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‘We willen 
de eerste 
wereldhaven 
zijn die mens, 
klimaat en 
economie 
met elkaar 
verzoent.’
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Het zal u niet verbazen, maar 2021 was op-

nieuw een uitdagend jaar voor onze haven. 

We hadden de coronacrisis, het Suez-incident, 

het tekort aan arbeidskrachten... En toch konden 

we in Antwerpen en Zeebrugge groei optekenen 

ten opzichte van 2020. Dankzij onze veerkracht 

en de wendbaarheid van duizenden medewerkers.

Port of Antwerp-Bruges is meer dan een haven, 

meer dan transport, meer dan tonnen, meer dan 

TEU’s. Het gaat niet alleen over winst, geld en jobs. 

Als een van de belangrijkste havens van Europa 

hebben wij een essentiële maatschappelijke rol: 

wij zijn een haven van mensen, voor mensen. We 

willen de eerste wereldhaven zijn die mens, klimaat 

en economie met elkaar verzoent. 

En dat allemaal in de VUCA – volatiel, onzeker, 

complex en ambigu – wereld van vandaag. Daarom 

moeten wendbaarheid, weerbaarheid en continu-

iteit de rode draad blijven van onze werking. Maar 

we kunnen niet alleen kortetermijnoplossingen 

nastreven. Langetermijnperspectief en vooruit-

denken zijn essentieel. We willen een voortrek-

kersrol spelen, de vonk zijn die verandering doet 

ontbranden, binnen en buiten de havengemeen-

schap, lokaal en internationaal. Port of Antwerp-

Bruges maakt de transitie van passieve landlord 

naar actieve community builder. Wij zijn de ‘lijm’ in 

ambitieuze duurzaamheidsprojecten, die starten in 

Antwerpen en Zeebrugge, en het potentieel heb-

ben om internationale grensverleggers te worden. 

Ons uiteindelijke doel? De groene energiepoort 

van Europa worden.

Daarom werken we aan baanbrekende lighthouse-

projecten rond koolstofafvang en -opslag, circu-

laire economie, restwarmte, alternatieve scheeps-

brandstoffen en groene waterstof, de energie van 

de toekomst. Groene waterstof, geproduceerd met 

hernieuwbare energie, zal een doorslaggeven-

de rol spelen in de energietransitie. Wij willen dé 

Europese importhub van groene waterstof worden 

en een actieve voortrekker zijn van de waterstof-

economie. Want onze complementaire havensites 

beschikken duidelijk over de juiste troeven om daar 

een leider in te worden. Zon en wind moeten dé 

hernieuwbare energiebronnen van de toekomst 

worden. Maar in België en West-Europa is er niet 

voldoende wind- of zonne-energie, terwijl andere 

regio’s zon, wind en ruimte in overvloed hebben. 

De oplossing? Hernieuwbare energie importeren 

uit die regio’s. 

Omdat zulke oplossingen complex zijn, bundelt 

de haven haar krachten met grote industriële en 

publieke spelers, ieder met zijn eigen expertise. 

Met de waterstofimportcoalitie richten we ons 

op concrete projecten die vorm geven aan de 

productie, het transport en de opslag van groe-

ne waterstof. Port of Antwerp-Bruges huisvest 

in Antwerpen de grootste chemische cluster in 

Europa, terwijl Zeebrugge een belangrijke LNG-

haven is en toegang heeft tot de windmolenparken 

op zee. Wanneer wordt het interessant? Als we de 

groene energie die in Zeebrugge toekomt opslaan, 

omzetten in groene waterstof en transporteren 

naar de Antwerpse chemie, die grootverbruikers 

zijn van energie, en het Europese hinterland. De 

grootschaligheid die we kunnen realiseren binnen 

ons havengebied biedt een hefboom voor de rea-

lisatie van een echte waterstofeconomie.

Port of Antwerp-Bruges staat dankzij de comple-

mentariteit van beide havensites sterker. Het is het 

beste antwoord op de uitdagingen van vandaag 

en morgen. En de uitgelezen kans om verder te 

bouwen op onze rijke ervaring van het verleden 

om de toekomst op de lange termijn te verzekeren. 

En om onze rol, niet alleen als belangrijkste eco-

nomische motor, maar ook als belangrijkste motor 

voor energietransitie van ons land te vervullen. 

Daarom kijk ik enorm uit naar de toekomst van 

Port of Antwerp-Bruges. En jullie samen met mij? 

Jacques Vandermeiren, 
CEO Port of Antwerp-Bruges

Voorwoord

De groene 
energiepoort
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De eengemaakte haven versterkt haar positie als 

wereldspeler in belangrijke goederenstromen 

met een totale overslag van 289 miljoen ton per 

jaar. De haven is een cruciale schakel voor de af-

handeling van containers, de trafiek van breakbulk 

en de overslag van voertuigen. Daarnaast zal de 

haven meer dan 15 procent van de totale door-

voer van gas in Europa voor haar rekening nemen. 

Uiteraard blijft ze de belangrijkste petrochemische 

hub van Europa. Tot slot wordt ze ook de grootste 

cruisehaven van de Benelux.

‘Tonnen en TEU’s zijn cruciaal, maar onze ambi-

tie gaat uiteraard verder dan dat’, zegt Annick De 

Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en 

voorzitter van de raad van bestuur van de een-

gemaakte haven Port of Antwerp-Bruges. ‘Samen 

worden we nog aantrekkelijker voor bestaande 

klanten, voor nieuwe investeerders en voor alle 

andere stakeholders. En we zijn onbetwistbaar dé 

economische motor van Vlaanderen.’

‘Door onze sterktes te combineren met de kwalitei-

ten van Antwerpen kunnen we meer en beter doen’, 

bevestigt Dirk De fauw, burgemeester van Brugge 

en ondervoorzitter van het nieuwe havenbestuur. 

‘Dat doen we in het belang van en met aandacht 

voor onze havengemeenschap, onze stad en onze 

regio. Port of Antwerp-Bruges heeft de ambitie de 

eerste wereldhaven te worden die economie, mens 

en klimaat verzoent.’

Zowel in Antwerpen als in Zeebrugge stond 

duurzaamheid al centraal in de strategische 

koers. De combinatie van de Antwerpse in-

dustriële cluster en de Zeebrugse kustligging 

vormt een opportuniteit om de energie- 

uitdagingen in Vlaanderen en de ruimere 

regio aan te gaan. Zo wil Port of Antwerp-

Bruges de Europese leiderspositie inne-

men als importhub van groene waterstof 

en een actieve voortrekker zijn van de 

waterstofeconomie. Daarnaast zet de 

haven, samen met haar industriële 

en maritieme klanten, verder in op 

koolstofreductie en onderzoek naar 

de toepassing van Carbon Capture, 

Utilisation & Storage (CCUS). De 

eengemaakte haven ziet de toe-

komst heel duidelijk als “green port” 

en als “energiepoort naar Europa”.’   

Het historische akkoord tussen Antwerpen en Brugge

De eengemaakte haven 
is dé economische motor 
van Vlaanderen

De eengemaakte 
haven Port of Antwerp-
Bruges is klaar om 
dé energiepoort naar 
Europa te worden

Zeg niet langer Haven van Antwerpen en Haven van Zeebrugge, maar Port of Antwerp-Bruges. 
Gezamenlijk versterken beide havens hun positie in de wereldwijde logistieke keten en gaan ze voor 
duurzame groei. ‘Bovendien zijn we samen beter bestand tegen de uitdagingen van de toekomst en 
kunnen we het voortouw nemen in de transitie naar een koolstofarme economie’, klinkt het eensgezind 
bij de Antwerpse havenschepen Annick De Ridder en de Brugse burgemeester Dirk De fauw.
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‘Door onze sterktes 
te combineren 
kunnen we meer 
en beter doen.’



‘Het concrete kantelpunt 
kwam er toen in gesprekken 
tussen haven- en 
stadsbesturen spontaan 
over “wij” en “onze haven” 
gesproken werd. Noem 
het een soort goedaardig 
Stockholmsyndroom.’
Annick De Ridder,
Havenschepen van de Stad Antwerpen en 
voorzitter van Port of Antwerp-Bruges

  Hoe is het idee van de fusie 
ontstaan? 

ANNICK DE RIDDER: ‘Onderzoek bevestigde dat 

de havens complementair zijn. We werken in een 

concurrentiële en internationale markt waarin 

schaalvergroting van belang is. Samen kunnen 

we duurzame groei garanderen en blijven in-

zetten op de energie- en digitale transitie. We 

worden nog weerbaarder en competitiever om 

investeringen aan te trekken en we versterken de 

werkgelegenheid.’

DIRK DE FAUW: ‘In de gesprekken groeide gelei-

delijk een wederzijdse band van vertrouwen, be-

grip en toewijding. De commerciële visie van Tom 

Hautekiet, als CEO van de haven van Zeebrugge, 

lag bovendien erg in lijn met de ambities van de 

Antwerpse CEO Jacques Vandermeiren. Niet al-

leen de havenbedrijven, maar ook de omwonen-

den van de havens, klanten en stakeholders zullen 

hiervan de voordelen kunnen plukken.’

Wat was snel beklonken en 
waarvoor was meer overleg nodig? 

DE RIDDER: ‘Onze havens zijn maar zo sterk door 

de dagelijkse straffe inzet van hun medewerkers. 

Het is dus niet meer dan normaal dat we veel tijd 

en overleg besteed hebben aan het zorgvuldig 

inpassen van medewerkers in de nieuwe haven. 

Alle medewerkers blijven dus aan boord. In één 

geïntegreerd bedrijf zal vervolgens vanuit slimme 

samenwerking de nodige synergiewinst kunnen 

worden gegenereerd - dat is vanzelfsprekend. 

We vonden elkaar ook heel snel in onze duur-

zaamheidsambities en de wil om ons stevig klaar 

te stomen voor de energietransitie. We hebben 

elkaar gevonden dankzij onze complementariteit. 

Die spreekt trouwens ook uit de naam voor onze 

eengemaakte haven, Port of Antwerp-Bruges. Een 

naam die bovendien internationaal mooi twee 

sterke “merken” met elkaar verbindt.’ 

DE FAUW: ‘Elk aspect, iedere potentiële wijziging, 

werd eerst grondig bestudeerd en uitvoerig be-

sproken met telkens transparante afspraken als 

resultaat. Het gaat geenszins om een overname. 

Zeebrugge biedt met zijn cruises, auto-industrie, 

containercapaciteit en trafieken naar het Verenigd 

Koninkrijk zeker interessante aanvullingen op de 

activiteiten in Antwerpen. Omgekeerd creëren 

de industriële chemiecluster rond Antwerpen 

en de sterke binnenlandse vaart mogelijkheden 
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‘Beide platformen hoeven niet langer te strijden voor 
investeringen. Dat geeft ons kansen om gezamenlijke 
innovatieve en duurzame projecten te ontwikkelen 
en onze internationale positie te versterken.’
Dirk De fauw,
Burgemeester van de Stad Brugge en ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges

voor Zeebrugge, aangezien wij ook een internatio-

nale positie als groene-energiehub ambiëren. 

Financieel hoeven beide platforms niet langer te 

strijden voor publieke of private investeringen. Dat 

geeft ons kansen om gezamenlijke innovatieve 

en duurzame projecten te ontwikkelen en onze 

internationale positie te versterken.’

Wat hebt u ondertussen 
bijgeleerd over de ander? 

DE FAUW: ‘Wat mij vooral fascineert, is de inven-

tiviteit van de Antwerpse collega’s. In Antwerpen 

wordt voortdurend gestreefd naar nieuwe concep-

ten om duurzaamheid naar een hoger niveau te 

tillen, een mentaliteit die wij in Zeebrugge alleen 

maar kunnen complimenteren. Verder heb ik ge-

leerd dat bepaalde clichés over de Antwerpenaren 

onterecht zijn, maar daarover wijd ik niet uit 

(lacht). Inmiddels heb ik ook kennisgemaakt met 

de internationale participaties en consulting van 

Antwerpen in de rest van de wereld.’

Wanneer hadden jullie door 
dat de onderhandelingen 
zouden kunnen lukken? 

DE RIDDER: ‘Het concrete kantelpunt? Het moment 

in het najaar van 2020 waarop we als onderhande-

laars tijdens gesprekken tussen beide haven- en 

stadsbesturen spontaan over “wij” en “onze haven” 

begonnen te spreken. Noem het een soort goed-

aardig Stockholmsyndroom (lacht). Opvallend 

toch voor twee steden die om hun chauvinisme 

bekend staan. Ik was trouwens gecharmeerd door 

de Brugse hartelijkheid en eerlijkheid. Wanneer 

er iets niet helemaal juist zat, werd dat meteen 

aangekaart. Zoiets kan natuurlijk alleen maar als 

je eerst het vertrouwen wint en bij elkaar vindt.’

DE FAUW: ‘Trouwens, onze beide steden vinden 

elkaar steeds meer. Zo organiseren we samen om 

beurt de start van de Ronde Van Vlaanderen. Wie 

weet volgen nog meer “verzusteringen”.’

Zal het chauvinisme 
van de Bruggeling en de 
Antwerpenaar niet botsen? 

DE RIDDER: ‘Rivaliteit is leuk als het gezonde riva-

liteit is. Hetzelfde geldt voor chauvinisme. Het is 

juist omdat je trots bent op je eigen stad dat je de 

trots van de andere best kan waarderen. Ik kom 

graag in Brugge, zeker als we met den Antwerp met 

drie punten huiswaarts keren (lacht). Al lukte ons 

dat recent niet… Als ze me vragen te kiezen tussen 

een bolleke Koninck en een Brugse Zot, zal ik wel 

voor die laatste gaan. Ik drink alleen blond bier. 

Uit chauvinisme zal ik de Brugse burgemeester 

eens een Tripel d’Anvers trakteren.’

DE FAUW: ‘Een West-Vlaming gedraagt zich altijd 

nederig en gastvrij. Een Bruggeling zal zich dus vrij 

gemakkelijk aanpassen (lacht). Over voetbal zal ik 

me uit respect voor Annick niet uitspreken …’  



Met een totale doorvoer van 289 mil-

joen ton per jaar vormt Port of Antwerp-

Bruges een belangrijk knooppunt in de 

wereldwijde handel. De centrale ligging, 

de uitgebreide verbindingen met de we-

reldwijde markten en een groot deel van 

het Europese achterland gecombineerd 

met een uitstekende infrastructuur ma-

ken de haven met haar twee sites een 

aantrekkelijke keuze voor iedereen die 

zaken wil doen.

Een wereldhaven …

*Cijfers van 2021

Europa

Midden- en 
Verre Oosten

Noord- en  
Midden-Amerika

Nabije 
Oosten

Afrika

Zuid-
Amerika

Oceanië
Import
Export

289
miljoen ton
maritiem goederenverkeer

Port of Antwerp-Bruges versterkt haar 

positie als wereldspeler in belangrij-

ke goederenstromen. De haven huis-

vest de grootste chemische cluster 

in Europa, is de grootste haven voor 

overslag van voertuigen wereldwijd en 

is de 12e grootste containerhaven in de 

wereld (in TEU).

19,2 miljoen ton
of 3 miljoen nieuwe voertuigen

82,4 miljoen ton
waarvan 11,4 miljoen ton 
energiegas

159 miljoen ton
of 14,2 miljoen TEU

13,2 miljoen ton
 (excl. rollend materieel)

15,1 miljoen ton 114.000

vloeibaar 
massagoed

cruise- en 
ferrypassagiers-
bewegingen

breakbulk

rollend 
materiaal

droog 
massagoed

containers
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Port of Antwerp-Bruges wil, in lijn met 

de Europese Green Deal, een klimaat-

neutrale haven zijn tegen 2050. Daarom 

werkt het samen met verschillende 

stakeholders aan pioniersprojecten 

rond CO2-afvang en -opslag, circu-

laire economie, alternatieve scheeps-

brandstoffen, walstroom en groene 

waterstof. Zo verankeren we ons als 

de groene-energiehub van Europa.

… die economie, mens 
en klimaat verzoent

Port of Antwerp-Bruges beschikt over 

een strategische ligging, dicht bij de 

grote Europese consumptie- en pro-

ductiecentra. Bovendien beschikt het 

over een unieke mulitmodale mix voor 
duurzaam goederenvervoer van, naar 

en in de havensites.

14.322 ha
of 20.820 voetbalvelden

1.400
bedrijven

164.000
directe en indirecte jobs

€ 20.817.900.000
directe en indirecte toegevoegde waarde of 4,4% van het Belgische BBP

©Shutterstock

Binnenvaart

Spoor

Estuaire vaart

Pijpleidingen

Wegtransport

Shortsea

Zeevaart



Af en toe is de som van één plus één drie. 
Extra toegevoegde waarde realiseren 
is ook de uitgesproken ambitie van 
de gloednieuwe fusiehaven Port of 
Antwerp-Bruges. Die wil zich op termijn 
opwerpen tot dé groene-energiepoort 
van West-Europa. ‘Met dank aan de 
expertise en de complementariteit 
van beide havens’, zeggen Didier 
Van Osselaer en Dries De Smet, 
energiespecialisten van Port of 
Antwerp-Bruges.

Ecologische en strategische ambities 

‘Ons doel? 17 procent 
van de CO2 in België 
uit de lucht halen’

Didier Van Osselaer 
en Dries De Smet

‘De plannen die nu 
op tafel liggen zijn 

zéér ambitieus.’
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De nieuwe fusiehaven Port of 
Antwerp-Bruges maakt zich sterk 
dat ze op termijn kan uitgroeien 
tot de groene-energiehub 
van Europa. Waar zit de 
complementariteit van de havens 
die deze ambitie rechtvaardigt?

DIDIER VAN OSSELAER: ‘Op termijn moeten we 

volledig loskomen van alle fossiele energiebron-

nen. Alleen zo kunnen we tot een klimaatneutrale 

samenleving komen. We kunnen groene energie 

uiteraard deels in Europa opwekken, maar voor 

een zeer energie-intensieve regio als de onze zal 

het lokale aanbod wind- en zonne-energie niet 

volstaan om de omslag tijdig te kunnen maken. 

We moeten die groene energie dus ook buiten 

Europa halen, en dan komt een energiedrager 

zoals waterstof nadrukkelijk in beeld. Onze nieuwe 

fusiehaven beschikt over enkele stevige troeven 

voor de import van grote volumes waterstof. In 

Zeebrugge kunnen we, dankzij de ligging direct 

aan zee, zeer grote volumes waterstof ontvangen 

en die vervolgens transporteren naar gebruikers 

in onze buurlanden. Antwerpen beschikt niet al-

leen over een aantal terminals om waterstof te 

ontvangen, er zijn in het havengebied ook een 

aantal zeer grote industriële bedrijven actief die 

waterstof als energiebron inzetten.’

Niet alle waterstof is groen en dus 
duurzaam. Waarin zit het verschil, 
en hoe groen zal de waterstof 
zijn die jullie willen importeren?

DRIES DE SMET: ‘We onderscheiden grijze, blauwe 

en groene waterstof. Waterstof die geproduceerd 

wordt op basis van fossiele brandstoffen en waar-

bij tijdens de productie nog eens broeikasgassen 

worden uitgestoten is grijs, en dus niet duurzaam. 

Blauwe waterstof doet het al een stuk beter vanuit 

ecologisch perspectief: de CO2 wordt afgevan-

gen en opgeslagen, en komt dus niet meer in de 

atmosfeer terecht. Blauwe waterstof mag dan 

al min of meer klimaatneutraal zijn, echt duur-

zaam kun je ze nog niet noemen omdat voor de 

productie fossiele energiebronnen worden ge-

bruikt. In een overgangsfase zullen we nog deels 

blauwe waterstof gebruiken, maar onze ambitie is 

groene waterstof, die volledig op basis van her-

nieuwbare energiebronnen geproduceerd wordt. 

Waar Antwerpen met zijn bestaande terminals 

per onmiddellijk vloeibare waterstofdragers zoals 

ammoniak of methanol kan ontvangen, kunnen we 

met Zeebrugge ook de rechtstreekse toegang tot 

de zee uitspelen. Zowel grote volumes gasvormige 

als vloeibare waterstofdragers kunnen hier, met 

wat aanpassingen aan de infrastructuur, worden 

ontvangen. Aangekomen in Zeebrugge kunnen 

die vloeibare dragers opnieuw gesplitst worden 

in waterstof en zuurstof, waarna de waterstof via 

pijpleidingen verder naar de eindgebruikers kan 

worden vervoerd.’

DIDIER VAN OSSELAER: ‘Als we op termijn een 

belangrijke rol willen spelen als groene energie-

poort voor West-Europa, dan gaat het natuurlijk 

niet alleen over de toelevering van groene energie 

aan de industrie in en rond Antwerpen.  

‘Vanuit Zeebrugge 
kan waterstof via 
pijpleidingen naar 
de eindgebruikers 
worden vervoerd.’
Dries De Smet,
Sustainable Energy Advisor 
bij Port of Antwerp-Bruges

©Marco Mertens



  We ambiëren om veel grotere volumes groe-

ne energie te importeren via onze fusiehaven, 

waarna we die dan ter beschikking stellen van 

een zeer ruim hinterland, denk aan de Duitse 

industriële regio’s. De grote volumes die de 

chemische cluster in Antwerpen sowieso zal 

afnemen, zijn dan een hefboom voor het in gang 

brengen van een waterstofeconomie buiten 

de haven.’

Vanwaar zal de groene 
waterstof worden ingevoerd?

DRIES DE SMET: ‘Ook die keuze is gemaakt op 

basis van een hele rist parameters, gaande van 

de afstand tot Zeebrugge en Antwerpen over de 

stabiliteit van het politieke regime ter plaatse tot 

uiteraard de zeer ruime aanwezigheid van zon 

en wind. Onder meer Oman, Chili en Namibië 

zijn vandaag mogelijke opties. Het rendement 

van wind– en zonne-energie ligt in die landen zo 

hoog en de productie van groene waterstof daar 

is zo goedkoop dat dit ruimschoots de trans-

portkosten richting België kan compenseren.’

Welke technische obstakels zijn er 
vandaag nog om deze ambitieuze 
plannen concreet te realiseren en 
wat is de vooropgestelde timing?

DIDIER VAN OSSELAER: ‘We hopen tegen 2025 

de eerste grote schepen met afgeleide vormen 

van waterstof zoals ammoniak of methanol, de 

zogenoemde waterstofdragers, te kunnen ont-

vangen. In eerste instantie zal dat in Antwerpen 

zijn, waar we al over flink wat opslagcapaciteit 

voor methanol en ammoniak beschikken.
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In een eerste fase zullen die volumes ingezet wor-

den bij grote chemiebedrijven in Antwerpen. Tegen 

2025 willen we in het havengebied overigens een 

waterstofpijpleiding aanleggen. Op wat langere 

termijn hebben we veel grotere volumes nodig. Dan 

komt Zeebrugge in beeld. Vandaag zijn we volop 

bezig met de analyse: hoeveel volume zal er nodig 

zal zijn, waar moeten er extra investeringen komen 

en waar kunnen er knelpunten opduiken? Op ter-

mijn zal het transport van waterstof van Zeebrugge 

naar Antwerpen via pijpleidingen gebeuren, maar 

die moeten nog worden aangelegd. Tegen pakweg 

2030 hopen we bovendien vanuit Antwerpen ook 

Duitsland met groene waterstof te bevoorraden. 

Daarover lopen vandaag volop gesprekken.’

DRIES DE SMET: ‘In Zeebrugge zal er tegen 2024 

een site verrijzen waar we lokaal groene water-

stof produceren. Daarvoor hebben onder meer 

Colruyt Group en Fluxys de krachten gebundeld. 

Zij hopen op termijn 25 megawatt te produceren, 

op basis van groene energie. Dat wordt een heus 

pioniersproject voor het Europese vasteland. Ook 

die waterstof zal vanuit Zeebrugge verder wor-

den doorgevoerd naar Antwerpen en het verdere 

hinterland.’

Op kortere termijn koesteren 
jullie ook ambitieuze plannen om 
de CO2-uitstoot in de Antwerpse 
haven stevig te reduceren via de 
massale afvang en opslag van CO2.

DIDIER VAN OSSELAER: ‘Inderdaad, en in dat 

opzicht was de oprichting van het consortium 

Antwerp@C een belangrijke stap. Een aantal 

toonaangevende industriële bedrijven engageren 

zich daarmee om tegen 2030 de helft van alle 

CO2-emissies in de haven af te vangen en op te 

slaan, waardoor we uiteraard een belangrijke stap 

voorwaarts zetten in het klimaatneutraal maken van 

de haven. Vandaag wordt in gespecialiseerde instal-

laties in de haven al grijze waterstof geproduceerd, 

maar daarbij wordt de CO2 nog niet afgevangen. 

Door deze waterstofproductie aan Antwerp@C te 

koppelen, kan er blauwe waterstof worden gepro-

duceerd. Maar belangrijker is dat we hier potentieel 

18 miljoen ton CO2 of ongeveer 17 procent van de 

totale Belgische CO2-uitstoot uit de lucht halen. 

Het project Kairos@C van Air Liquide en BASF voor 

de afvang en opslag van CO2 luidt de kentering in. 

Dankzij de Europese miljoenensubsidies kunnen die 

bedrijven CO2-afvangers plaatsen bij enkele van 

hun installaties. De opgevangen CO2 exporteren 

ze vervolgens naar lege gasvelden op zee of die 

wordt hergebruikt.’

Met alle debatten over energie en 
klimaat is jullie ambitie om uit te 
groeien tot de groene-energiepoort 
van West-Europa van groot belang, 
ecologisch én strategisch. Hoe ver 
reiken die plannen concreet, kunnen 
we daar al cijfers op kleven?  

150
terawattuur
aan waterstof 
importeren, dat is 
zowat ons totale 
aardgasverbruik 
vandaag.

‘We moeten groene energie ook 
buiten Europa halen, en dan komt 
waterstof nadrukkelijk in beeld.’
Didier Van Osselaer,
Sustainable Transition Manager 
bij Port of Antwerp-Bruges



  DIDIER VAN OSSELAER: ‘Het is lastig om dat 

nu al in concrete volumes te vertalen, maar in de 

Belgische waterstofstrategie wordt tegen 2050 

een importvolume van zowat 150 terawattuur 

aan waterstof voor de Belgische industrie naar 

voren geschoven. Om een idee te geven: dit komt 

ongeveer overeen met ons totale aardgasverbruik 

van vandaag. Daarnaast zou ons land nog eens 

het dubbele daarvan kunnen doorvoeren naar 

andere landen. Europa ambieert dan weer om 

tegen 2030 al 10 miljoen ton waterstof te impor-

teren. De plannen die nu op tafel liggen zijn dus 

zéér ambitieus. Het is vandaag nog te vroeg om 

– met uitzondering uiteraard van een aantal grote 

industriële sectoren – al exact te voorspellen waar 

die enorme volumes aan waterstof nu precies 

zullen worden ingezet. Toch lijkt het vrij zeker 

dat onder meer de luchtvaart, de scheepvaart 

en een groot deel van de industrie op termijn 

waterstofdragers zoals methanol, ammoniak of 

synthetische kerosine op basis van waterstof 

zullen omarmen. Om in al die noden te kunnen 

voorzien, zullen we niet voldoende hebben aan 

onze lokale productie van groene energie.’

De energietransitie reikt 
uiteraard een heel stuk 
verder dan de import of 
productie van groene 
waterstof of het 
afvangen van CO2. 
Hoe proberen jullie 
ook op andere 
vlakken een stuk 
duurzamer te 
worden als haven?

DRIES DE SMET: ‘Met het 

oog op de lokale productie 

van groene energie willen we 

fors blijven investeren in wind-

turbines. In Zeebrugge kunnen we, 

dankzij onze ligging vlak aan zee, 

terugvallen op het beste windrende-

ment van het hele land. Tegelijk blijven 

we de groene energie verder ontwikkelen. 

Die energie vloeit deels naar het net, maar ook 

de haventerminals zelf kunnen een deel van die 

lokaal geproduceerde energie afnemen. Met het 

walstroom-concept willen we tegen 2030 grote 

passagiers- en containerschepen die in de havens 

aanmeren dan weer volledig laten draaien op 

lokaal geproduceerde groene stroom, zodat die 

schepen zelf hun hulpmotoren niet meer hoeven 

‘Onze ambitie? Groene 
energie importeren via 
de fusiehaven en die ter 
beschikking stellen van 
een zeer ruim hinterland.’
Didier Van Osselaer
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‘Onze lokale 
productie van 
groene energie 
zal niet volstaan 
voor de noden van 
industrie, lucht- en 
scheepvaart’

‘Het rendement van wind– 
en zonne-energie ligt in 
Chili of Oman zo hoog 
dat het ruimschoots de 
transportkosten richting 
België compenseert.’ 
Dries De Smet

te laten draaien als ze aangemeerd liggen. Zo’n 

groot schip zorgt vandaag nog voor heel veel 

stikstof- en CO2-uitstoot. Op die manier kunnen 

we de emissies in de haven dus stevig reduceren.’ 

DIDIER VAN OSSELAER: ‘We hebben de voorbije 

jaren in onze havens en binnen de industrie al 

heel veel expertise en kennis verzameld over de 

energietransitie. Die willen we nu op een heel 

laagdrempelige wijze delen op NextGen Demo, 

een grote demozone van zowat 2 hectare binnen 

NextGen District. Die zal worden ingericht op de 

voormalige Opel-site in Antwerpen, uitgerust met 

alle nodige infrastructuur. De eerste twee con-

cessieovereenkomsten werden trouwens intussen 

toegekend. Ook zo hopen we onze maatschap-

pelijke rol verder te ontplooien.’  



Zowel in Antwerpen als in Zeebrugge 
stond duurzaamheid al centraal, maar de 
eengemaakte haven legt de lat nog hoger. 
Waterstof speelt een belangrijke rol in 
energieoplossingen van de toekomst.

Fusie cruciaal in duurzame transitie

Haven als energiehub

stroom

ZEEBRUGGE

waterstof

waterstofdragers

Windparken op 
zee wekken groene 
stroom op.

Een deel van de opgewekte 
groene stroom wordt omgezet 

naar waterstof.

In Zeebrugge wordt de groene waterstof overgeslagen 
en omgezet. Zo wil Port of Antwerp-Bruges een 
Europese voortrekker zijn in de waterstofeconomie. 

De lokale productie van 
waterstof wordt aangevuld 
met buitenlandse import van 
waterstof en waterstofdragers 
via de Noordzee.

1

3

4
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waterstof

waterstofdragers

chemicaliën

ANTWERPEN

CO2

België beschikt over 
een uitgebreide 
pijplijninfrastructuur.

Als knooppunt is Antwerpen dé plaats waar de energietransitie vorm 
krijgt. Waterstof en waterstofdragers worden ingevoerd, opgeslagen en 
omgezet naar bouwstenen voor de chemische sector.

CO2 wordt 
getransporteerd 
vanuit het hinterland 
naar de haven.

Waterstof, 
waterstofdragers en 
chemieproducten 
worden geëxporteerd 
naar het hinterland.

Via de Oosterschelde 
wordt afgevangen CO2 

getransporteerd om 
bewaard te worden in lege 
gasvelden in de Noordzee.

8

9

Afgevangen CO2 wordt getransporteerd 
via Rotterdam om opgeslagen te 
worden in lege gasvelden.

10

7

6

Via de Schelde worden 
waterstof en waterstofdragers 
geïmporteerd.

5

11



In de chemiesector is stoom onontbeerlijk voor het laten draaien van processen. 
‘Aan het einde van de rit blijft er restwarmte over van pakweg 100 graden. Bedrijven 
kunnen daar vaak niks mee, waardoor ze die uiteindelijk in de lucht of in het wa-
ter pompen’, legt Wouter Ducheyne uit. Met zijn bedrijf Qpinch ontwikkelde hij de 
technologie om met die restwarmte toch opnieuw CO2-vrije energie op te wekken.

Van restwarmte naar CO2-vrije energie

Qpinch laat bedrijven 
tot 30 procent van hun 
elektriciteit besparen

Wouter Ducheyne is burgerlijk ingenieur 

scheikunde en startte zijn carrière bij 

BASF, net als alle andere chemische bedrijven 

een grootverbruiker van energie. ‘Als maatschappij 

focussen we ons zo hard op elektriciteit dat je 

zou vergeten dat we het grootste deel van onze 

industriële energie verbruiken als warmte. Wij ont-

wikkelden een oplossing die een volgende stap 

is in energie-efficiëntie. De inspiratie voor deze 

benadering vonden we in de natuur: hoe slaan 

de mens, en eigenlijk alle organismes, energie op 

en hoe laten ze die los?’

Samen met UGent heeft Ducheyne dat proces 

verfijnd voor industriële warmterecuperatie. In 

tegenstelling tot warmtepompen gebruikt het ge-

patenteerde Qpinch-proces amper energie. Het 

resultaat? ‘Besparingen op de elektriciteitsuitga-

ven tot 30 procent, wat de terugverdientijd van 

de technologie significant inkort’, zegt Ducheyne.

Ook voor andere sectoren

Qpinch bestaat ondertussen tien jaar. Zijn eerste 

industriële klant was het internationale chemie-

bedrijf Borealis (zie kader), dat in Vlaanderen on-

der andere een vestiging heeft in Zwijndrecht, in 

de Antwerpse haven. ‘Onze technologie heeft, 

in de grootste chemische cluster van Europa, 

een potentieel voor een CO2-besparing van 200 

megawatt per jaar. Zijn wij daarmee dé oplossing 

voor de groene transitie? Nee, maar we zijn een 

puzzelstukje in het geheel, naast zonne- en wind-

energie, die niet altijd beschikbaar zijn.  
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‘Wij zijn niet de 
oplossing voor, 

maar wel een 
puzzelstukje 

in de hele 
energietransitie.’

Wouter Ducheyne, 
CEO Qpinch
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‘Dankzij Qpinch kunnen we 
enorme hoeveelheden industriële 
afvalwarmte verwerken’

Het internationale chemieconcern Borealis was 

de eerste commerciële partner van Qpinch. ‘Als 

starter kon het bedrijf op massale belangstelling 

rekenen nadat het in 2015 de Emerging 

Technology-prijs in de wacht had gesleept bij de 

jaarlijkse wedstrijd van de Britse Royal Society 

of Chemistry. Borealis en Qpinch werken sinds 

dan samen met professor Christian Steven van 

de UGent om de technologie commercieel op 

te schalen’, zegt Erik Van Praet, Vice President 

Innovation & Technology  van Borealis.

‘In tegenstelling tot conventionele warmtepompen 

beperkt het gesloten proces van Qpinch onze 

bedrijfskosten en het stroomverbruik tot een 

minimum. De technologie is schaalbaar van 

1 tot 50 megawatt (MW) en kan dus enorme 

hoeveelheden industriële afvalwarmte 

verwerken. De samenwerking met Qpinch was 

een belangrijke stap bij het streven van Borealis 

om onze CO2-uitstoot te verlagen en onze 

activiteiten energie-efficiënter en duurzamer 

te maken. We besparen nu zo’n 2.200 ton CO2 

per jaar, wat overeenkomt met de uitstoot 

van 1.500 kleine gezinsauto’s per jaar.’ 

De warmterecuperatie-installatie staat naast de 

fabriek van Borealis in Zwijndrecht. ‘Die eerste 

installatie op commerciële schaal was niet alleen 

een mijlpaal voor Qpinch, maar een baken voor de 

hele chemische sector’, blikt Wouter Ducheyne van 

Qpinch terug. ‘Dankzij onze samenwerking met een 

toonaangevende klant als Borealis zullen we onze 

technologie verder kunnen opschalen en zijn we op 

weg om onze activiteiten wereldwijd te ontplooien.’
Wouter Ducheyne, 
CEO Qpinch
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  Wij kunnen de industrie wel van een constante 

stroomproductie voorzien, wat uiteraard cruciaal 

is’, vult Ducheyne aan.

Het is geen toeval dat het hoofdkwartier van 

Qpinch – de voorbije jaren uitgegroeid tot een 

scale-up met een twintigtal medewerkers – in 

de haven van Antwerpen ligt. ‘We konden onze 

proeffabriek in een leegstaande loods onder-

brengen en in het hart van de haven, snel bij onze 

klanten en vlot bereikbaar voor medewerkers. Om 

impact te kunnen hebben met onze installaties 

moeten wij op schaalgrootte spelen. Wij mikken 

dus op grote volumes, en grote bedrijven vind 

je in de haven. Het hoeven trouwens niet per se 

chemische bedrijven te zijn, we gingen ondertus-

sen ook in zee met bijvoorbeeld voedingsbedrij-

ven’, zegt Wouter Ducheyne.

Of je de technologie van Qpinch ook zou kunnen 

inzetten voor residentiële doeleinden? ‘Warmte 

aanwenden om huizen of kantoren te verwarmen 

is niet optimaal. Voor zulke verwarming volstaan 

lage temperaturen, en je hebt er maar ongeveer 

een derde van de dag energie nodig, die zou dus 

verloren gaan. De industrie draait daarentegen 24 

uur op 24 uur en heeft vaak behoefte aan warmte 

op hoge temperaturen.’

Multinationals pionieren 
in Vlaanderen

Volgens Ducheyne is de hele regio tussen 

Zeebrugge en Antwerpen één grote economische 

zone. ‘Zeker als je dat uit internationaal perspec-

tief gaat bekijken. Een schaalvergroting kunnen wij 

dus alleen maar toejuichen. In de fusie tot Port 

of Antwerp-Bruges zie ik alleen maar voordelen. 

Het ecosysteem wordt groter en daarmee ook 

de visibiliteit van wat wij doen. Trouwens, het is 

geen toeval dat veel multinationals hier pionieren 

met nieuwe technologie. Ook wij kunnen rekenen 

op Vlaamse en Europese subsidies waardoor de 

investering voor bedrijven beter meevalt. Later 

exporteren ze deze CO2-besparende innovatie 

dan in andere landen binnen de groep.’  

2.200 ton CO2
bespaart Borealis per jaar,  
dat is de uitstoot van 1.500 
kleine gezinsauto’s per jaar.
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Slimme technologie is onontbeerlijk 
in de haven van de 21ste eeuw: digital 
twin, slimme camera’s, 5G, drones. Het 
maakt werken efficiënter en veiliger. 
Bovendien lijkt het almaar duidelijker 
dat alleen slimme havens nog kunnen 
uitbreiden.

‘Welkom in de haven van Antwerpen. Ik ben 

Apica, uw digitale assistent. Het wordt een 

zonnige dag, met een lichte bries uit het noord-

westen. Momenteel liggen er 221 binnenschepen 

en 180 zeeschepen. Vandaag meren 95 nieuwe 

schepen aan, 73 schepen vertrekken. Om 8.51 uur 

detecteerde iNose 22 mogelijk schadelijke stoffen 

in de lucht. Mogelijk is de chemietanker My Fair 

Lady de oorzaak. Die vaart momenteel ter hoog-

te van het Bevrijdingsdok. Wilt u een luchtstaal 

verzamelen? Selecteer een beschikbare drone. 

De vliegroute wordt berekend. ETA: 1 minuut en 

23 seconden.’

De Digital Twin is een digitale visualisatie van wat 

zich in het havengebied afspeelt, waarbij heel 

wat databronnen worden samengebracht. Het 

maakt werken in Port of Antwerp-Bruges veiliger 

en efficiënter. Sinds begin 2022 is een deel van 

het prestigieuze project operationeel. Naarmate 

meer data en toepassingen toegevoegd worden, 

worden de mogelijkheden eindeloos. Drones 

met slimme camera’s kunnen nu al olievlekken 

in de haven opsporen. Ze signaleren ook sneller 

en efficiënter zwerfvuil in de dokken, die scha-

de kunnen veroorzaken aan scheepsroeren en 

-schroeven. Op de kasten met reddingsboeien 

zitten sensoren die een alarmsignaal sturen als 

de kast wordt geopend of niet meer aangesloten 

is op het netwerk.

Het systeem kan ook al de status aflezen van brug-

gen - open of gesloten - en van sluizen: opening, 

waterstanden, aantal schepen. Op termijn moeten 

sensoren bijvoorbeeld ook metaalmoeheid of 

roest detecteren. Of kan het systeem ook beel-

den van slimme camera’s in de buurt oproepen.

Maar er is meer: autonoom varende echodrones 

en sensoren op sleepboten peilen voortdurend 

de diepgang in de vaargeulen, waardoor bagger-

werken voorspeld kunnen worden.  

Technologie

Alleen een slimme haven 
kan nog uitbreiden

Erwin Verstraelen, Chief 
Digital Information & 
Innovation Officer Port 
of Antwerp-Bruges: ‘Als 
we meer schepen willen 
ontvangen, moeten we 
efficiënter werken.’
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  En dat geldt ook voor het onderhoud van de 

bruggen, sluisdeuren en kaaimuren. De Digital Twin 

is een centraal zenuwstelsel dat naar analogie van 

de menselijke zintuigen het mogelijk maakt om te 

horen, zien, ruiken en voelen wat er zich afspeelt 

in het havengebied. 

Een scan per seconde

De Digital Twin geeft eigenlijk elke seconde een 

scan van de haven, een realtime beeld van wat 

zich in de haven afspeelt. Hoe? Door alle mogelijk 

relevante data te verzamelen via een internet 

of things-netwerk (IoT) van sensoren, drones en 

camera’s, verbonden via een lokaal 5G-netwerk 

en gekoppeld aan externe data zoals geografische 

databanken, scheepsdata, meteorologische ge-

gevens, radiocommunicatie, enzovoort. 

Het idee ontstond uit Computer Vision, een pro-

ject om een netwerk van meer dan 600 camera’s 

in de haven slim te maken zodat ze objecten kun-

nen herkennen. Die houden de haven in de gaten, 

maar inspecteren ook de staat van de bruggen, 

sluizen en kaaimuren. Daar zijn met de jaren al-

maar meer projecten bijgekomen. Het uiteindelijke 

doel? Het uitgestrekte havengebied permanent 

monitoren en aansturen. Erwin Verstraelen, Chief 

digital en innovation officer: ‘We spreken over de 

"virtueel beveiligde haven" waar we dankzij slimme 

‘De combinatie van mens en 
technologie geeft nog altijd de 

beste resultaten.’

Danny Van Dessel, 
Digital & analytics manager Port of Antwerp-Bruges
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Beter dan een mens?

Heeft de mens nog een plaats in de haven van de 

21ste eeuw? Sommige dingen doet de technologie 

nu eenmaal beter. Kijk naar de bezetting van de 

kaaimuren. Met de Digital Twin kan de haven daar 

een belangrijke efficiëntieverbetering boeken. 

Erwin Verstraelen: ‘De haven verder uitbreiden 

vraagt veel tijd. Als we ondertussen meer zee- en 

binnenvaartschepen willen ontvangen, dan moet 

het gebruik van kaaimuren, sluizen, bruggen en de 

tijdslots efficiënter op elkaar afgestemd worden. 

Maar aanmeren is een complexe logistieke 

en maritieme operatie, waarbij sleepboten en 

loodsen precies op tijd ter plaatse moeten zijn. 

Algoritmes kunnen voorspellen wanneer en 

hoeveel sleepboten en loodsen er nodig zijn. Ze 

doen dat 30 procent beter dan een mens.’

Toch is het niet de bedoeling dat de haven 

volautomatisch door robots en computers 

beheerd zal worden. ‘De combinatie van mens en 

technologie geeft nog altijd de beste resultaten’, 

zegt Danny Van Dessel, manager digital & 

analytics. ‘We hebben bijvoorbeeld een project 

dat de VHF-radiogesprekken vanuit schepen 

semantisch analyseert. Een neuraal netwerk heeft 

via machinelearning zo’n 140 signaalwoorden 

aangeleerd, onder meer scheldwoorden, 

in verschillende emotionele tonaties in het 

Nederlands, maar ook in het Antwerpse dialect 

en het Engels. Zo kunnen we automatisch 

onrustwekkende conversaties detecteren, 

waaruit ruzie, paniek of agressie blijkt. Maar het 

ingrijpen, dat zal door mensen blijven gebeuren.’

technologie de veiligheid en de beveiliging van 

het havengebied verhogen.’

Port of Antwerp-Bruges is ook bevoegd voor het 

luchtverkeersbeleid van drones boven het haven-

gebied, waarvan de data ook in de Digital Twin 

geïntegreerd worden. Een netwerk van drones 

kan op dagelijkse basis inspectievluchten uit-

voeren en bij een incident ondersteuning bieden. 

Denk aan een drone met een thermische camera 

die de brandweer helpt om vuurhaarden in een 

grote berg smeulend hout te detecteren, en de 

bluswerken stuurt. 

De volgende stap? Haveninfrastructuur en drones 

die bestuurd worden via een interactief scherm 

in de controlekamer of een VR-bril. Daardoor 

kan de haven bij een ramp of bij grote uitval van 

het personeel door een virusuitbraak altijd op 

afstand worden bediend.

Artificiële intelligentie 

De Digital Twin wordt pas echt interessant als 

de combinatie van big data en artificiële intelli-

gentie ook nuttige conclusies oplevert. Port of 

Antwerp-Bruges ontwikkelt daarom algoritmes die 

bijvoorbeeld milieuvervuiling kunnen opsporen. 

De elektrische neuzen meten de klok rond twintig 

vluchtige organische stoffen, zoals aceton en 

butanol. Een eventuele emissie kan gekoppeld 

worden aan de data over de windsnelheid en 

-richting van de voorbije uren en dagen en de log-

gegevens van de schepen om de potentiële bron 

op te sporen. Het systeem kan ook bliksemsnel 

bijna-aanvaringen tussen schepen detecteren 

en een alarm uitsturen. Het is zelfs mogelijk om 

routes van schepen visueel weer af te spelen 

voor een verzekeringsexpertise, of om de ware 

toedracht van een aanvaring te kennen.  



Drie vragen aan
Aertssen Group, Barry Callebaut, 
Seafar en Zespri
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‘De fusie tussen Antwerpen en 
Zeebrugge versterkt ons als organisatie 
en levert een concurrentieel voordeel 
op’, vertelt Sam Aertssen van het gelijk-
namige bedrijf, dat meegroeide met 
de haven en recent bekroond werd tot 
Onderneming van het Jaar 2021. ‘Het is 
beter om samen te werken, de krachten 
te bundelen en samen de uitdagingen 
van de toekomst aan te gaan. Dat doen 
wij ook met onze klanten.’

1. Waar bent u mee bezig?
SAM AERTSSEN: ‘Mijn grootvader Marcel was land-

bouwer in Oorderen, een polderdorp dat moest 

wijken voor de Antwerpse haven. Hij zag die uit-

breiding als een opportuniteit en paste zich aan. 

Hij kocht een vrachtwagen en een graafkraan, en 

werkte vervolgens mee aan de uitbouw van de 

haven. Een juiste keuze, bleek achteraf. Aertssen 

Group is nationaal en internationaal actief in een 

waaier aan activiteiten: infrastructuurwerken, 

hijswerken, transport en logistiek. Het afgelopen 

decennium sloegen we nieuwe wegen in richting 

binnenvaart, hernieuwbare energie, vastgoedpro-

jecten en de verkoop van gebruikte bouwmachines. 

Vandaag tellen we 1.550 medewerkers en realiseren 

we een omzet van 300 miljoen euro.’ 

‘Ook onze logistiekafdeling kent de laatste jaren 

een enorme groei. Denk aan onder meer de op-

slag en assemblage van landbouw-, mijnbouw- en 

constructiemachines, naast het vervoer van zware 

lading zoals onderdelen voor windmolens.’

2.  Wat is de meerwaarde van 
Port of Antwerp-Bruges?

SAM AERTSSEN: ‘Port of Antwerp-Bruges speelt 

een cruciale rol in onze activiteiten. Naast onze 

multimodale terminal beschikken we in Antwerpen 

ook over een nieuwe site van 220.000 vierkan-

te meter. We behandelen er meer dan 15.000 

machines per jaar en bieden onze klanten een 

onestopshop aan.’

‘Wij staan in voor de assemblage, inspectie en 

afwerking van machines voor de eindklant. Dankzij 

de haven zijn we stevig verankerd met onze klanten 

die wereldwijd actief zijn. De frequentie in roll-on-

roll-off- en containertransport, in combinatie met 

de verbinding naar alle continenten, maakt dat wij 

strategisch enorm goed gepositioneerd zijn.’

3. Wat brengt de toekomst?
SAM AERTSSEN: ‘Dat de haven een voortrek-

kersrol neemt in de energietransitie kunnen wij 

alleen maar toejuichen. Het zal op lange termijn 

de haven en de industrie ten goede komen. Ook 

binnen de Aertssen groep dragen we duurzaam 

ondernemen hoog in het vaandel en meten we en 

verbeteren we onze CO2-voetafdruk dag na dag. 

We experimenteren met machines op waterstof en 

werken aan het energieneutraal maken van onze 

verschillende sites.’

Over Aertssen

• Antwerpse bouw- en logistieke groep die 
uitgroeide tot een gediversifieerde groep in 
grond- en saneringswerken, projectontwikke-
ling en hernieuwbare energie.

• Omzet: 300 miljoen euro.

• Aantal werknemers: 1.550.

• 100 procent in handen van de familie Aertssen.

• Onderneming van het Jaar 2021.

Aertssen Group

Van polderboer tot industriële 
duizendpoot dankzij de haven

‘Die voortrekkersrol in de 
energietransitie kan de 
haven en de industrie op 
lange termijn alleen maar 
ten goede komen.’
Sam Aertssen,  
Aertssen Group
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staat links op 
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‘Tegen 2025 willen we 
van duurzame chocolade 

de norm maken.’
An Van Assel, Barry Callebaut

Barry Callebaut

‘België is onmisbare schakel in 
wereldhandel van chocolade’
Ons land is bekend om zijn chocolade en dat is onder meer te danken aan Barry 
Callebaut. Via Port of Antwerp-Bruges voert het bedrijf cacaobonen in. ‘We 
verschepen ook chocoladeproducten naar de hele wereld’, zegt An Van Assel, 
Corporate Communications Director EMEA bij Barry-Callebaut.

1. Waar bent u mee bezig?
AN VAN ASSEL: ‘Barry Callebaut is een internatio-

nale fabrikant van hoogwaardige chocolade- en 

cacaoproducten, van de inkoop en verwerking 

van cacaobonen tot de productie van choco-

lade, waaronder chocoladevullingen, decoraties 

en samengestelde producten. De groep heeft 

meer dan 60 productievestigingen wereldwijd en 

telt ruim 12.500 medewerkers. Barry Callebaut 

levert aan de hele voedingsindustrie, van indus-

triële voedingsproducenten tot ambachtelijke en 

professionele gebruikers van chocolade, zoals 

chocolatiers, banketbakkers, bakkers, hotels, 

restaurants en cateringbedrijven.’

2.  Wat is de meerwaarde van 
Port of Antwerp-Bruges?

AN VAN ASSEL: ‘Wij zijn stevig verankerd in België. 

We maken hier de echte Belgische chocolade in 
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Over Barry Callebaut

• De grootste chocolademaker van de wereld.

• Onstond in 1996, met de fusie van het Franse 
Cacao Barry met het Belgische Callebaut.

• Barry Callebaut heeft vier fabrieken in België: 
in Wieze, Halle, Thimister-Clermont en Heule.

• Meer dan 12.500 mensen in dienst in meer 
dan 40 landen.

1. Waar bent u mee bezig?
LOUIS-ROBERT COOL: ‘Tegen 2030 heeft de 

Europese Unie de ambitie om het vrachtvervoer 

over de kust- en binnenwateren met 30 procent 

te vergroten en tegen 2050 zelfs met de helft. 

Tegelijk kampen we met het probleem dat steeds 

minder jongeren kiezen voor een maritieme loop-

baan. Ze kiezen voor een betere work-life balance 

in plaats van twee weken op het water, en de dito 

impact op hun sociaal leven.’

‘Na mijn rechtenstudies startte ik in de maritieme 

technologiesector, en zag ik hoe technologische 

oplossingen traditionele sectoren een boost 

kunnen geven. In 2018 richtte ik Seafar op, een 

bedrijf dat softwareoplossingen ontwikkelt voor 

de maritieme sector. Ondertussen zijn we met 

een dertigtal medewerkers.’

‘Het gat dat ontstond tussen de toegenomen 

vraag naar maritiem transport en een afgenomen 

instroom van personeel vult Seafar op met tech-

nologie. We hebben de software ontwikkeld om 

een schip volledig te digitaliseren. Alles wat een 

kapitein op zijn schip ziet, hoort en voelt kunnen 

we capteren en visualiseren, veel sneller dan   

‘We hebben de early 
adopters onder de reders 
al mee. De overige 90 
procent moet nog volgen.’
Louis-Robert Cool,
Seafar

onze vier productiesites. In oktober vorig jaar 

openden we in Lokeren het grootste chocolade-

magazijn ter wereld. Door de grote aanwezigheid 

in België van zowel productie als wereldwijde dis-

tributie fungeert Port of Antwerp-Bruges als een 

cruciaal schakelpunt. Vanuit de haven exporteren 

we meer dan 2.500 verschillende chocoladepro-

ducten naar 140 landen. Ook de import van onze 

cacaobonen gebeurt voor een groot deel via Port 

of Antwerp-Bruges.’

3. Wat brengt de toekomst?
AN VAN ASSEL: ‘We proberen consistent beter 

te presteren dan de wereldwijde chocolade-

markt. Onze langetermijnstrategie is gebaseerd 

op expansie, innovatie, cost leadership en duur-

zaamheid. Tegen 2025 willen we bijvoorbeeld van 

duurzame chocolade de norm te maken zodat 

we de toekomstige cacaobevoorrading kunnen 

garanderen en de levensomstandigheden van de 

boeren verbeteren.’
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Zelfrijdende auto’s lijken vooralsnog toekomstmuziek, onbemande schepen steken ondertus-
sen wel al de oceaan over. En ook op de Vlaamse binnenwateren is een kapitein niet meer no-
dig, toch niet op het schip, vertelt Louis-Robert Cool van Seafar. ‘Dankzij artificial intelligence 
en machine-learning kunnen kapiteins verschillende schepen navigeren, van aan de wal.’ 

Seafar

Als de kapitein aan wal staat



Als u een kiwi koopt, is de kans groot 
dat er een Zespri-stickertje ophangt. 
Dat Nieuw-Zeelandse bedrijf teelt jaar-
lijks een duizelingwekkende 2,44 miljard 
kiwi’s. ‘Het leeuwendeel komt nog al-
tijd uit Nieuw-Zeeland’, vertelt Giorgio 
Comino, chief executive officer voor 
Europa en Noord-Amerika bij Zespri. ‘80 
procent van de Europese markt komt 
per schip via Zeebrugge.’

1. Waar bent u mee bezig?
GIORGIO COMINO: ‘Zespri is een bloeiende 
coöperatie van telers in Nieuw-Zeeland die 
ook samenwerken met telers in andere delen 
van de wereld. Onze missie: het hele jaar door 
verse, smaakvolle en voedzame kiwi’s leveren.’
‘Het hart van de onderneming ligt nog altijd 
in “kiwiland” Nieuw-Zeeland, daar produceren 
we  dit jaar ongeveer 190 miljoen dozen. Ter 
vergelijking, in onze productiesites in Zuid-
Europa, Korea en Japan gaat het maar om 36 
miljoen dozen. Die spreiding is er vooral om 
de klant het hele jaar door van vruchten te 
kunnen voorzien.’

Zespri

‘80 procent van 
de kiwi’s voor 
de Europese 
markt komt via 
Zeebrugge’ 

  met het blote oog mogelijk is. Met ons Shore 

Control Center op afstand en de bestaande na-

vigatiesystemen kunnen we de controle van een 

schip overnemen, uiteraard gebeurt dat door een 

officiële kapitein. Die klopt in ons controlecen-

trum een werkdag van acht uur en kan daarna 

gewoon naar huis. Zes kapiteins kunnen boven-

dien twintig schepen tegelijk navigeren.’

2.  Wat is de meerwaarde van 
Port of Antwerp-Bruges?

LOUIS-ROBERT COOL: ‘Seafar is voor alle dui-

delijkheid géén scheepseigenaar. Wij rusten de 

schepen uit met de nodige technologie. En de 

maritieme sector is een erg traditionele sector, 

die per definitie op de lange termijn denkt. Het 

is niet zo gemakkelijk om in dat ecosysteem in 

te breken. Gelukkig kunnen we rekenen op de 

volle steun van het innovatieteam van Port of 

Antwerp-Bruges. Dat staat ons onder meer bij in 

de praktische implementatie van onze systemen 

– een haven is een strikt gereguleerde omgeving. 

Bovendien stelde Port of Antwerp-Bruges zijn 

platform voor ons open. En het stelde in 2018 

een vaartuig, “de tuimelaar”, ter beschikking om 

onze technologie in real-life te testen.’

3. Wat brengt de toekomst?
LOUIS-ROBERT COOL: ‘Dankzij de samenwerking 

met Port of Antwerp-Bruges kon Seafar ook de 

nodige contacten leggen om zijn technologie aan 

de man te brengen. We hebben ondertussen de 

early adopters onder de reders mee. De overige 

90 procent moet nog volgen. Maar we hebben er 

het volste vertrouwen in. We zijn hier koplopers. 

In de rest van Europa bestaan er soortgelijke 

initiatieven als het onze, maar geen enkel is com-

mercieel actief. Dat hebben we te danken aan de 

Vlaamse en federale overheid die in ons gelo-

ven en de wetgeving aanpasten. Ook de Waalse 

overheid volgt. We hopen dat ook Nederland, 

Duitsland, Frankrijk en de rest van Europa volgen 

om in de toekomst niet alleen in Vlaanderen, maar 

op het hele continent actief te worden.’ 

Over Seafar

• Het jonge bedrijf begeleidt 
binnenschepen op afstand, 
en met minder bemanning, 
naar hun bestemming.

• Seafar opende on-
langs een splinternieuw 
Shore Control Center.

• Het bedrijf wil een twee-
de Shore Control Center 
in Rotterdam openen.
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‘We hebben in 2018 onze 
samenwerking met Belgian 

New Fruit Wharf (BNFW) nog 
eens met tien jaar verlengd. 

We zijn dus zonder meer 
langetermijnpartners.’

Giorgio Comini,
Zespri

Over Zespri

• Zespri verdeelt dit jaar 63 miljoen 
dozen Nieuw-Zeelandse kiwi’s in 
Europa, goed voor 225.000 ton.

• 80 procent van de Europese pro-
ductie passeert in Zeebrugge.

• In het pakhuis in Zeebrugge heeft 
Zespri vorig jaar 26 miljoen con-
sumentenverpakkingen gemaakt.

• Bij Belgian New Fruit Wharf 
werken tussen de 150 en 265 
mensen, op piekmomenten 300. 
Daarnaast zijn er nog haven-
arbeiders die de schepen en 
containers laden en lossen.

‘Zeebrugge is onze belangrijkste Europese 
logistieke hub. We verwerken in ons dis-
tributiecentrum daar 80 procent van het  
Europese volume en voeren de vruchten ver-
der uit naar de Benelux, Frankrijk, Duitsland 
en Scandinavië. Om Zuid-Europa te bedienen, 
beschikken we nog over een hub in Tarragona 
in Spanje en in Vado in Noord-Italië. De eco-
logische voetafdruk van de vruchten zou veel 
te groot worden als we ze hier lossen en dan 
per vrachtwagen naar Zuid-Europa voeren, 
daar waken we bewust over.’

2.  Wat is de meerwaarde van 
Port of Antwerp-Bruges?

GIORGIO COMINO: ‘Ik ben het in onze ar-
chieven gaan opzoeken en we werken offi-
cieel samen met de haven van Zeebrugge 
sinds 1985. In de wandelgangen ving ik op 
dat we er ook al voordien Nieuw-Zeelandse 
schepen losten. Oorspronkelijk waren het 
allemaal koelschepen met enkel kiwi’s in de 
laadruimtes. Tegenwoordig gebruiken we voor-
al koelschepen bij de start van het seizoen en 
voor onze Zuid-Europese aanvoer, de rest 

volgt met koelcontainerschepen waardoor 
de vruchten op hun reis van een maand als 
het ware “slapen”.’
‘We zijn uiteraard niet blind. Fruit van de an-
dere kant van de wereld importeren heeft een 
impact. Vrachtvervoer per schip is gelukkig 
ecologischer dan luchtvervoer, maar ook 
hier bekijken we hoe we onze schepen op de 
meest duurzame manier kunnen laten varen, 
bijvoorbeeld door de snelheid te verlagen. De 
afgelopen jaren hebben we samen met Belgian 
New Fruit Wharf (BNFW) een enorme expertise 
opgebouwd op het vlak van stockage, ver-
pakken en verladen van onze kiwi’s naar onze 
Europese klanten. Op die manier garanderen 
we de kwaliteit van onze producten.’

3. Wat brengt de toekomst?
GIORGIO COMINO: ‘We hebben in 2018 onze 
samenwerking met BNFW nog eens met tien 
jaar verlengd. We zijn dus zonder meer lange-
termijnpartners. Tegelijk hebben we vorig jaar 
flink geïnvesteerd in een nieuw verpakkings-
station. Bovendien neemt de consumptie van 
kiwifruit nog altijd toe. Tegen 2030 mikken we 
op een verdubbeling van het volume. Naast 
de bekende groene, zurige vruchten, heeft de 
gele, zoet-zurige SunGold™-variant nog flink 
wat potentieel. En we hebben sinds drie jaar 
een nieuwe variant: de rode kiwi, die we in de 
nabije toekomst ook op de Europese markt 
willen brengen. Onze toekomst in Zeebrugge 
ziet er dus letterlijk én figuurlijk rooskleurig uit.’
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Brazilië

Chili

Verenigde 
Staten

• Onderzoek naar welke rol 
de haven kan spelen in de 
toeleveringsketen van 
waterstof.

• Interessant land voor 
waterstofproductie met wind 
en zon in de juiste verhouding 
om groene stroom te leveren 
voor elektrolyse.

Port of Antwerp-Bruges heeft torenhoge am-

bities. Dat mag wel, zegt Tom Hautekiet, CCO 

van de nieuwe fusiehaven. ‘We zijn een van de 

grootste, zo niet de grootste speler in alle belang-

rijke segmenten in Europa. Containers, roll-on-

roll-off, conventioneel stukgoed, vloeibare bulk 

– 15 procent van het vloeibare gas dat Europa 

binnenkomt, passeert via ons. Daarnaast kunnen 

we bogen op een rechtstreekse ligging aan zee 

én de grootste chemische cluster van Europa.’

Dat schept internationaal kansen voor de fusie-

haven. Port of Antwerp-Bruges werkt met buiten-

landse vertegenwoordigers om aan branding te 

doen, en om investeerders en goederenstromen 

aan te trekken. Dochteronderneming Port of 

Antwerp-Bruges International (PAI) biedt con-

sultancy aan in buitenlandse havens en levert 

managementdiensten (zie kaart), zusterbedrijf 

APEC biedt trainingen aan voor een internatio-

naal publiek. Daarnaast zijn er de sterke banden 

met organisaties als het World Economic Forum 

(WEF) en de International Association of Ports 

and Harbors (IAPH).

Die internationale focus moet de fusiehaven hel-

pen om zich zeer vroeg in groeiende markten te 

verankeren. ‘Verder zijn deze sterke internationale 

positionering en verankering een absolute troef in 

de ambitie van Port of Antwerp-Bruges om uit te 

groeien tot de groene-energiehub van Europa’, 

zegt Luc Arnouts, Director International Relations 

& Networks. 

‘Lokale aanspreek-
punten zijn cruciaal om 
de nauwe banden met die 
markten te onderhouden.’
Luc Arnouts, 
Director International Relations & Networks 
Port of Antwerp-Bruges

Strategische partnerschappen over de hele wereld moeten van de 
fusiehaven Port of Antwerp-Bruges de Europese energiehub bij uit-
stek maken. ‘De haven opent wereldwijd deuren voor onze partners.’

Internationaal netwerk zet België op de wereldkaart

‘Think global, act local’ 
als succesrecept

Tom Hautekiet en Luc Arnouts.
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• PAI runt de haven in Ad Duqm in 
een consortium met DEME en 
de Omaanse overheid.

• Financiële participatie van PAI.

• Haalbaarheidsstudie samen met 
DEME naar waterstofproductie- en 
havenfaciliteiten.

• Welke rol kan Port of Antwerp-Bruges 
daar spelen? Niet alleen in het aannemen 
van de groene moleculen van de 
toekomst, maar ook in de productie en 
andere schakels in de supplychain.

• Port of Antwerp International runt er de haven 
van Cotonou met een team van expats en lokale 
mensen.

• Belangrijk voor de bekendheid van Port 
of Antwerp-Bruges in de economisch en 
demografisch groeiende West-Afrikaanse regio.

• Export van België naar Benin met auto-onderdelen 
via containers en zwaar transportmateriaal zoals 
vrachtwagens, graafmachines en kranen. 

Benin

Oman

Verenigd 
Koninkrijk

Egypte

China

Rusland

India

Japan

Frankrijk

Duitsland

Oostenrijk

Tsjechië
Polen

Hongarije

• PAI levert er management- en 
consultancydiensten in de haven van Açu.

• Financiële participatie van PAI.

• Belangrijk voor de bekendheid van Port of 
Antwerp-Bruges in een groeiende regio.

• Import van Brazilië naar België via containers 
met exotisch fruit, hout en koffie. Droge bulk 
zoals zand en gravel. Export van meststoffen, 
basischemicaliën en auto-onderdelen.

‘Een sterk merk en  
dito product als 

Port of Antwerp-
Bruges opent deuren 
wereldwijd voor onze 
klanten en partners.’ 

Tom Hautekiet,
Chief Commercial Officer 

Port of Antwerp-Bruges

Lokale economie  
profiteert mee

Bij de uitbouw van Port of Antwerp-

Bruges als hub voor groene energie 

komen stevige investeringen kijken. 

En dat is goed nieuws voor de 

lokale economie. ‘Colruyt Group 

zal bijvoorbeeld betrokken zijn bij 

de lokale productie van groene 

waterstof’, zegt Tom Hautekiet. 

Daarnaast moet er natuurlijk 

gebaggerd en gebouwd worden. 

‘Aannemers zullen de handen vol 

hebben’, zegt Luc Arnouts. ‘Of denk 

aan het transport van waterstof; 

daarvoor hebben we bijvoorbeeld 

Fluxys en Pipelink met de nodige 

expertise in pijpleidingen.’ 

‘We hebben sterke bedrijven in 
België. Samen hebben we een zeer 
sterk aanbod en zetten we met die 
kennis en kunde ons land op de 
(wereld)kaart.’

   Partnerschappen
   14 vertegenwoordigers 

De keuze van die landen is niet 
toevallig. Het zijn de voornaamste 
markten in het voor-en achterland. En 
het is belangrijk om er permanent een 
lokaal aanspreekpunt te hebben om 
de business te blijven ontwikkelen.



Column 

Een thuishaven één 
met de omgeving

‘Het wordt almaar 
belangrijker dat we 
leren om wendbaar 

om te gaan met 
veranderingen. 

In plaats van de 
golven te bestrijden, 

leren we surfen.’
Christien Van Vaerenberg,

Chief HR Officer Port of 
Antwerp-Bruges

In een fusietraject is de valkuil groot om 
alleen aandacht te besteden aan ratio, 
cijfers en strategie. Maar aandacht voor 
de bedrijfscultuur is het meest essentiële 
voor het slagen van een fusie. Voelen 
medewerkers zich deel van het bedrijf, 
kunnen ze zich vinden in de ongeschre-
ven regels, gewoonten en gedrag? Ook 
in het fusieproces van Port of Antwerp-
Bruges hechten we daar heel veel be-
lang aan. We willen een thuishaven zijn 
voor al onze medewerkers. Tegelijkertijd 
beseffen we dat mensen tijd en ruimte 
nodig hebben om te groeien in een nieu-
we cultuur en er zich thuis te voelen. 
Tijd die we onze mensen ook willen en 
moeten geven. 

In de aanloop naar de fusie werd al snel duidelijk 

dat er verschillen zijn tussen beide organisaties, 

maar gaandeweg werd eveneens duidelijk dat we 

ook veel gemeen hadden. Port of Antwerp is om te 

beginnen een grote organisatie, Port of Zeebrugge 

een stuk kleiner. Met alle voor- en nadelen hier-

van. Je kunt dan niet ontkennen dat dingen zullen 

veranderen. De kunst is dus om de sterktes van 

beide organisaties op mekaar te laten aansluiten. 

We moeten samen komen tot een nieuwe cultuur 

en een nieuwe taal.

Wordt in de nieuwe cultuur het kleine bedrijf 

dan niet automatisch opgeslokt door het grote? 

Zeker niet. We leren van elkaar. Een van de waar-

den waar we rond werkten is ‘eenvoud’. Het is 

dan een grote meerwaarde als iemand met een 

kritische blik naar de complexe processen van de 

grotere organisatie kijkt. Een kleine speler daagt 

je uit: kan het niet eenvoudiger? Anderzijds werkt 

een grote organisatie gestructureerd en volgens 

duidelijke processen. Als je de beide combineert: 

hoe sterk sta je dan niet?

Verandering is ook niet alleen de taak van de CEO 

en het topmanagement. Port of Antwerp-Bruges 

geeft alle teamleiders tijd, ruimte en training om 

daar mee over na te denken, weg van alle druk-

te van de dag. Welk soort leiderschap willen we? 

Op welke waarden is ons bedrijf gebaseerd? Die 

waarden moet je als leider niet uitleggen aan je 

team, je moet het dóén. Leef naar die waarden 

elke dag opnieuw en neem ze concreet mee in je 

persoonlijke en teamdoelstellingen.  
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  Natuurlijk ondervinden we ook weerstand. Dat 

is heel normaal. Als mens hebben we de neiging 

om ons te verzetten tegen verandering. Bovendien 

identificeren veel mensen zich met hun werk en 

met het merk waarvoor ze werken. Samen aan 

een nieuwe cultuur bouwen vraagt vertrouwen 

en dat vertrouwen laten groeien kost nu eenmaal 

tijd. We zijn er ondertussen ook al meer dan een 

jaar mee bezig en we zullen er wellicht nog jaren 

samen aan bouwen, met vallen en opstaan. En dan 

merk je wat een geweldige boost je krijgt door ont-

moetingen: mensen uit Zeebrugge en Antwerpen 

samenbrengen, het creëert intense verbondenheid 

en samenwerking. Wanneer medewerkers elkaar 

leren kennen, neemt de onzekerheid af. Onbekend 

is onbemind.

Veel mensen zijn ook bang: wat betekent die fusie 

voor mijn job? Die angst leeft nog altijd en mag 

ook uitgesproken worden, vind ik. Werknemers van 

Zeebrugge zijn bang hun eigen cultuur te verliezen, 

en die in Antwerpen kijken op tegen alweer een 

changetraject, terwijl het vorige nog maar drie 

jaar geleden was. 

Enerzijds moeten we tijd nemen om naar elkaars 

angsten en onzekerheden te luisteren. Maar 

anderzijds moeten we medewerkers helpen 

beseffen dat veranderingen er altijd zullen zijn 

en nooit zullen stoppen. Daarom willen we mensen 

weerbaarder maken door hen te laten inzien dat 

niemand anders dan zijzelf aan het roer van 

hun loopbaan staan. In plaats van de golven te 

bestrijden, leren we hen surfen. Dat is veerkracht, 

dat is weerbaarheid. 

Een dergelijke cultuuromslag is iets waarmee je 

intern start. Maar het is onze uitdaging om ook 

naar buiten te kijken. Als bedrijf staan we met onze 

twee voeten in de samenleving, de economie, de 

wereld. Ook met die buitenkant moeten we bezig 

zijn. Hoe zorgen we ervoor dat we een inclusievere 

organisatie worden, hoe trekken we talent aan, 

hoe kunnen we een antwoord bieden op maat-

schappelijke trends en gebeurtenissen, hoe gaan 

we om met gender, racisme, diversiteit, wat met 

onze internationale aanpak … het zijn maar enkele 

vragen waar we vandaag ook van wakker liggen. 

Want wat is ons uiteindelijke doel? Dat iedereen 

zich thuis voelt komen in ons bedrijf. Dat we een 

thuishaven zijn, voor onze medewerkers, onze 

klanten en onze omgeving. We hebben de ambi-

tieuze visie om de eerste wereldhaven te zijn die 

mens, klimaat en economie verzoent. Dat vraagt 

veerkrachtige en gedreven medewerkers. En als 

er één ding is dat ons nu al verbindt, is het de 

goesting en de motivatie om samen voor die to-

renhoge ambitie te gaan. 

Christien Van Vaerenberg, Chief HR 
Officer Port of Antwerp-Bruges

‘Als er één ding is dat ons nu al verbindt, is 
het de goesting en de motivatie om samen 

voor de torenhoge ambitie te gaan.’
Christien Van Vaerenberg
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Samen één met de wereld

Twee havens die
een visie delen,
verbreden hun horizon.

Eén met de wereld

Wat de toekomst voor ons in petto heeft, weten we niet. Maar we gaan elke 
uitdaging aan. Daarom besluiten we onze krachten te bundelen: als Port of 
Antwerp-Bruges zijn we klaar voor wat volgt. Omdat we samen méér kunnen. 
Grootser denken. Sneller innoveren. Met de gebundelde brainpower en 
wilskracht van onze twee havens zijn we groter dan de som van onze delen.
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