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/ Zeescheepvaart

1. Algemeen overzicht

2020 2019 verschil %

aantal schepen 6.830 8 151 -1.321 -16,2%

 
tonnenmaat (bt) 203.809.962 223 227 149 -19.417.187 -8,7%

 
goederenverkeer (in ton)  

aanvoer 23.731.236 23 121 845 +609.391 2,6%

afvoer 23.297.266 22 679 298 +617.968 2,7%

totaal 47.028.502 45 801 143 +1.227.359 2,7%

 
 

passagiers  

ontscheept 31.674 516 835 -485.161 -93,9%

ingescheept 33.142 504 837 -471.695 -93,4%

totaal 64.816 1 021 672 -956.856 -93,7%
 

 
voertuigen (eenheden)  

1. toeristisch verkeer

aanvoer 2.620 29 111 -26.491 -91,0%

afvoer 2.635 29 990 -27.355 -91,2%

totaal 5.255 59 101 -53.846 -91,1%

 

2. commercieel verkeer  

2.1. vrachtwagens

aanvoer 637.101 672 271 -35.170 -5,2%

afvoer 673.152 692 177 -19.025 -2,7%

totaal 1.310.253 1 364 448 -54.195 -4,0%

2.2. nieuwe wagens

aanvoer 1.171.578 1 460 820 -289.242 -19,8%

afvoer 1.019.721 1 499 519 -479.798 -32,0%

totaal 2.191.299 2 960 339 -769.040 -26,0%
 

 
containers (eenheden)

aanvoer 525.282 488 568 +36.714 7,5%

afvoer 520.289 479 346 +40.943 8,5%

totaal 1.045.571 967 914 +77.657 8,0%

teu’s (20-voet-containers)  

aanvoer 907.392 844 669 +62.723 7,4%

afvoer 897.600 831 258 +66.342 8,0%

totaal 1.804.992 1 675 927 +129.065 7,7%
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/ Goederenverkeer

2. Samenstelling van het goederenverkeer (in ton) 

aanvoer afvoer totaal % verschil

2020 2019 2020 2019 2020 2019

stukgoederen 13 454 714 13 868 815 19.246.575 19 771 909 32.701.289 33 640 724 -2,8% -939.435

roll-on/roll-off 5.895.087 6 980 103 8.262.348 9 521 630 14.157.435 16 501 733 -14,2% -2.344.298

containers 7.203.041 6 314 238 10.706.200 9 927 861 17.909.241 16 242 099 10,3% 1.667.142

   intra-Europees 5.432.020 5 330 706 9.177.630 8 856 163 14.609.650 14 186 869 3,0% 422.781

   intercontinentaal 1.771.021 983 532 1.528.570 1 071 698 3.299.591 2 055 230 60,5% 1.244.361

andere 356.586 574 474 278.027 322 418 634.613 896 892 -29,2% -262.279

vloeibare producten 8.645.645 8 000 386 3.971.443 2 833 632 12.617.088 10 834 018 16,5% 1.783.070

aardgas 7.241.472 6 256 908 3.776.551 1 373 785 11.018.023 7 630 693 44,4% 3.387.330

geraffineerde olieprod. 1.147.644 1 442 159 149.082 1 403 182 1.296.726 2 845 341 -54,4% -1.548.615

andere 256.529 301 319 45.810 56 665 302.339 357 984 -15,5% -55.645

stortgoederen 1.630.877 1 252 644 79.248 73 757 1.710.125 1 326 401 28,9% 383.724

kolen en cokes 8.436 8 250 0 0 8.436 8 250 2,3% 186

bouwmaterialen 1.316.153 1 028 771 0 1 100 1.316.153 1 029 871 27,8% 286.282

andere 306.288 215 623 79.248 72 657 385.536 288 280 33,7% 97.256

algemeen totaal 23.731.236 23 121 845 23.297.266 22 679 298 47.028.502 45 801 143 2,7% 1.227.359

in % uit % totaal %

23.731.236 23.297.266 47.028.502

Afrika 232.419 1,0% 52.412 0,2% 284.831 0,6%

Amerika 1.593.900 6,7% 809.083 3,5% 2.402.983 5,1%

Azië 3.965.211 16,7% 3.682.889 15,8% 7.648.100 16,3%

Europa 17.737.644 74,7% 18.483.905 79,3% 36.221.549 77,0%

Oceanië 202.062 0,9% 156.659 0,7% 358.721 0,8%

Zee 0 0,0% 112.318 0,5% 112.318 0,2%

Andere 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3. Herkomst en bestemming per werelddeel (in ton)  
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/ Binnenscheepvaart

/ Estuaire vaart

2020 2019 verschil

aantal schepen 931 1.019 -88

goederenverkeer aanvoer afvoer totaal

(in ton) 2020 2019 2020 2019 2020 2019

totaal 1.769.190 1.786.837 553.310 442.072 2.322.500 2.228.909 93.591 4,2%

2020 2019 verschil

aantal schepen 1.224 1.344  -120

goederenverkeer aanvoer afvoer totaal

(in ton) 2020 2019 2020 2019 2020 2019

totaal 689.100 886.533 277.113 200.235 966.213 1.086.768 -120.555 -11,1%

4. Modal split van het maritiem verkeer (in 1.000 ton)

transhipment
feeder

estuaire 
vaart

binnenvaart spoor weg pijpleiding totaal

ro/ro 5 927 0 0 2 972 5 259 0 14 158

containers 7 368 1 236 10 2 380 6 915 0 17 909

stukgoed 191 0 20 2 422 0 635

vloeibare bulk 3 849 1 087 0 303 4 037 3 341 12 617

vaste bulk 0 0 130 326 1 254 0 1 710

totaal 17 335 2 323 160 5 983 17 887 3 341 47 029

% totaal 36,9% 4,9% 0,3% 12,7% 38,0% 7,1%

ro/ro 41,9% 0,0% 0,0% 21,0% 37,1% 0,0% 100,0%

containers 41,1% 6,9% 0,1% 13,3% 38,6% 0,0% 100,0%

stukgoed 30,1% 0,0% 3,1% 0,3% 66,5% 0,0% 100,0%

vloeibare bulk 30,5% 8,6% 0,0% 2,4% 32,0% 26,5% 100,0%

vaste bulk 0,0% 0,0% 7,6% 19,1% 73,3% 0,0% 100,0%

totaal 36,9% 4,9% 0,3% 12,7% 38,0% 7,1% 100,0%

Uitleg cijfers: 
Door een andere manier van dataverzameling zijn er in bepaalde modi grote verschillen waardoor vergelijken met vorig jaar moeilijker is. 
Totaal cijfer weg is alles wat niet onder spoor, transhipment, binnenvaart, estuaire vaart en pijpleiding valt.
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/ Algemene scheepvaartbeweging

Evolutie van de zee- en binnenscheepvaart vanaf 1965

Zeescheepvaart Binnenscheepvaart

aantal 
schepen

tonnenmaat 
 (*)

aanvoer afvoer totaal aantal 
schepen

lading 
in ton

1965 2.280 3.761.257 1.638.333 568.470 2.206.803 1.918 718.889

1970 4.691 18.765.107 8.332.853 1.177.176 9.510.029 1.776 591.787

1975 7.452 35.987.300 9.465.970 2.639.329 12.105.299 1.244 414.508

1980 9.550 48.212.149 10.087.862 4.101.620 14.189.482 1.856 829.932

1985 9.956 42.310.502 7.351.794 6.813.874 14.165.668 1.140 468.822

1990 11.321 66.765.891 19.488.662 10.860.491 30.349.153 1.295 519.509

1991 11.229 66.465.833 19.625.631 11.227.178 30.852.810 1.168 558.507

1992 10.457 72.246.177 21.509.575 11.931.812 33.441.387 1.162 524.075

1993 10.694 71.910.970 18.629.295 12.807.229 31.436.524 1.127 407.078

1994 10.549 72.889.544 20.106.673 12.779.543 32.886.216 1.380 596.777

1995 10.396 73.542.362 18.650.656 11.922.715 30.573.371 956 565.247

1996 9.571 69.699.000 17.185.519 11.313.758 28.499.278 729 360.834

1997 10.259 107.749.000 18.461.946 13.945.816 32.407.762 641 319.483

1998 10.188 120.360.000 18.430.666 14.852.769 33.283.435 574 316.383

1999 10.982 144.600.000 19.438.715 16.001.688 35.440.403 911 589.375

2000 10.692 163.140.000 19.408.943 16.065.650 35.474.593 944 548.903

2001 10.136 163.937.000 16.771.352 15.308.720 32.080.072 931 461.169

2002 9.989 169.196.000 17.242.316 15.692.685 32.935.001 873 457.345

2003 8.128 137.450.000 15.977.729 14.592.245 30.569.974 953 507.672

2004 7.847 146.849.519 16.162.977 15.631.447 31.794.424 1.152 593.040

2005 8.555 158.999.498 17.145.457 17.445.157 34.590.614 1.395 747.200

2006 8.756 168.140.632 20.049.286 19.423.491 39.472.777 1.726 948.659

2007 9.449 196.350.557 20.799.199 21.278.037 42.077.236 1.503 808.248

2008 9.405 194.135.326 20.914.999 21.109.419 42.024.418 1.432 846.187

2009 8.073 189.875.446 23.137.401 21.729.371 44.866.772 1.245 602.984

2010 8.863 203.205.411 24.916.651 24.682.947 49.599.598 1.423 625.951

2011 8.351 205.142.769 23.670.520 23.286.853 46.957.373 1.485 695.254

2012 7.797 195.432.373 20.807.521 22.736.307 43.543.828 1.433 633.045

2013 7.651 196.107.363 20.001.896 22.829.850 42.831.746 1.292 598.423

2014 7.720 201.280.889 19.572.713 22.974.988 42.547.701 1.444 779.945

2015 7.888 193.670.690 17.586.405 20.731.595 38.318.000 1.343 801.575

2016 8.467 197.887.626 17.081.265 20.731.799 37.813.064 1.335 858.675

2017 8 427 203 082 139 16 771 733 20 342 566 37 114 299 1 340 848 755

2018 8 405 212 128 901 18 615 505 21 485 631 40 101 136 1 280 879 822

2019 8 151 223 227 149 23 121 845 22 679 298 45 801 143 1 344 1 086 768

2020 6.830 203.809.962 23.731.236 23.297.266 47.028.502 1.224 966.213

(*) tot 1966 in B.N.T.; vanaf 1967 in B.R.T.; vanaf 1985 in B.R.T. of B.T.; vanaf 1997 in B.T.
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HET JAAR 2020 IN DE HAVEN
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Haven Zeebrugge 2020: bijna 
3 % groei 
De haven van Zeebrugge noteerde een groei van bijna 
3 procent in 2020, ondanks de uitdagingen die het 
voorbije jaar met zich meebracht. Na de sterke groei 
in 2018 en 2019, werd bij de start van het nieuwe jaar 
stil gehoopt dat 2020 een absoluut recordjaar zou wor-
den. De wereldwijde Covid-19 crisis heeft daar anders 
over beslist. Het havenbestuur is echter heel tevreden 
een positief cijfer te kunnen voorleggen en trots op de 
prestaties die het voorbije jaar door de havengemeen-
schap werden geleverd. In uiterst moeilijke tijden heeft 
Zeebrugge meer dan standgehouden. 

Zeebrugge bevestigt…
• De haven kent een totale groei van bijna 

3 %

• De daling in de roro-ladingen wordt 
gecompenseerd met een sterke stijging 
in zowel de containertrafiek als LNG en 
vaste bulk

• Toename nieuwe diensten of verbindingen 
met andere havens (3), bestaande 
verbindingen kregen een verhoogde 
capaciteit (1) en er werden diensten in 
frequentie verhoogd (1) 

• Ondanks Covid-19 bleef de haven 100 % 
operationeel 

• De haven nam de nodige voorbereidingen 
om Brexit proof te zijn

• Het havenbestuur bouwt letterlijk 
aan de toekomst: MBZ investeerde 
het afgelopen jaar dubbel zoveel in de 
haveninfrastructuur

• Sterke spoorambitie en stijging in 
estuaire vaart (4,2%)

• Zeebrugge beschikt over het grootste 
on-shore windpark op 1 industriële 
site van Vlaanderen, een volledig 
operationeel 5G-netwerk en de groenste 
sleepbotenvloot van Europa

 ...maar met punten van 
zorg
• Verschillende dodelijke ongevallen in de 

haven zowel op de openbare weg als op 
een haventerminal 

• Aanhoudende transmigrantenproblema-
tiek die toenam in de aanloop naar Brexit 
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Resultaten 2020
In 2020 waren twee thema’s allesoverheersend: 
Covid-19 en Brexit. Beide thema’s zorgden elk op 
een verschillende manier voor uitdagingen. Die 
uitdagingen brachten een ongeziene inzet en een 
groot aanpassingsvermogen van de haven en de 
havengemeenschap teweeg. 

De haven en de havenbedrijven hebben op elk 
moment tijdens de Covid-19 crisis 100% ope-
rationaliteit weten te garanderen. En ook in de 
aanloop naar Brexit,  is er hard samengewerkt om 
met z’n allen klaar te zijn voor de nieuwe manier 
van handel drijven met het Verenigd Koninkrijk. Er 
werden in de laatste maanden van het jaar enorme 
inspanningen geleverd: RX/SeaPort lanceerde een 
Green Light Check, een connectie met FAVV en 
het Britse Maritime Cargo Processing systeem en 
Green Lanes. Verder werd er ter voorbereiding van 
Brexit door de havenkapiteinsdienst in samenwer-
king met verschillende autoriteiten een havencir-
culatieplan opgesteld, werden er noodplanningen 
opgemaakt en werd er volop gecommuniceerd en 
actief geïnformeerd. 

De gevolgen van de coronacrisis zijn het opval-
lendst in de  roll-on/roll-off trafieken. De auto-in-
dustrie deelde hard in de klappen. In het tweede 
kwartaal vielen de roro-trafieken 35% terug, ten 
opzichte van het tweede kwartaal in 2019. In het 
derde kwartaal was die daling nog 13%. Pas in het 
vierde kwartaal was een herstel zichtbaar en was 
er een stijging ten opzichte van het vierde kwartaal 
van 2019: +2,9%. 

Het behandelen van nieuwe wagens in de haven 
van Zeebrugge daalde 26 procent tot een totaal 
aantal van 2.191.299. Dit cijfer ligt helemaal in 
lijn met de situatie in de Europese automarkt. 
Niettemin weegt dit negatieve cijfer op de totale 
roro-trafieken. De roro-sector kent een verlies van 
14,2 procent ten opzichte van vorig jaar. (totaal 
tonnage: 14.157.435) 

De containertrafiek kende een groei van 10,3 
procent tot een totaal volume van 18 miljoen ton 
of 1.804.992 TEU. Zowel de  deepsea diensten, de 
shortsea diensten als de estuaire vaart noteerden 
groei in 2020, respectievelijk +46,3%, +24,9% en 
+27,8%. Behalve een beperkt aantal deepsea annu-
leringen in het begin van de Covid-19-crisis, waren 
er geen verliezen in de containersector. Door snel 
te schakelen en de nodige uitbreidingen te verwe-
zenlijken heeft containerterminal CSP Zeebrugge in 
combinatie met een goede service een schitterende 
prestatie geleverd. Wegens congestie in Britse 
havens door de pre-Brexit stockopbouw in het 
Verenigd Koninkrijk, wist CSP Zeebrugge laat in het 
jaar ook nog enkele extra calls aan te trekken. CSP 
Zeebrugge realiseerde in 2020 een sterke stijging 
van de volumes (+25% in TEU). Gemiddeld ging de 
terminal er de voorbije drie jaar telkens 20 procent 
(TEU) op vooruit. 

De vloeibare bulk steeg met 16,5 procent tot 
12.617.088 ton. Het aandeel LNG bereikte nog 
steeds records: 44,4 procent groei het voorbije jaar. 
(totaal volume LNG: 11.018.023 ton) Het shortsea 
LNG-volume maakte 54,8% van het totaal uit, het 
deepsea LNG-volume bedroeg 45,2%.

Het stukgoed daalde met 29,2 procent tot 634.613 
ton. De afgelopen jaren was er telkens een gradu-
ele daling zichtbaar in het stukgoed. Dit heeft te 
maken met de switch in de verscheping van papier-
producten, namelijk van stukgoed naar containers. 

De vaste bulk steeg met 28,9 procent tot 1.710.125 
ton. Infrastructurele werken in de haven en in de 
regio dreven de volumes zand en grint op (+ 27,9%) 
Ook de cijfers wat betreft het behandelen van vee-
voeders gaan sterk omhoog (+ 55,3%).

Het passagiersvervoer in de haven van Zeebrugge 
lag in 2020 nagenoeg stil omwille van Covid-19 
en de restricties op reizen. Zeebrugge ontving na 
11 maart geen enkel cruiseschip meer en ook op 
de ferryschepen was het aantal passagiers zeer 
beperkt.   

De Covid-19 pandemie had een invloed op de 
gepresteerde shiften van de havenarbeiders in de 
haven: 311.968 ten opzichte van 361.147 vorig 
jaar (-13,6%). Het aantal effectieve havenarbeiders 
is het afgelopen jaar 2% gedaald (2019: 1.932, 
2020: 1.893).



14

Groei van het  
dienstenaanbod
CLdN versterkte het roro-netwerk rond onze haven. 
Er werd een aanloop in Zeebrugge toegevoegd aan 
de dienst tussen Leixões en Rotterdam, waar-
door vanuit Zeebrugge ladingen naar Esbjerg en 
Göteborg verscheept worden. Het aanbod Ierse 
bestemmingen werd verhoogd door de sailings 
op de haven van Dublin van twee naar drie op te 
trekken en door een verbinding met de haven van 
Cork te introduceren. Door het grote succes van die 
laatste verbinding, werd op het einde van het jaar 
ook hier een capaciteitsverhoging doorgevoerd. In 
het kader van de Brexit zijn rechtstreekse verbin-
dingen op Ierland een absolute meerwaarde. Voor 
Zeebrugge, een haven met een uitgebreid aanbod 
aan rechtstreekse Ierse bestemmingen én specia-
list in het verschepen van onbegeleide vracht, biedt 
de Brexit ook commerciële kansen. 

Op de route tussen Zeebrugge en Santander ver-
hoogde CLdN de capaciteit door het inzetten van de 
schepen Valentine en Celandine, wat resulteerde in 
een verhoging van bijna 40 procent van de capaci-
teit. De dienst startte in 2016 met 1 round trip per 
week en biedt nu reeds 3 maal per week een afvaart.  

De Chinese groep voor autoproductie en -logistiek 
SAIC Anji Logistics bracht in oktober voor het eerst 
een schip met bijna 1.800 wagens van het elek-
trisch merk MG naar Zeebrugge. De constructeur 
SAIC wil naar eigen zeggen over vijf jaar in Europa 
jaarlijks 100.000 wagens verhandelen. Deze elek-
trische wagens worden behandeld op de terminal 
van Wallenius Wilhelmsen Solutions. 

In juni kwamen de eerste elektrische Polestar 
wagens van Volvo aan in Zeebrugge. De exclusi-
viteit voor aanvoer naar de Europese markt werd 
toegewezen aan Wallenius Wilhelmsen Solutions. 
Doorslaggevend was de centrale ligging van 
Zeebrugge voor de distributie in Europa. Wallenius 
Wilhelmsen staat niet alleen in voor het transport 
per schip vanuit China maar levert op de terminal 
ook diensten met toegevoegde waarde.

De rederij Containerships wijzigde de rotatie van 
de BALT2 Service, waardoor er een verbinding 
werd gemaakt tussen Zeebrugge en het Litouwse 
Klaipeda. Op de BALT2 Service brengen de lng-aan-
gedreven schepen van de Duitse rederij onder meer 
een belangrijk volume gezaagd hout uit Finland naar 
onze haven. De schepen van Containerships worden 
behandeld aan de terminal van CSP Zeebrugge aan 
het Albert II-dok in de westelijke voorhaven.

Nieuws van een heel andere aard was de aankondi-
ging dat de P&O Ferries ropax-dienst Zeebrugge-
Hull eind 2020 zou stopgezet worden. De lift-on/
lift-off (lolo) vrachtdiensten van P&O Ferries in 
Zeebrugge blijven ongewijzigd, maar het reeds 
kleine aanbod begeleide vracht in Zeebrugge is door 
de stopzetting verdwenen. Dat is voor een aantal 
havenklanten een streep door de rekening. Als 
havenbestuur onderzoeken we hoe we onze klanten 
het beste helpen en bekijken we alternatieven. 
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Inzetten van nieuwe 
Spoorverbindingen
Zeebrugge heeft een sterke spoorambitie. Onze 
haven bevindt zich op een strategische plaats in 
Europa. Vanuit Zeebrugge moeten goederen hun 
weg vinden naar het Europese hinterland en via 
belangrijke spoorknooppunten tot alle uithoeken 
van het continent.  

Lineas verdubbelde het afgelopen jaar het aantal 
containertreinen tussen onze haven en de haven 
van Antwerpen. Sinds begin 2018 rijdt een dage-
lijkse connectie tussen Zeebrugge en de Antwerpen 
Noord Main Hub van Lineas. Daar sluiten de ladin-
gen aan op het Green Xpress Network richting het 
Europese hinterland. De connectie kende vanaf mei 
2019 een flinke boost met de start van de deep-
sea-containeraanlopen bij CSP Zeebrugge. Voor de 
aan- en afvoer van ladingen wordt door de terminal 
sterk ingezet op het spoor.

Lineas maakte ook deel uit van een nieuw project 
in onze haven, waarbij LNG (vloeibaar aardgas) 
voor het eerst ook op het spoor werd gezet. Het 
Nederlandse Prima LNG verdeelt aardgas vanuit 
importhavens naar installaties op het Europese 
continent. Voor dit project, een uitbreiding van hun 
logistieke keten, bundelde gasimporteur Fluxys 
LNG de krachten met zowel Lineas als de container-
terminal CSP Zeebrugge en de lokale transporteur 
Macotruck.

Spooroperator Lineas startte ook een nieuwe weke-
lijkse spoorverbinding tussen de terminal 3MCT van 
Vlaeynatie in het Nederlandse Westdorpe (North 
Sea Port) en de CSP Terminal Zeebrugge.

C.Ro Ports optimaliseerde de spoorcapaciteit op de 
terminal aan het Albert II-dok.

Het Antwerpse chemiebedrijf Evonik startte in 
mei met een spoorverbinding naar Zeebrugge om 
exportcontainers voor het Verre Oosten via de 
bestaande verbindingen van de Ocean Alliance op 
de CSP Zeebrugge terminal te verschepen. 

Spooroperator Hupac startte eind september met 
een nieuwe verbinding tussen het Noord-Italiaanse 
Novara en het Zuid-Italiaanse Bari, driemaal per 
week. De verbinding tussen Zeebrugge en Novara 
telt ondertussen al negen round trips per week. 
Gezien het grote succes van die verbinding werd de 
frequentie al meerdere keren opgetrokken. Het hele 
traject, van Zeebrugge tot Bari, is geschikt voor 
P400-megatrailers.

Het is de ambitie van het havenbestuur en de ter-
minals om het spooraandeel in de komende jaren 
nog aanzienlijk te vergroten. We gaan inzetten op 
innovatieve systemen om dat te realiseren. We 
willen de markt verbreden en het spoor als oplos-
sing bieden niet alleen voor containers en nieuwe 
wagens, maar ook trailers en projectladingen. 

Estuaire vaart groeit,  
binnenvaart daalt
Bij PortConnect nv werd in 2020 een sterke groei 
gerealiseerd. Dankzij die groei (+10,3%) en het 
totaal behandeld volume van 125.000 TEU, zal 
Port Connect dit voorjaar een extra estuair schip 
inzetten. 

De estuaire vaart, met 4,2 % gestegen in 2020 
(totaal tonnage: 2.322.500), is essentieel om tot 
een meer duurzame modal split te komen. Het 
KB Estuaire vaart laat toe dat versterkte bin-
nenschepen (estuaire schepen) het traject tussen 
Zeebrugge en de monding van de Westerschelde 
afleggen om via de Westerschelde het hinterland 
per binnenschip te bereiken. Die estuaire schepen 
zijn duurder dan de conventionele binnenschepen. 

Er wordt op dit moment onder andere door De 
Vlaamse Waterweg naar innovatieve oplossingen 
gezocht om de estuaire vaart te stimuleren. Het 
gaat om onderzoek naar autonome/onbemande 
binnenvaart en het ontwikkelen van estuaire duw-
bakken om snelle capaciteitsverhoging te reali-
seren. Dit was één van de onderwerpen die werden 
besproken tijdens een bezoek van Vlaams Minister 
van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters 
aan Zeebrugge afgelopen zomer. Zij beloofde mee 
haar schouders te zetten onder het verder stimule-
ren van de estuaire vaart. 

Betere binnenvaartontsluiting voor de haven van 
Zeebrugge blijft eveneens essentieel. Innovatieve 
infrastructuur en toepassingen (zoals onbeman-
de binnenvaart) kunnen hier soelaas bieden met 
positieve effecten voor de hele regio. Op vandaag 
is de haven van Zeebrugge onvoldoende aange-
sloten op het Europees binnenvaartnetwerk. Het 
havenbestuur wil een volwaardige verbinding op 
het Seine-Schelde netwerk, via aanpassingen aan 
de Ringvaart of andere alternatieven. Het totaal 
tonnage in de haven van Zeebrugge wat betreft 
binnenvaart was in 2020 966.213 ton (-11,1%).
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Innovatie
Port of Zeebrugge investeerde in 2019 in een super-
snel kritisch communicatienetwerk in de voorhaven 
van Zeebrugge. 5G is dé sleuteltechnologie die 
vooral in de industrie een wereldwijde revolutie zal 
teweegbrengen. Het 5G-netwerk in Zeebrugge is 
sinds eind 2020 ook operationeel in de achterha-
ven. Daarmee is de hele oppervlakte van het haven-
gebied voorzien van 5G. 5G is een belangrijke troef 
voor innovatie en automatisering in en rond de 
haven. Het versterkt de concurrentiële positie van 
Zeebrugge, zowel voor onze privébedrijven, als voor 
de betrokken overheden, belangenverenigingen en 
andere instanties.

De haven van Zeebrugge legde het afgelopen jaar 
een sterke basis om zich verder te ontwikkelen als 
Drone Port. Het havenbestuur wil optreden als faci-
litator van drone gerelateerde activiteiten in nauwe 
samenwerking met structurele kennispartners. Een 
pilootproject met een safety drone zit reeds in de 
opstartfase. Andere toepassingen zoals inspectie, 
controle, detectie, safety/security worden samen 
met de private bedrijven onderzocht en ontwikkeld.

Op de zesde verdieping van het Pierre Vandammehuis 
werd eind 2020 de laatste hand gelegd aan het 
nieuwe Haven Coördinatie Centrum. In de loop 
van 2021 zal deze locatie de centralisatie van ver-
schillende diensten (Port Control, Sluismeesters, 
Kaaimeester, Kaaiplanner, P1, Loodsencoördinator) 
betekenen. Deze verschillende nautische operatio-
nele functies worden samengebracht op 1 gemeen-
schappelijke werkvloer met het oog op een beter en 
veiliger beheer van de nautische keten.

Clean Port
De haven van Zeebrugge is een logistiek niet-indu-
strieel kruispunt voor Europese en intercontinenta-
le ladingen. We zetten onze inspanningen om een 
Clean Port te zijn en te blijven onverminderd voort. 
We zetten steeds in op duurzaamheid in de ruimst 
mogelijke zin. 

Het is onze stellige ambitie om een pioniersrol te 
spelen in de energietransitie, waarbij steeds meer 
hernieuwbare energie wordt aangewend. In 2020 
werd aangekondigd dat  Eoly (deel van Colruyt 
Group), Parkwind en Fluxys in Zeebrugge een 
installatie willen bouwen om op industriële schaal 
hernieuwbare elektriciteit om te zetten in groene 
waterstof. Het project genaamd ‘Hyoffwind’ zal de 

verduurzaming van het energielandschap in België 
sterk veranderen. 

Zeebrugge maakte verder werk van haar windmo-
lenparken in het havengebied. Nadat er in 2019 
ter hoogte van Bridgestone en de A11 twee nieuwe 
windmolens werden geplaatst, kwam er in 2020 
ook bij Pepsico en op de site van de Zeebrugse 
Visveiling telkens 1 windturbine. Op heden zijn er 
in totaal 50 windturbines in het havengebied. De 
totale capaciteit in het Zeebrugse havengebied is 
130 MW, gelijk aan de bevoorrading van 90.000 
gezinnen.

International Car Operators (ICO) in Zeebrugge, een 
belangrijke draaischijf voor roll-on/roll-off goede-
renbehandeling voor wereldwijde bestemmingen, 
voert op indrukwekkende manier zijn energietran-
sitie uit. In samenwerking met ENGIE en Port 
of Zeebrugge is de terminal de locatie voor het 
grootste onshore windpark in Vlaanderen op 1 
industriële site met een totaal vermogen van 44 
MW. In 2020 arriveerden alle onderdelen voor de 
11 windturbines die in het najaar op de terminal 
aan het Zuidelijke Insteekdok werden gebouwd. 
Intussen is het windpark operationeel en wordt het 
benut door de lokale gemeenschap, door ICO zelf en 
door aangemeerde schepen. 

Op donderdag 17 september 2020 ondertekenden 
MBZ en Boluda Towage Europe de vernieuwing 
van het bestaande partnership voor de duur van 
vijf jaar en verlengbaar voor een éénmalige periode 
van drie jaar. De focus van de samenwerking tussen 
MBZ en Boluda Towage Europe ligt op efficiënte, 
vlotte en veilige scheepvaart, waarbij eveneens 
sterk wordt ingezet op duurzaamheid. De overeen-
komst houdt o.a. in dat de vloot in Zeebrugge zal 
bestaan uit acht krachtige sleepboten, allemaal 
gecertificeerd volgens de hoogste brandblusver-
eisten. Zeebrugge legt daarmee de eisen op de 
sleepbotenvloot qua duurzaamheid het hoogst van 
alle Europese havens. Op zaterdag 5 december 
2020 arriveerden de nieuwe Damen sleepboten VB 
Bolero en VB Rumba in Zeebrugge. De ‘VB Bolero’ 
en ‘VB Rumba’ zijn zeer wendbaar en zeer goed 
presterende schepen met een modern ontwerp. De 
twee ASD-sleepboten van 85 ton bollard pull zijn 
gebouwd bij Damen Song Cam Shipyard in Vietnam 
en voldoen beiden aan de meest recente IMO Tier 
III-emissienormen.

Walstroom voor sleepboten wordt verder uitge-
breid zodat alle slepers die niet met een opdracht 
bezig zijn, kunnen aangekoppeld worden.
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Zeebrugge: vooruitzichten 2021

De LNG-volumes stuwen reeds enkele jaren het totaal behandeld volume lading in de haven van 
Zeebrugge fors vooruit. Dat heeft veel te maken met het afgesloten contract tussen Fluxys en 
Yamal LNG dat in de loop van 2020 op kruissnelheid kwam. Ook in 2021 verwachten we een verdere 
stijging van deze volumes. 

De containerterminal CSP Zeebrugge heeft de laatste 3 jaar een toename van 20% in de deepsea 
trafieken. Ook in 2021 verwachten we opnieuw een voortzetting van de groei. 

Als grootste autohaven van de wereld, is de economische evolutie in de automotive sector in 
2021 een belangrijke factor. De eerste en tweede pandemiegolf heeft de sector hard getroffen. In 
de periode tussen die twee golven kwamen de volumes wel snel terug op gang. We hopen dat dit 
in 2021 ook zo zal zijn en we een gestaag herstel te zien krijgen. De invloed van de Brexit op de 
autotrafieken in Zeebrugge, is ook behoorlijk onvoorspelbaar. De toegevoegde waarde activiteiten 
in onze haven plaatsten ons op de nummer 1 van autohavens in de wereld. We zullen ons inzetten 
om de behandeling van nieuwe wagens gelinkt aan het Verenigd Koninkrijk blijvend te verankeren 
in onze haven. 
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Tijdens het boekjaar werd voor een totaal van 62,8 
mln euro investeringen uitgevoerd in materieel 
vaste activa t.o.v. 25,6 mln vorig jaar.  Hiermee 
is de teneur gezet voor de volgende jaren, waarin 
telkens substantieel zal worden geïnvesteerd.  De 
belangrijkste werken betreffen het aanleggen van 
kaaimuren in functie van de roro- en autotrafieken, 
maar ook voor het bouwen van de tunnelelemen-
ten voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen.  
Eveneens belangrijk is de aanleg van een nieuwe 
brug over het Verbindingsdok.  Verdere investe-
ringen  in het 5G netwerk werden uitgevoerd.  De 
investeringen in windmolens werden verdergezet 
via de betreffende dochteronderneming. 

De volgende jaren wordt vnl. opnieuw geïnvesteerd 
in verschillende kaaimuren.  Verder wordt het werk 
voor de nieuwe zeesluis voorbereid. 

Hoewel de kapitaalsubsidies verder afbouwen, 
wordt het eigen vermogen versterkt door de 
toevoeging van het resultaat aan de reserves. 
Als gevolg van deze elementen en door toevoeging 
van het resultaat, evolueert het balanstotaal naar 
589,1 mln euro.  

Binnen de EBITDA wordt in de opbrengsten de tra-
fiekevolutie van 45,8 naar 47,0 mln ton duidelijk.  
Als gevolg van de pandemie Covid-19, maar ook 
door de Brexit is er een minder volume geweest in 
de roro- en autotrafieken, evenwel gecompenseerd 
door hogere volumes in de sector van de containers 
en een sterke groei in de LNG. De cruisesector is na 
het voorjaar volledig afwezig geweest.  De haven-
rechten liggen evenwel lager als gevolg van het 
grotendeels opschorten van het uitschrijven van 

self bills en de weggevallen rechten op passagiers.  
De opbrengsten uit concessies liggen hoger.   

Langs kostenzijde lagen de cijfers hoger voor de 
rubrieken publiciteit, personeel, een nieuwe taks 
en de afschrijvingen.  Minder kosten werden geno-
teerd voor onderhoud en de dienstverlening voor 
de cruiseschepen.  De  vennootschapsbelastingen 
liggen lager. 

Na deze kosten en opbrengsten bedraagt het netto 
resultaat 13,4 mln euro. 

Voorgesteld wordt het resultaat van het boekjaar 
als volgt aan te wenden: 

10 000 000,00 aan de onbeschikbare reserves
  3 360 464,92 aan de overige reserves
13 360 464,92  

Wij verzoeken de voorgelegde rekeningen goed te 
keuren en kwijting te verlenen aan de bestuurders 
en de commissaris in functie van de uitoefening 
van hun mandaat.  

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen vermel-
den wij nog dat :  

• er na balansdatum zich geen gebeurtenissen 
hebben voorgedaan die een invloed hebben 
op de jaarrekening, zoals afgesloten op 31 
december 2020.  Er zijn geen omstandighe-
den, risico’s noch onzekerheden gedurende 
het boekjaar die het getrouw beeld van de 
jaarrekening kunnen beïnvloeden en die een 
belangrijke invloed kunnen hebben op de toe-
komstige ontwikkeling van de vennootschap.  
De vennootschap is van mening dat de gevol-
gen van Covid-19 en de Brexit weliswaar hun 
invloed zullen hebben op de resultaten, doch 
dat deze kunnen worden opgevangen.   

• op de risico’s m.b.t. prijzen, kredieten, liqui-
diteiten en kasstromen worden de nodige 
controles uitgevoerd.  De vennootschap is niet 
betrokken in hedgingactiviteiten.  De raad van 
bestuur is van oordeel dat de onderneming 
niet is blootgesteld aan materiële financiële 
en niet-financiële risico’s, andere dan deze 
eigen aan de bedrijfsactiviteit van de onder-
neming.  

• buiten de gebruikelijke studies die door MBZ 
zelf worden uitgevoerd en de studies waar 
MBZ haar medewerking aan verleent, hebben 
er geen werkzaamheden plaatsgevonden op 
het gebied van onderzoek en ontwikkeling.  

• er geen uitgifte van converteerbare obligaties 
of warrants is gebeurd.  

• er geen bijkantoren bestaan.  

• er geen eigen aandelen zijn verkregen.  

• de erelonen voor de commissaris in het kader 
van het nazicht van de enkelvoudige jaar-
rekening zijn conform de beslissing van de 
algemene vergadering. 

Financieel overzicht (euro) 2020 2019

BALANS

Immateriële vaste activa 2 913 306,28 3.277.447,71

Materiële vaste activa 456 228 571,54 418.348.701,94

Financiële vaste activa 15 319 847,12 15.319.562,42

Vlottende activa 114 591 666,94 131.609.373,55

Totaal activa 589 053 391,88 568.55.085,62

Eigen vermogen 534 526 910,57 526.430.009,79

Voorzieningen 320 684,30 0,00

Schulden 54 205 797,01 42.125.075,83

Totaal passiva 589 053 391,88 568.555.085,62

RESULTATENREKENING

BRUTO OMZET 82 595 889,99 85 034 141,08 

Self bills -1 393 166,16 -4 060 333,13 

NETTO OMZET. 81 202 723,83 80 973 807,95

Andere bedrijfsopbrengsten 7 354 209,13 6 945 133,35

Bedrijfskosten -54 354 444,88 -53 813 981,36 

EBITDA 34 202 488,08 34.104.959,94

A f s c h r i j v i n g e n  e n  
waardeverminderengen

-24 524 568,07 -24.012.801,28

EBIT 9 677 920,01 10.092.158,66

FINANCIËLE OPBRENGSTEN 6 379 618,15 6.224.197,88

FINANCIËLE KOSTEN -164 727,95 -17.856,92

EBT 15 892 810,21 16.298.499,62

Belastingen -2 532 345,29 -3.100.024,83

NETTO RESULTAAT NA BELAST. 13 360 464,92 13.198.474,79

Cashflow 31 839 556,39 31.238.255,35
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Werken uitgevoerd in 
opdracht van MBZ NV met 
subsidies van het Vlaamse 
Gewest
1. WERKEN IN DE VOORHAVEN

1.1 De verlenging van de kaaimuur aan de noord-
zijde van het Albert II-dok werd in februari 
2020 finaal opgeleverd. 
 
Aannemer: Artes Depret NV 
Bedrag: 9.973.580,33 € (excl BTW)

1.2 Baggerwerken in het Albert II-dok werden uit-
gevoerd. 
 
Aannemer:  THV Noordzee en Kust 
Bedrag: 8.503.710,00 € (excl BTW)

2. Werken in de achterhaven

2.1 Het bestek ‘Aanleggen van wegenis en rio-
lering in de Maritieme Logistieke Zone in de 
zuidelijke achterhaven te Zeebrugge’ werd 
afgewerkt. 
 
Aannemer: Willemen Infra NV 
Bedrag: 1.499.707,10 € (excl BTW)

Werken uitgevoerd in 
opdracht van MBZ NV
1 Onderhoudswerken werden uitgevoerd aan 

diverse havenuitrustingen en domeingoede-
ren.

2 Ingevolge de procedures voorzien in het 
bodemsaneringsdecreet werden diverse bode-
monderzoeken uitgevoerd.

3 Vernieuwingswerken werden uitgevoerd aan 
wegenis en kaaiverhardingen.

4 Belangrijke onderhoudswerken aan de sluis-
deuren van de P. Vandammesluis werden uit-
gevoerd.

5 Verschillende nieuwe uitrustingen werden 
geplaatst in het kader van de ISPS reglemen-
tering. 

6 Baggerwerken en peilingen aan de commer- 
ciële ligplaatsen werden uitgevoerd.

7 Aanpassings- en onderhoudswerken aan 
diverse roro-steigers werden uitgevoerd. 

8 Steiger 144 in het Wielingendok werd verlengd 
om het aanmeren van langere schepen toe te 
laten.

9 De werken voor de bouw van 1.071m kaai-
muur in het Zuidelijk Kanaaldok (verlengen 
Bastenakenkade) zijn nog steeds in uitvoering 
met aannemer Besix.

10 De nieuwe brug over de Elizabetlaan is vol-
ledig afgewerkt en in gebruik genomen door 
C.RO Terminals.

11 De werken voor de bouw van de nieuwe kaai-
muur langs het Boudewijnkanaal zijn sinds 
einde 2020 afgewerkt.

12 De werken voor de bouw van een nieuwe 
brug over het Verbindingsdok zijn eind 2020 
opgestart door de TV Artes Depret NV – Artes 
Roegiers NV – Victor Buyck Steel Construction 
NV – Agidens Infra Automation NV.

13 Het vernieuwen van de kraanrail voor de con-
tainerkranen aan de zuidzijde van het Albert 
II-dok op de terminal van CSP Zeebrugge is 
opgestart.

14 Op diverse plaatsen in het havengebied werd 
groenonderhoud uitgevoerd.

Werken uitgevoerd in 
opdracht van het Vlaamse 
Gewest
1. De oevers van het Boudewijnkanaal tussen 

het Verbindingsdok en de Herdersbrug werden 
verder hersteld.

2. Het complex project ‘Verbeteren van de nauti-
sche toegankelijkheid tot de achterhaven van 
Zeebrugge’ is verder in studiefase. 

3. Het vernieuwen van de elektromechanische 
uitrusting van de P. Vandammesluis en de 
bruggen is verder uitgevoerd. Het project voor 
de revisie van de cilinders is gestart. Ook de 
werken aan de afvoerrioolschuiven zijn in uit-
voering.

4. De natuurcompensaties voor de verdere uit-
breidingen in de zuidelijke achterhaven wer-
den verdergezet.

5. Verdere onderhouds- en vernieuwingswerken 
aan de Visartsluis werden uitgevoerd.
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6. Diverse onderhoudswerken aan de dammen 
van de buitenhaven werden uitgevoerd.

7. Op diverse plaatsen in het havengebied werd 
groenonderhoud uitgevoerd.

8. De werken voor de renovatie van de 6de ver-
dieping van het P. Vandammehuis zijn afge-
werkt en eind 2020 werd het nieuw havenco-
ordinatiecentrum in gebruik genomen.

9. Diverse werken voor de verbetering van het 
CCTV-cameranetwerk en de scheepvaartsig-
nalisatie zijn uitgevoerd. De scheepvaartsei-
nen aan de west- en oostdam zijn reeds ver-
nieuwd. Momenteel worden de scheepvaart-
seinen op de oude havendam en de vuurtorens 
vernieuwd.

10. Diverse studies voor de verbreding van de 
vaargeul en het uitbreiden van de haven wer-
den verder uitgevoerd.

11. De werken voor de nieuwe wielfender op de 
noordwestelijke hoek van de P. Vandammesluis 
zijn opgeleverd.

12. De werken voor de renovatie van sluisdeur 1 
van de P. Vandammesluis, en het vernieuwen 
van de looprails op de sluisbodem, zijn opge-
start.

13. De sanering van de terreinen van de vroegere 
cokesfabriek, in opdracht van OVAM, werden 
afgewerkt.

14. De werken voor het realiseren van nieuwe 
betonmuren langs de kustlijn als stormvloed-
kering zijn momenteel in uitvoering.

Werken uitgevoerd in 
opdracht van de Federale 
overheid
1. De werken voor een nieuwe vormingsbundel in 

Zwankendamme zijn afgewerkt.

Werken uitgevoerd door 
de privésector
1 Verder uitvoeren van beveiligingswer-

ken door diverse havenklanten voor het 
bekomen van een ISPS gecertificeerde 
terminal.

2 De bouw van een 5de LNG-opslagtank is 
afgewerkt.

3 CSP Terminals Zeebrugge heeft de wer-
ken voor het verhogen van de container-
kranen afgewerkt.  

4 Diverse havenklanten deden investerin-
gen om hun terminal uit te breiden of te 
vernieuwen.

5 11 nieuwe windmolens werden geplaatst 
op de terminal van ICO langs de west-
zijde van het Zuidelijk Kanaaldok in de 
achterhaven van Zeebrugge.

Toekomstige werken
1 Er wordt een investeerder gezocht voor 

het aanleggen en uitbaten van een nieu-
we en definitieve truckparking in de ach-
terhaven van Zeebrugge.

2 De Maritieme Logistieke Zone zal verder 
worden ontwikkeld.

3 Het dossier voor de bouw van een nieu-
we ‘DEF’-toren naast het huidige ABC-
gebouw wordt verder uitgewerkt. 

4 De steiger aan ligplaats 609 binnen het 
Brittanniadok zal vernieuwd worden.

5 De nieuwe kaaimuur van 1071 in het 
Zuidelijk Kanaaldok zal gebaggerd wor-
den.

6 Een nieuwe kaaimuur van 400 m zal 
langs het Verbindingsdok gebouwd wor-
den.

7 Het dossier voor het dichtbouwen van de 
noordzijde van het Albert II-dok met 480 
m kaaimuur zal voorbereid worden.
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Binnen de havenzone Brugge-Zeebrugge zijn er 400 
bedrijven actief. Op basis van gegevens die gepubli-
ceerd worden door de Nationale Bank van België en 
die betrekking hebben op 2019 realiseren de bedrij-
ven in het havengebied een directe toegevoegde 
waarde van 1 ,1 miljard euro. Diezelfde publicatie 
geeft aan dat iets meer dan 10.000 personen 
rechtstreeks tewerkgesteld zijn in de havenzone 
Brugge-Zeebrugge. Indirect worden nog eens zoveel 
personen tewerkgesteld.

Eind 2020 waren er 1.893 erkende havenarbeiders 
(dat is 39 minder in vergelijking met vorig jaar).  
Het aantal gepresteerde shiften door havenarbei-
ders bedroeg 311.968 (-13,6% t.o.v. 2019). Deze 
daling is uiteraard te wijten aan de COVID19-crisis, 
die, vooral in het tweede kwartaal, tot minder tra-
fiek en dus minder havenarbeid leidde.

De Zeebrugse havengemeenschap hield, ondanks 
het economisch moeilijk jaar, goed stand. De haven 
van Zeebrugge bleef volledig operationeel tijdens 
de COVID-19 crisis. Op nautisch vlak was er, sinds 
het begin van de maatregelen, een operationaliteit 
van 100 procent. De eerste helft was moeilijk, maar 
net zoals de scheepvaarttrafiek herstelde ook de 
tewerkstelling zich in de tweede jaarhelft geleidelijk 
aan. 

Het personeelsbestand van het havenbedrijf 
Zeebrugge telde op 31 december 142 personeels-
leden en 2 personeelsleden die op interimbasis 
werkzaam zijn bij ons bedrijf. 

6 personeelsleden gingen uit dienst en 12 perso-
neelsleden kwamen in dienst.

Nadat voormalig gedelegeerd bestuurder Joachim 
Coens afscheid nam van Zeebrugge om een nieuwe 
politieke uitdaging aan te gaan, werd directeur 
beleid en strategie Rik Goetinck op 1 januari 2020 
aangesteld als CEO ad interim. Op 1 oktober 2020 
startte Tom Hautekiet als CEO.

In de maand maart werd MBZ zoals heel wat bedrij-
ven geconfronteerd met het coronavirus. Er werd 
op korte termijn overgeschakeld op telewerken. Dit 
vergde wat reorganisatie van verschillende dien-
sten en werkwijzes, maar dit is allemaal vlot ver-
lopen. Dankzij de ondersteuning van het IT-team is 
ons bedrijf goed aangepast aan het digitale werken 
Vergaderingen werden niet meer fysiek gepland 
maar via teams.

Het havenbedrijf werd gespaard van grote uitbra-
ken van het coronavirus Door een goede opvolging 
via een systeem van contact tracing en het in 
acht nemen van alle voorziene maatregelen,  is de 
werking van de continudiensten nooit in gedrang 
gekomen.

In 2020 werden opnieuw diverse opleidingen 
gevolgd. De opleiding office 365 werd voor alle 
administratieve profielen in het begin van 2020  
verder afgewerkt. Daarna  werden diverse opleidin-
gen online gevolgd.

Vanaf oktober 2020 worden maandelijks voor het 
ganse MBZ-personeel updates gegeven over het 
reilen en zeilen in de haven en de diverse lopende 
projecten van het havenbestuur.
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havenarbeiders totaal shiften

/ Havenarbeid
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PLAN VAN DE HAVEN 2020
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PLAN VAN DE HAVEN

BREAKBULKBEHANDELING

Geplande havenzone

Bestaande waterwegen of dokken

Woonzones

Wegenis
Spoorwegen

Aardgaspijpleiding

Windturbines

Sterneneiland

Radartoren

Steigers

Waterwegen en dokken in uitvoering of gepland

Havenzone

01 Pas van het Zand
02 Wielingendok
03 Albert II-dok
04 Brittanniadok
05 Pierre Vandammesluis
06 Verbindingsdok
07 Noordelijk Insteekdok
08 Zuidelijk Kanaaldok
09 Visartsluis
10 Boudewijnkanaal + verbreding
11 Ontworpen binnenvaartverbinding
12 Prins Filipsdok
13 Oud-Ferrydok
14 Leopoldkanaal 
15 Schipdonkkanaal 

21 Westdam
22 Oostdam
23 L.N.G.-dam
24 Leopold II-dam
25 Marinebasis
26 Grensinspectiepost (GIP)

ROLL-ON/ROLL-OFF BEHANDELING

31 Toyota Terminal
32 PSA Zeebrugge (Wielingen Terminal)
33 P&O Ferries Terminal
34 C.Ro Ports Zeebrugge/Cruises (Zweedse Kaai)
35 C.Ro Ports Zeebrugge (Hermeskaai - Brittanniadok - Minervaplein)
36 C.Ro Ports Zeebrugge (Canadakaai)
37 C.Ro Ports Zeebrugge
38 International Car Operators (Noordelijk Insteek Terminal)
39 International Car Operators (Bastenaken Terminal)
40 International Car Operators (Hanzeterminal)
41 International Car Operators
42 Wallenius Wilhelmsen Logistics Zeebrugge
43 Wallenius Wilhelmsen Logistics Zeebrugge

CONTAINERBEHANDELING

45 CSP Zeebrugge Terminal
46 Deepsea terminal Westerhoofd
47 Spoorbehandelingszone Westerhoofd

51 International Car Operators (Noordelijk Insteekdok)
52 United Molasses/Tameco
53 Nieuwpoortse Handelsmaatschappij 
54 Alzagri 
55 Seaport Shipping & Trading
56 Depre Storage & Handling
57 Sagrex 
58 Borlix 
59 Baggerwerken Decloedt (DEME)
60 Demaecker & Van Haecke (DMVH)
61 Diamur
62 Geldof
63 Marpos
64 Oil Tank Terminal
65 Galloo
66 Tomar
67 VARO Energy
68 Klasmann-Deilmann Belgium
69 Depre Storage & Handling
70 Despieghelaere
71 Vematrans
72 Biopower Storage
73 Verhelst - Agri
74 Starious Bitumen

GAS

95 L.N.G.-terminal (Fluxys)
96 Zeepipe-terminal (Gassco)
97 Interconnector-terminal (Interconnector Baczee)
98 Ontgassingsinstallatie (Euroservices)
99 Stikstofinstallatie (Fluxys)

DISTRIBUTIE

75 Transportzone Zeebrugge (TZZ)
76 Bridgestone Logistics Europe
77 Maritieme Logistieke Zone (MLZ)
78 Seabridge Logistics
79 ECDC
80 NDQ
81 Lingang
82 Van der Vlist

85 Vlaamse Visveiling/ZFL
86 Tropicana
87 B.N.F.W. Fruitterminal (Sea-Invest)
88 Flanders Cold Center (Sea-Invest)
89 Fruitterminal (Sea-Invest)

EUROPEAN FOOD CENTER
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/ Nuttige adressen

Port of Zeebrugge
 
Maatschappij van de Brugse 
Zeehaven nv (MBZ)

P. Vandammehuis
Isabellalaan 1
8380 Zeebrugge
Tel. (0)50 54 32 11
portofzeebrugge.be
mbz@zeebruggeport.be

Havenhuis De Caese

Hoogstraat 4
8000 Brugge
Tel. (0)496 51 93 70 
gvo@mbz.be

Find us on:
portofzeebrugge.be

Vormgeving   MBZ
Havenplan      MBZ
Foto’s              Mike Louagie, Gent
            Henderyckx Luchtfotografie, 
                         Izegem
                         Tibo Deprest 
                         Piet Vandenkerkhove,  
                         Port of Zeebrugge


