Technische studiedag Fluxys, Stora Enso en de haven
van Zeebrugge:
16 juni 2005
Tekst Herbert Smitz

Op 16 mei 2005 na de middag, bracht PIANC België met ca 50 leden een bezoek aan de gasterminal van
Fluxys in Zeebrugge, de forest-product terminal van Stora-Enso en maakte men tot slot met de Eurolines
een rondvaart in de haven van Zeebrugge. Vooraleer werd aangevat met het eigenlijke bezoek, ontving
MBZ het gezelschap in het Havenhuis en werd een korte uiteenzetting gegeven over de haven van
Zeebrugge in zijn geheel.

Fluxys
Na de ontvangst in het terminalgebouw van de Fluxys werd een uiteenzetting gegeven van de centrale
situatie van Zeebrugge als aardgasverdeelcentrum. Daarna werd in kleinere groepen een bezoek gebracht
aan de bouwwerf van de vierde gasopslagtank. Met deze tank zal men de capaciteit van de gasterminal in
Zeebrugge verdubbelen. De nieuwe opslagtank is dieper uitgegraven dan de drie eerder gebouwde tanks.
Gezien er geen foto’s mochten gemaakt worden binnen de terminal, zijn die dan ook niet beschikbaar.
Om dit te compenseren enige afstandsbeelden genomen van buiten de terminal.

Zie ook :http://www.huberator.com/uploadedFiles/Home/Presentation%20ZEE%20Hub.PDF
http://www.huberator.com/page_type_04.aspx?id=45

Stora-Enso
Het tweede onderdeel van het bezoek, betrof de Stora Enso overslagterminal gelegen langs het
Wielingendok. Via de Sea-Ro steigers in dit dok worden vanuit Zweden met Stora boxen papierrollen
aangevoerd. Deze Boxen hebben veel groter afmetingen dan de klassieke containers en kunnen niet op het
spoornet, noch over de weg vervoerd worden. In Zeebrugge worden deze Boxen ontladen via een
automatisch systeem en daarna direct of na en tussenstockage op de weg of via het spoor afgevoerd. Een
deel wordt ook naar UK per schip verhandeld.
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Lossteiger in het Wielingendok en de behandeling van de Stora Boxen

Rondvaart in de haven van Zeebrugge .
Als afsluiter werd een rondvaart gemaakt doorheen de voorhaven van Zeebrugge, gevolgd door een
avondmaal aan boord. De sfeer onder de aanwezigen was dermate positief, derwijze dat sommigen zich
niet gehaast voelden om uiteindelijk van boord te gaan.

Kaaimuur in het Wielingendok
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U bemerkt o.a. ir. Denis Maly (MBZ), de gastheer bij de begeleiding in de haven van Zeebrugge.
Foto’s Herbert Smitz
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