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Gent 

Stad van… cultuur, kennis, economie, shoppen, 
congressen, sport en… de haven 

25/10/2013 
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Feiten en cijfers 

25/10/2013 
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Havenbedrijf Gent 

25/10/2013 
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Havenbedrijf Gent: activiteiten 

25/10/2013 

> Exploiteert het havengebied: 

• Scheepvaartbegeleiding 

• Infrastructurele ontwikkeling 

• Concessies en 
patrimoniumbeheer 

• Commerciële ontwikkeling 

• Administratieve 
ondersteuning 

• Promotie op het 
wereldwijde, Europese, 
federale, Vlaamse en lokale 
niveau 

> Autonoom Gemeentelijk 
Havenbedrijf (2014: nv 
publiek recht) 
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Havenbedrijf Gent: financiën 

25/10/2013 

> Omzet: 31 miljoen euro 

> Winst: 8 miljoen euro 

> Balanstotaal: 365 miljoen 
euro 

> Eigen vermogen/ 
balanstotaal:  
317,8 / 365 miljoen euro 
(87%) 
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Strategisch Plan 

25/10/2013 
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Strategisch Plan 2010-2020 

> Visie 

 Het Havenbedrijf Gent creëert op een duurzame  
wijze welvaart en groei door de verdere  
ontwikkeling van de zeehaven tot multimodaal logistiek 
platform 

 

> 23 doelstellingen op basis van duidelijke keuzes 
• Economische groei 

• Ruimteproductiviteit 

• Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

25/10/2013 
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Strategisch Plan 2010-2020 

Economische groei 

• Toename overslag zeevaart en binnenvaart 

• Focus op bepaalde markten 

• Toename containerlijnen 

• Ontwikkelen van distributiedraaischijf  

• Verder ontwikkelen van clusters voeding, biomassa en 
bouwmaterialen 

• Aantrekken nieuwe clusters  

• Toppositie biocluster behouden 

 

25/10/2013 
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Strategisch Plan 2010-2020 

Ruimteproductiviteit 

• Ontwikkeling biochemie 

• Duurzame modal shift 

• Ruimtelijk masterplan 

• Meer watergebonden terreinen 

• Bijkomende grond verwerven 

• Levensduur infrastructuur 

• Kluizendok infrastructureel en operationeel realiseren 

• Realisatie van de sluis   

• Congestievrije en verkeersveilige haven 

25/10/2013 
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Strategisch Plan 2010-2020 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

• Havenbedrijf als referentie 

• Duurzaamheid via concessies aan bedrijven 

• Realisatie leefbaarheid in havengebied 

• Realisatie natuurdoelstellingen 

• Verbeteren energie-efficiëntie 

• Betrokkenheid stakeholders: iedereen supporter 

25/10/2013 
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Ligging 

25/10/2013 

Haven Gent  
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Gent, centrale ligging in het 
logistieke hart van Europa 

25/10/2013 
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Activiteiten en goederen 

25/10/2013 
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Strategisch gelegen als centrum 
voor productie en distributie 

25/10/2013 
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Overslaghaven tussen zeevaart en 
binnenvaart 

25/10/2013 
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Diversiteit aan activiteiten en 
goederen 
> Massagoederen: bulkhaven 

> Automotive 

> Staal en schroot 

> Papier en houtproducten 

> Bio-energie en biomassa 

> Ro/ro en containerdiensten 

> Distributie en logistiek met toegevoegde waarde 

> Industrie en productie 

 

25/10/2013 
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Massagoederen: Gent als 
bulkhaven 

25/10/2013 

> Gespecialiseerd in aan- en 
afvoer van bulkgoederen 

> Droge en vloeibare bulk 

> Gigantische opslagcapaciteit 
voor agribulk 
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Droge bulk 

> Agribulk: granen (tarwe, mais, gerst, rogge, rijst en 
sorghum), derivaten (sojapellets, sojameel, bietenpulp en 
palmpellets), oliehoudende zaden (lijnzaad, raapzaad, 
sojabonen) - 1,3 miljoen ton opslag 

> Bouwmaterialen (zand, cement, beton) 

> Kunstmeststoffen 

> Landbouwproducten (veevoeder) 

> Staal en schroot 

> Vaste minerale brandstoffen (steenkool en ertsen) 

> Woudproducten (houtpellets, turf, pulp, houtschilfers) 

> Mineralen (zout) 

25/10/2013 
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Vloeibare bulk 

> Biobrandstoffen (bio-ethanol en biodiesel) 

> (Petro)chemische producten 

> Dierlijke vetten 

> Vegetale oliën 

> Voedingsproducten 

> Petroleum en petroleumproducten 

25/10/2013 
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Distributie en logistiek: logistieke 
parken 

25/10/2013 
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Distributie en logistiek: 
opslagloodsen 

25/10/2013 
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Werkgelegenheid 

25/10/2013 

> 66.000 jobs * 

• direct: 27.000 

• Indirect: 39.000 

> In 300 havengebonden 
bedrijven 

> 14% van de tewerkstelling in 
Oost-Vlaanderen 

> 450 havenarbeiders 

 
* Bron: Nationale bank van België, 2013 
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Toegevoegde waarde * 

25/10/2013 

> 7,4 miljard euro 

• direct: 3,4 

• Indirect: 4 

> 19% van de toegevoegde 
waarde in Oost-Vlaanderen 

 
* Bron: Nationale bank van België, 2013 
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Investeringen per jaar * 

25/10/2013 

> 439 miljoen euro 

• Maritiem: 56 miljoen euro 

• Niet-maritiem: 383 miljoen 
euro 

 

> Overheid en privé samen 

 
* Bron: Nationale bank van België, 2013 
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Goederenoverslag 

25/10/2013 
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Totale goederenoverslag 2012  
(in miljoen ton) 
Zeevaart en binnenvaart 

25/10/2013 

26,30 23,15 

zeevaart

binnenvaart
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Handelspartners top 10 in 2012 
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Wist u dat… 

> De haven van Gent wereldwijd gekend is voor: 
• de grootste krantenpapiermachine 

(Stora Enso Langerbrugge)  

• de assemblagefabriek van Volvo personenwagens  
(Volvo Cars - Geely)  

• de assemblagefabriek van Volvo Trucks  
(Volvo Group Belgium) 

• het hoofdkwartier van een van de grootste exploitanten ter 
wereld van terminals voor bulkgoederen (SEA-invest) 

 

 

 

 

25/10/2013 
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Wist u dat… 

> De haven van Gent in Europa gekend is voor: 
• de grootste geïntegreerde staalfabriek (ArcelorMittal Gent) 

• de opslag van agribulk zoals graan (Euro-Silo Gent is dé 
Europese graanschuur) 

• het distributiecentrum van Honda met auto’s uit Japan, 
motoren, wisselstukken… 

• de fruitsapterminals (Citrosuco en Louis Dreyfus 
Commodities)  

• De invoerder van zeezout (Zoutman) 

• een van de grootste bioclusters waar biobrandstoffen worden 
geproduceerd (Ghent Bio-Economy Valley) 

• de terminal van Europees leider in de recyclage- en 
schrootsector (Galloo Gent) 

 

 

 
25/10/2013 
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Havengebied 

 

25/10/2013 
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5 dokken 

25/10/2013 

> Kluizendok 

> Rodenhuizedok 

> Mercatordok 

> Sifferdok 

> Grootdok 

• Noorddok 

• Middendok 

• Zuiddok 
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Havengebied 

25/10/2013 

> 4.700 hectare: 1/3 van het 
grondgebied van de stad Gent 

> 28 km kaaimuren 
128 km wegen 
206 km spoor 

> Juridisch afgebakend 

> Beheerder en regisseur: 
Havenbedrijf Gent 
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Kanaal Gent-Terneuzen 
Nautische toegang tot de haven 

25/10/2013 

> Toegang tot de zee 

> Bijna 18 zeemijl lang = ca. 32 km 

• 17 km in Nederland 

• 15 km in België 

> 13,5 meter waterdiepte 

> 12,5 meter diepgang voor schepen 

> Geen getijden 

> Toegankelijk voor Panamax-
schepen tot 92.000 DWT  

• lengte 265 m 

• breedte 37 m 

• diepgang 12,5 m  
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Zeesluis en binnenvaartsluis 

25/10/2013 

> Zeeschepen: via 
sluizencomplex in Terneuzen 
(Nederland) 

> Binnenvaartschepen: via 
binnenvaartsluis in Evergem 
(grootste van Vlaanderen) en 
sluizencomplex in Terneuzen 

> Scheepvaartbewegingen per 
jaar 

• Zeeschepen: 3.100 

• Binnenvaartschepen: 
16.100 

• Doorvaart binnenvaart: 
25.700 
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Multimodale haven 

25/10/2013 
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Multimodale haven: op kruispunt 
Europese vervoersmogelijkheden 

25/10/2013 
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Binnenvaart 

25/10/2013 

> Verbinding met netwerk van 
Europese binnenwateren 

> Nederland, Duitsland, Noord-
Frankrijk 

> Kanaal Seine-Schelde: tot 
Parijs (2017) 
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Spoor 

25/10/2013 

> Verbinding met het Europese 
spoornetwerk 

> Vele kaaien uitgerust met 
sporen 
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Snelwegen 

25/10/2013 

> Verbinding met de 
belangrijkste Europese 
snelwegen 

> R4 ringweg rond de haven 
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Pijpleidingen 

25/10/2013 

> Verbinding met Europese 
netwerk van pijpleidingen 
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Vervoer haven en achterland: modal split* 

25/10/2013 

> Binnenvaart 
nu 50% = streefdoel strategisch plan 

> Weg 
nu 42% -> toekomst 35% 

> Spoor 
nu 8% -> toekomst 15% 

 
* Cijfers: 2012 
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Gent en achterland: afvoer via 
binnenvaart 

25/10/2013 

> Naar Nederland, Duitsland 
en Frankrijk 

> Producten: 

• Voedingsproducten 

• Ruwe mineralen en 
bouwmaterialen 

• Petroleum en 
petroleumproducten 

• Vaste minerale brandstoffen 

• Producten van de 
metaalindustrie 
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Infrastructuur 

25/10/2013 
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Kluizendok: 3 bedrijventerreinen 

25/10/2013 

 



| pag. 45 

Ruimte om te investeren: 
Kluizendok 
660 hectare - multimodaal 

25/10/2013 

80 ha 
bio-

gebaseerde 
economie 
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Gent – Parijs: (ver)nieuw(d) kanaal 
voor binnenvaart 

25/10/2013 
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Gent – Parijs: (ver)nieuw(d) kanaal 
voor binnenvaart 

25/10/2013 
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Op naar een nieuwe grote zeesluis 

25/10/2013 
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Nieuwe grote zeesluis in 2020 - 
simulatie 

25/10/2013 
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Nieuwe grote zeesluis in 2020 – 
simulatie en scheepsafmetingen 

25/10/2013 

Westsluis (heden) toegankelijk 
voor schepen met afmetingen: 
 lengte: 265 m  
 breedte: 37 m 
 diepgang: 12,50 m 
 zeeschepen tot 92.000 dwt 

Nieuwe, grotere zeesluis (2020), toegankelijk 
voor schepen met de volgende afmetingen: 
 lengte: 366 m  
 breedte: 50 m 
 diepgang: 15 m 
 zeeschepen tot 120.000 dwt (post Panamax) 
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Havenbedrijf informeert over de 
haven 

25/10/2013 

> www.havengent.be 

 

> Digitale nieuwsbrief 

 

> HavenTV op AVS 

 

> Havenkrant bij De Gentenaar 

 

> Sociale media: 

• www.facebook.com/havengent 

• www.twitter/HavenGent  

• www.youtube.com/havenvan 
gent  

http://www.havengent.be
http://www.facebook.com/havengent
http://www.twitter/HavenGent
http://www.youtube.com/havenvangent
http://www.youtube.com/havenvangent
http://www.youtube.com/havenvangent


Johan.Bresseleers@havengent.be 

www.havengent.be 

 


