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Eén met de wereld

Wat leeft er in de haven?

2

win 
een unieke  
LEGO-set 

In het 
kielzog van 
binnenschipper 
Patrick 

#Superberoep. 
Kapitein Sleep

Storm op komst? 
De haven is 
voorbereid!
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“  Dankzij ons blijft  
de haven leefbaar”

BINNENSCHIPPER PATRICK HERMANS

De positieve impact van binnenschepen op de haven blijft 
soms wat onderbelicht, vindt binnenschipper Patrick 
Hermans. “Zonder ons zouden er in de haven een pak 
meer vrachtwagens rondrijden.” Een gesprek met de 
kapitein en eigenaar van het schip Deseo over het reilen 
en zeilen in de binnenvaart. 

Het is je wellicht al opgevallen: 
Thuishaven zit in een nieuw 
jasje. De lay-out is nu nog 
overzichtelijker en de foto’s 
komen nog beter tot hun 
recht. Maar de inhoud blijft 
hetzelfde: interessante 
nieuwtjes en weetjes over de 
haven en omgeving. Zo leer je 
binnenschipper Patrick kennen 
en kom je te weten hoe de 
haven zich voorbereidt op 
stormen. Speel zeker ook mee 
met onze wedstrijd en win een 
schip van LEGO-blokjes.

Veel leesplezier! 

aarom ben je binnenschipper 
geworden?

Patrick Hermans: “Ik ben er zowat ingerold. 
Mijn vader en mijn grootvader waren allebei 
binnenschippers. Ik heb de liefde voor het vak ook 
doorgegeven aan mijn kinderen Wendy en Nicky. 
Zij varen elk met hun gezin op hun eigen schip. 
Werken voor een baas ligt ons niet. We delen liever 
zelf onze tijd in, en we beslissen graag zelf over 
ons reilen en zeilen.”

Is die vrijheid de grootste troef van het 
leven als binnenschipper?
Patrick: “Ja, al liggen de dagen van ‘vrijheid, blijheid’ 
al een tijdje achter ons. Varen met een binnenschip 
betekent ook grote investeringen doen. Om die 
investeringen te laten renderen, moet je optimaal 
presteren. We moeten met andere woorden een 
heel goede service leveren en ontzettend flexibel 
zijn. Toen mijn vrouw en ik pas getrouwd waren, 
deden we internationale vaarten. In het weekend 
konden we dan ergens aanleggen en van boord 
gaan. Dat zit er vandaag niet meer in.”

Met welk schip vaar je?
Patrick: “Met de Deseo, een estuair containerschip 
dat de verbinding verzorgt tussen Zeebrugge en 
Antwerpen, en diverse terminals en havens in het 
hinterland. Estuair wil zeggen dat we een stukje 

w

Welkom 
aan boord!

… een standaard binnenschip 
met een lading van 3500 ton 
zo’n 120 vrachtwagens van 
de weg haalt?

660 ×

120 ×

… en dat de grootste 
duwstellen (schepen die 
duwbakken aandrijven) een 
laadvermogen hebben tot 
16 000 ton? Dat is evenveel 
als 660 vrachtwagens. 

Wist je dat 
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voor de kust varen. Dat betekent dat het schip 
extra sterk en zwaar moet zijn om de zeegolven te 
trotseren. De Deseo is dan ook een schip van bijna 
5550 ton. Je kunt het niet zomaar even aanmeren 
en vastleggen met touwen. Er komt een heel stuk 
technologie bij kijken. Je hebt een specifiek bewijs 
nodig om met zo’n estuair schip te mogen varen. 
Dat maakt het allemaal een stukje complexer.”

Hoe ziet een typische dag op een 
binnenschip eruit?
Patrick: “Dat hangt af van het type schip waarop 
je werkt. Hoe kleiner het schip, hoe minder 
bemanning en hoe meer klusjes je zelf moet 
uitvoeren, zoals het onderhoud van de 
motor en scheepsonderdelen. Omdat de 
Deseo een groot schip is, zijn we met 
twee ploegen van telkens een kapitein, 
een schipper en twee matrozen. We 
wisselen 14 dagen aan boord af met 
14 dagen aan wal en bieden samen 
een service aan van 24 op 24 uur, 
elke dag van de week, 365 dagen 
per jaar.

Als kapitein hou ik me vooral bezig 
met de boekhouding en administratie, 
het inplannen van laden en lossen, 
afspraken met alle operatoren aan wal … 
Het varen zelf wordt meer en meer een 

“  We nemen deel aan 
een proefproject waarbij 
het schip vanop afstand 
wordt begeleid. ”
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Scan de  
QR-code en 
schrijf je in! 

De toekomst 
van de binnenvaart  
kleurt groen 

Momenteel werkt de 
binnenvaartsector samen met Port 
of Antwerp-Bruges, de Vlaamse 
Waterweg en de Vlaamse overheid 
een Green Deal uit: een vrijwillige 
overeenkomst om samen de 
vergroening van de binnenvaart in 
gang te zetten. 

bijkomstigheid. Ik bestuur het schip met digitale 
technologie zoals de gps, en het grote roer van 
vroeger heeft plaats gemaakt voor een klein 
knuppeltje.”

Over digitale technologie gesproken, jullie 
werken ook samen met Seafar, de start-up 
die inzet op geautomatiseerde schepen.
Patrick: “Ja, we nemen deel aan een proefproject 
waarbij het schip vanop afstand wordt begeleid. 
Het is de bedoeling om in de toekomst met een 
kleinere bemanning te varen. Zo hopen we een 
antwoord te bieden op een nijpend probleem in de 
binnenvaart: het tekort aan personeel. De war on 
talent woedt ook bij ons.”

Zijn er nog andere uitdagingen 
waar de binnenvaart vandaag mee te 
maken krijgt?
Patrick: “Er is een tekort aan wachtplaatsen. Dat 
is een plek om een schip gedurende korte tijd af 
te meren in afwachting van het laden of lossen. De 
haven neemt wel initiatieven om extra plekken te 
creëren, maar het zouden er nog veel meer mogen 
zijn. Vooral omdat de binnenvaart een sector is die 
groeit. Daarnaast moet de binnenvaart natuurlijk 
ook duurzamer worden.”

Op welke manier wil de binnenvaart 
vergroenen?
Patrick: “We moeten overschakelen op alternatieve 
energiebronnen. Alleen is dat niet evident. De 
gemiddelde leeftijd van een scheepsmotor is 
15 jaar. Als je pas een – heel dure – klassieke motor 
hebt laten plaatsen, ga je die niet zomaar eventjes 
vervangen. Zeker na de crisis van 2008 denken 
we wel tweemaal na voor we een grote investering 
doen. We kunnen niet zomaar de extra kosten 
doorrekenen naar onze klanten.

Seafar is op dat vlak interessant. De kosten 
die we uitsparen aan personeel, zetten we in om 
het schip efficiënter en ecologischer te maken. 
Ik help ook mee nadenken over de Green Deal, 
een pakket maatregelen om emissies te beperken 
en vergroening in onze sector een sterke duw 
te geven.

Nu, wat soms wordt vergeten, is dat schepen 
momenteel nog altijd een van de meest ecologische 
transportmiddelen zijn, berekend per ton/kilometer. 
De binnenvaart neemt bovendien een groot deel 
van het vervoer naar het hinterland voor zijn 
rekening. Zonder de binnenschepen zouden dus 
een pak meer vrachtwagens rondrijden in de haven. 
De binnenvaart helpt met andere woorden de 
haven leefbaar te houden.”

Nog een laatste vraagje: waar komt de 
naam Deseo vandaan?
Patrick: “Dat is Spaans voor ‘Ik wens’. Mijn vrouw 
kwam met die naam op de proppen toen we 
trouwden. Ik vond het wel mooi. Vooral omdat 
de schepen van mijn vader, Emergo – ‘Ik kom 
boven’ – en van mijn schoonouders, Santro - een 
samenvoeging van de beide familienamen - ook op 
de o-klank eindigen.” 

“  Ik help mee 
nadenken over 
de vergroening van 
onze sector. ”

“Het varen zelf wordt meer en meer een bijkomstigheid. Ik bestuur het schip met digitale technologie 
zoals de gps en het grote roer van vroeger heeft plaats gemaakt voor een klein knuppeltje.”

Wil je meewerken aan 
een duurzame binnenvaart of 
blijf je graag op de hoogte van 
het project?
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Een nieuw 
getijdendok

DUURZAME GROEI

De containertrafiek zit wereldwijd 
in de lift. Een nieuw 24/7 
getijdendok en extra logistieke 
terreinen in Antwerpen moeten 
die groei opvangen.

m de positie van Port of Antwerp-Bruges 
als wereldhaven te houden, moet er extra 
plaats komen voor containerbehandeling. 

Het is ook een enorme kans om dingen anders 
aan te pakken en de hele sector duurzamer 
te maken. Denk bijvoorbeeld aan elektrische 
containerbehandeling of verder transport via spoor 
of binnenvaart. 

Balans tussen haven en omgeving
Geen economische groei zonder aandacht 
voor de omgeving. Na uitgebreide dialoog met 
vertegenwoordigingsgroepen, kwam het tot een 
akkoord om fors te investeren in de leefbaarheid 
van het Waasland. Zo blijft het dorp Doel bestaan, 
onderzoekt het projectteam een modal shift met 
meer inzet op spoorverkeer en binnenvaart, en 
blijven heel wat natuur- en landbouwgebieden 
behouden of worden ze elders gecompenseerd. 

Ruimte voor natuur
Bij het natuurgebied Holle Dijk en Putten West in Beveren, 
net op de kruising van natuur en industrie, komt een 
wandel- en fietspad, een nestplaats voor vleermuizen en 
een van de langste vogelkijkwanden van Europa. 

O

WAASLAND



THUISHAVEN6
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Natuur en ontspanning 
op Bufferdijk in Doel
Het geplande tweede getijdendok ten zuiden van Doel zal 
afgeschermd worden met een dijk. Die Bufferdijk komt er om 
zowel het geluid als de impact op het uitzicht minimaal te 
houden. De buurtbewoners kregen de kans ideeën te delen om 
de ruimte optimaal in te richten. Het uiteindelijke resultaat van 
de meer dan honderd suggesties? Een natuurlijk speellandschap 
met ontspanning voor groot en klein. 

Ruiterpad
Rolstoeltoegankelijk 
wandelpad

Mountainbikepark

Fiets- en  
mountainbikepad

WAASLAND
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Speellandschap

Port of Antwerp-Bruges onderzoekt 
of er zonnepanelen komen aan 
de havenkant van de dijk. Die 
kunnen extra herbruikbare 
energie opwekken voor 
havenactiviteiten.

Ligplaatsen voor 
de binnenvaart

Het toekomstige tweede 
getijdendok zal 24/7 draaien 
en voor de broodnodige extra 
containerbehandeling zorgen.

Bufferdijk

Tweede Getijdendok

Schelde

Doel
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In de polders op de Scheldeoevers bepalen landbouw, natuur 
en industrie het uitzicht. Toch hebben we een aaneensluitend 
netwerk van natuur in de haven, vertelt Dorien Van Cauteren, 
Milieudeskundige bij Port of Antwerp-Bruges.

De groene lijn

Dorien: “Eigenlijk bestaat er een 
soort groene corridor, een groene 
lijn in de haven. In het havengebied 
in het Waasland en Antwerpen vind 
je zo’n 244 hectare of ongeveer 
342 voetbalvelden droog, schraal 
grasland waar heel wat bedreigde 
dieren en planten een thuis vinden. Die 
liggen nooit te ver van elkaar, zodat 
verschillende diersoorten als vleermuizen 
of padden gemakkelijk hun weg vinden 
van de ene naar de andere plek. Reken 
je ook de echte natuurgebieden zoals de 
Kuifeend erbij, dan vind je best wel wat 
natuur in het havengebied.”

Biodiversiteit schuilt 
in kleine hoekjes
Ook op de bedrijventerreinen 
vind je natuur terug. Met het 
Soortenbeschermingsprogramma 
moedigt Port of Antwerp-Bruges de 

verschillende havenbedrijven aan om 
de fauna en flora op hun terreinen 
te beschermen. Dat gebeurt in 
samenwerking met Natuurpunt. 

Dorien: “We helpen de bedrijven 
om aandacht te hebben voor natuur 
en biodiversiteit. Ontdekt een bedrijf 
bijvoorbeeld de zeldzame rugstreeppad 
op hun terrein, dan vangt Natuurpunt de 
dieren en brengt ze naar een geschikte 
locatie. In verschillende loodsen waar 
boerenzwaluwen leven, installeerde 
Natuurpunt met onze steun speciale 
zwaluwtillen waar de vogels ongestoord 
kunnen nestelen. We vragen de bedrijven 
ook om maximaal twee keer per jaar 
hun grasland te maaien. Dat scheelt 
een pak in de onderhoudskosten. En 
het lange gras, de kruiden en planten 
trekken meer insecten en de zeldzame 
Argusvlinder aan. Zo heeft iedereen baat 
bij meer biodiversiteit.” 

De oeverzwaluw is een bedreigde vogel die nesten maakt in 
verticale zandwanden. Bedrijven die zo’n zandwanden hebben, 
vragen we om hun terrein toegankelijk te maken voor de vogels. 
Aannemers vragen we dan weer om geen tijdelijke bergen met 
zand te laten liggen of die af te vlakken om te vermijden dat 
nesten in werfzones vernield worden.

De nesten van deze visdiefjes liggen op kunstmatige 
pontons in het water, buiten het bereik van de vossen. 

Nieuwe vrachtwagen
parking Ketenis

WAASLAND

Om de situatie voor de vele vrachtwagenchauffeurs die 
vandaag in en rond de Waaslandhaven overnachten te 
verbeteren, legt Port of  Antwerp-Bruges een nieuwe 
vrachtwagenparking aan ter hoogte van de  Ketenislaan. Dat 
is goed nieuws voor de omgeving. De chauffeurs hoeven niet 
meer in de dorpen rond te rijden op zoek naar de nodige 
voorzieningen. 

De nieuwe parking biedt plaats aan 280 vrachtwagens en 
beschikt over toiletten, douches, wifi, automaten met drank en 
voeding en afvalcontainers. In het voorjaar van 2023 nemen 
de chauffeurs de nieuwe parking in gebruik. 
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Containers 
Eén enkele lege container die op twee lagen met 
containers staat, vangt veel wind. Daarom stapelen 
containerterminals lege containers op een 
bepaalde manier, waardoor ze minder gemakkelijk 
omwaaien.

Tankers stoppen met laden en lossen
Tankers met chemische producten staken het 
laden en lossen van hun product bij de minste kans 
op bliksem. Dat ligt voor de hand: als de bliksem 
inslaat, dan kan dat een explosie veroorzaken.

En wat na de storm?
Van zodra het kan, start het scheepvaartverkeer 
op. Eerst vertrekken de schepen die wegvaren uit 
de haven. Zo maken ze plaats voor schepen met de 
haven als bestemming. 

onitoren van het weer 
Van de kust tot in de haven: iedereen die 
iets met scheepvaart te maken heeft, 

houdt het weer nauwlettend in de gaten dankzij de 
gedetailleerde weersvoorspellingen. Bij dichte mist, 
te sterke wind, te hoge golven of ander zwaar weer 
kunnen loodsen soms niet aan boord gaan, kunnen 
goederen niet geladen of gelost worden of kan 
veilige scheepvaart in het gedrang komen. 

Extra lijncontroles  
van aangemeerde schepen
Bij stormweer doen de Port Authority Field 
Officers extra lijncontroles om er zeker van te zijn 
dat de schepen veilig vastliggen. Bij een correct 
aangemeerd schip staat elk touw mooi gespannen. 
Hangt een meerlijn er slapjes bij? Dan verwittigen 
de Port Authority Field Officers de bemanning 
van het schip en helpen bootmannen om de lijn 
strakker te zetten. 

Stormhaken aan bruggen
Bij sterke wind houden speciale stormhaken de 
brug stevig tegen de grond. Eén stormhaak weegt 
gemakkelijk 1 ton. 

Zwaailampen waarschuwen medewerkers 
op de kaaien 
Op de terminals verwittigt een windmeetsysteem 
met waarschuwingslampen de mensen die in de 
buurt aan het werk zijn als de wind te krachtig is. 
De kleur van het flitslicht bepaalt welke acties 
de havenarbeiders moeten nemen. Die gaan van 
wegblijven uit de zone onder de kranen tot het 
werk volledig stilleggen.

Wil je nog dieper duiken? 

Scan de QR-code en  
kom meer te weten!

Door water en wind
WAT DOET EEN HAVEN OM ZICH VOOR TE BEREIDEN OP STORM?

Is er storm op komst? Dan nemen de bedrijven  
in de haven heel wat maatregelen voor veilig werk. 

M
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Hoe heet de voorkant van een schip?

 Bakboord

 Stuurboord

 Boeg

Het antwoord vind je onderaan deze pagina.

Neem een blad papier (A4-formaat; recycleer 
eventueel een pagina van je uitgelezen 
Thuishaven voor een duurzamer bootje) en leg 
het met de korte kanten naar boven en naar 
onderen. Vouw doormidden in de breedte. Neem 
daarvoor de bovenste punten en leg die op de 
onderste punten. Ga met je nagel over de vouw. 

Vouw de bovenste hoeken naar beneden.  
Zorg ervoor dat je twee gelijke hoeken hebt. 

Vouw de boorden onderaan naar boven.  
Je hebt nu een hoedje. 

Vouw de hoeken van de boorden om 
de  driehoek. 

Quizvraag

Weetjes, spelletjes en raadsels 
voor kapiteins in spe.  

Antwoorden 
Raadsel: een gat – Quizvraag: de boeg. Vandaar de uitdrukking ‘voor de boeg’: iets wat nog moet komen. Stuurboord is de rechterkant van het schip 
(als je naar de boeg kijkt). Het woord stamt nog uit de tijd van de Vikingen. Die stuurden hun schepen met een roeiriem die aan de rechterkant van 
hun schip vast zat. Bakboord is de linkerkant, waar de stuurman met zijn rug (‘bak’ in het Oudnoors) naartoe stond. 

Je bootje is nu klaar om te varen!

Neem het hoedje onderaan vast, trek 
open en draai een halve slag, zodat je 
een ruit krijgt.

Vouw de onderste punten naar boven toe.

 

Neem de driehoek onderaan vast, trek open 
en draai een halve slag, zodat je opnieuw 
een ruit krijgt.

Trek de driehoeken aan de zijkant  
naar beneden. 

A
B
C
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Hoe vouw je een bootje? Het antwoord vind je
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Raadsel

Wat weegt niets,  
maar kan een schip 

doen zinken?
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De Westdam in Zeebrugge
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Het douanekantoor in Lillo
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De Prosperpolder in Beveren-Waas

Het havengebied inspireerde al 
heel wat nationale en internationale 
regisseurs. Series als Witse, 
 Undercover en Black Out, maar 
ook de Italiaanse misdaadreeks 
Everybody Loves Diamonds en 
de Ierse tv-serie Hidden Assets 
maakten gebruik van de unieke 
settings van het havengebied 

in  Antwerpen, het Waasland en 
Zeebrugge. Weet jij welke van deze 
filmlocaties horen bij Beau Séjour, 
Mega Mindy en Den elfde van 
den elfde? 

Beau Séjour, Mega Mindy of 
Den elfde van den elfde?
LINK DE FILMLOCATIES AAN DE JUISTE SERIE

Speel mee en win! 
De Maersk Triple-E is een van de grootste transportschepen 
ter wereld. Maak kans op een LEGO-set om dit reusachtige schip na 
te bouwen. Met prachtige details zoals goudkleurige schroefbladen. 

Scan de QR-code of ga naar  
www.portofantwerpbruges.com/thuishaven-wedstrijd 
en vul je antwoord in op de fotopuzzel.

win 
een unieke  
LEGO-set 

Beau Séjour
Mega Mindy 
Den elfde van den elfde

1

3

2

Het antwoord vind je
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Wat doet een sleepbootkapitein? 
Jurgen vertelt waarom hij elke 
dag met veel plezier gaat werken. 

Leuke collega’s
“Met onze sleepboot assisteren 
wij grote zeeschepen bij het maken van 
manoeuvres in de dokken in Antwerpen. 
In het gezelschap van een matroos 
en een scheepswerktuigkundige 
doe ik shiften van 12 uur. De sfeer zit 
altijd goed!” 

1

Elke dag is anders
“Elke dag is anders. Alleen al de 
weersomstandigheden bepalen of je een 
spannende dag tegemoet gaat. Onlangs 
was er een autocarrier losgebroken door 
een storm. Dan is het even alle hens aan 
dek om dat schip veilig terug naar de 
kade te begeleiden.”

2

Kinderdroom
“De job heeft me altijd al geboeid. Ik 
ging als kind naar de schepen kijken 
in Zeebrugge en één ding fascineerde 
me toen al: die kleine bootjes die 
gigantische zeeschepen assisteren van 
en naar de ligplaats.” 

3

Kapitein 
Sleep 

 #SUPERBEROEP

Meer weten over dit superberoep? 
Scan de QR-code en bekijk de video van Jurgen.
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