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LEEFMILIEU BRUSSEL NEEMT IN NOVEMBER EEN VAN DE GROOTSTE PASSIEFKANTOREN IN EUROPA IN GEBRUIK

kantoorruimte
16.725m2

Atrium

De totale jaarproductie wordt

geschat op 85.000 kWh,

goed voor ruim een vierde van

de eigen behoefte.

660m2 zonnepanelen

GEOTHERMIE OF
AARDWARMTE IS
DE BELANGRIJKSTE
SPELER IN DE REGELING
VAN TEMPERATUUR IN
HET PASSIEFGEBOUW

ENERGIEBESPARING OP MAXIMUM DOOR PASSIEFBOUW

VERLICHTING GROOTSTE
VERBRUIKER

De kantoorruimte in het gebouw zit

in een klassieke U-vorm waardoor

iedereen voldoende daglicht krijgt.

8.500m2buitenschil
5.300m² dicht (zwarte panelen,
fotovoltaïsche panelen met 20cm isolatie)

1.700m² dubbele beglazing (binnenmuren)

1.500m² 3-voudige beglazing (buitenmuren)±
±

±

Vergelijking vorig gebouw (Brussels Leefmilieu oud/gerenoveerd) en nieuwbouw

11,95

8,64

2,80

4,57

3,20

0,18

(oud kantoor)

13.500m2

(gerenoveerd)

12.000m2

Tour & Taxis

16.725m2

Gulledelle

Gasverbruik in euro/m2/jaarElektriciteitsverbruik in euro/m2/jaar

-76,6% -96%
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doodoor vr vegee tatie

koppeling

warmtekoud-

opslag aan

oppervlakte-

water

Lampsterkte binnen past

zich automatisch aan

de lichtinval aan

Elektriciteitsverbruik

(478.100 kWh per jaar)

Verlichting

Ventilatie

500 computers

Servers

Pomp koeling

Pomp KWO warmte

Lift

Kantoorapparaten

Hulpmiddelen

Verlichting parking

Actieve koeling

Convectoren

Andere

24,3%

11,3%

7,3%

2,7%

2,7%

2,2%

2,1%

2,1%

1,8%

1,8%

1,5%

10,5%

29,8%

Een atrium onder een gigantische glazen koepel in

het midden van het complex bouwt de U-vorm van

het kantoorgebouw dicht. Voor de kantoormuren

die uitgeven op het atrium volstaat dubbele

beglazing, een belangrijke besparing. Het atrium

zorgt voor veel daglicht en draagt bij tot een

optimale klimaatregeling.

Water opgepompt vanop 80 meter

diepte geeft koelte af in de zomer en

warmte in de winter. Dat gebeurt via

circulatie in een systeem van slangen in

de betonnen vloerplaten

80meterdiepte

De‘broodrooster’vanBrussel

PATRICK LUYSTERMAN

W
ie langsdeHavenlaan
inBrussel rijdt, kaner
nietnaastkijken.Toch
telt denieuwehoofd-
zetel van Leefmilieu
Brussel (deoverheids-

dienst voormilieu en energie vanhet Brus-
sels Gewest) op de vlakte van Tour &Taxis
maar acht verdiepingen. Het design is ge-
durfdéngeslaagdenkreegaleenkoosnaam-
pje: ‘debroodroostervan Huytebroeck’ . Het
is ookheel bijzonder als je onder demotor-
kap vanhet project gaat kijken: Leefmilieu
Brusselwordtgehuisvest ineenvandegroot-
ste passiefkantoren vanEuropa.
‘HetgaatvoorLeefmilieuBrussel omveel

meerdanenkeleenverhuizingnaareenkan-
tooropeenanderelocatie’, zegtFrédericFon-
taine, denieuwedirecteur-generaal Leefmi-
lieuBrussel. ‘Wegaanvoor ‘4xeco’. Eenvoor-
beeldfunctie ophet vlak duurzaamheid en
energiezuinigheid. Eennieuwemanier van
flexibelwerkenmeteengrotereefficiëntieen
meer comfort voorwerknemers enklanten.
Een informatie-, conferentie-enopleidings-
centrum rond ecologische denken,werken
en leven,met een restaurantmetduurzame
voedingvoormedewerkersenbezoekers.En
wewerkenmeeaan eenecobuurt: een inte-
gratie inhetkwartiermeteengrootpark(20
ha,waarvan9haopTour&Taxis, red.).’
In 2009 besliste het Brussels Gewest de

passief-standaard op te leggen voor alle
nieuweopenbaregebouweninderegio. ‘Het
was nietmeer dan logisch datwe er zelf als
een van de eerstenmee zouden beginnen:
natuurlijke engerecycleerdematerialen, de
kwaliteitvanhetvensterglas,hetgebruikvan
daglicht,derecuperatievanregenwater, en-
zovoort. Tour&Taxisheeftdekansgegrepen
een sterk duurzaam en tegelijk esthetisch
gebouw op zijn site te realiseren. Het ont-
werp stondons erg aan.’
LeefmilieuBrussel is huurder,geeneigen-

aar. ‘VoorhetnieuwegebouwopTour&Taxis
betalenweeenhuurprijsvan160europerm²
per jaar.Oponzehuidige locatiebetalenwe
155europerm²per jaar.Maardefactuurvoor
gasenelektriciteit zalopTour&Taxisbedui-
dend lager liggen. Vandaagbetalenwe8,64
europerm²per jaarvoorelektriciteiten3,20
europerm² per jaar voor gas. Dat zal in ons
nieuw gebouw dalen naar respectievelijk
2,80 euro en 0,18 euro per m² per jaar. De
elektriciteitsfactuurdrukkenwemeteenfac-
tor3,dievangasmeteenfactor17. Diekleine
meerprijsvoordehuurzullenwesnel terug-
verdienenenwekrijgenerzoveelmeervoor’.

Passief niet duurder
Debouwkosten voor Tour&Taxis liggen in
de buurt van 50 miljoen euro. Onderzoek
door het Platform voor Passiefbouw toont
aandat passiefbouwniet langermeermoet
kostendatklassiekebouw. Zekeralsmenhet
vanbij het eerste ontwerpbekijkt vanuit de
‘passieve’ invalshoek.
Het project luidt ook eennieuw tijdperk

in het duurzaamheidstraject van de stad
Brusselenderegio in. ‘Degrotevooruitgang
die Brussel de voorbije jaren heeft gereali-
seerdinzakemilieubeleidzijnnietaltijdeven
goedbekend.Met onze nieuwehoofdzetel
hebbenwe een visitekaartjewaar niemand
naastkankijken. IndeGreenCity Index2013

van Siemens hebben enkel Kopenhagen en
Stockholmsinds2009meervooruitgangge-
boektdanBrussel’, zegtFontaine.Hetproject
heeft ook eengrote urbanistische symbool-
waardevoordeherinrichtingvaneenvande
grootste stadskankers van Brussel. ‘Onze
nieuwbouwversterktniet alleenons imago.
Het plaatst ons in een sterkere positie om
onze duurzaamheidsdoelstellingen in het
BrusselsGewest te realiserenophet terrein.’
Eenbezoekaanhetnogonafgewerktege-

bouw illustreert hoe aangenaam een ge-
bouwkan zijn voorwerknemers en bezoe-
kers. Het enorme atrium zorgt voor een
overvloed aan daglicht voor iedereen én
voor een lagere bouw- en energiefactuur.
Hetgebouwtoontaanhoeeentrapuitnodi-
gendkanzijnalsalternatief voorde lift. Ook

degeplandebinnenvegetatie,hetpark inde
buurt en zelfs de open koffie- en ontmoe-
tingsruimtes, oefenen een bijzondere aan-
trekkingskracht uit.
De nieuwehoofdzetel is geen ivoren to-

ren. Op het gelijkvloers kunnen bezoekers
terecht inhet eco-ontmoetingcentrum(au-
ditoriummet 400 plaatsen) en een restau-
rantmetduurzamegekweekteenditoberei-
de voeding. Consequent zijn er slechts 75
parkeerplaatsen,maar 200 fietsstallingen.
Tegen 2020 komt er een tramhalte voor de
deur.

Deverhuizingvan
LeefmilieuBrussel
naarde site Tour&
Taxis komterpas in
november.Hetpro-
ject iswel zo verge-
vorderddat Evelyne
Huytebroeck (Eco-
lo), Brusselsminis-
ter voor Leefmilieu,
wel al een leukvisi-
tekaartjeheeft voor
de verkiezingen.

DE BROODROOSTER
Grootste passiefkantoor van België

(16.725 m²), met eco-ontmoetings-

centrum (400 personen) en restaurant

met duurzame voeding (200 perso-

nen).

Huurder: Leefmilieu Brussel (Brussels

Instituut voor Milieubeheer), werk-

plaats voor 600 van de 900medewer-

kers.

Eigenaar: Tour & Taxis (50 procent

Ackermans & van Haaren).

Aannemer: Van Laere.

Architect: Cepezed (Nederland).

Bouwkosten: zo’n 50 miljoen euro.

Frédéric Fontaine, directeur-generaal

Leefmilieu Brussel. © EMY ELLEBOOG

De Tijd ging op exclusief

werfbezoek. Foto’s en video op

www.tijd.be/leefmilieubrussel

DominiqueMoorkensvertrekt
als voorzitter autoholdingAlcopa
DAVID ADRIAEN

Dominique Moorkens (63, foto)
stapt inaprilopalsvoorzittervande
AntwerpseautoholdingAlcopa.Zijn
neef AxelMoorkens (47) neemt bij
de volgende algemene vergadering
het voorzitterschap over. ‘De voor-
zitterswissel was gepland’, zegtDo-
minique daarover in
Trends. In2001 staptehij al
uit de dagelijkse activitei-
ten van de familieholding.
Hij bleef wel bij het be-
stuur betrokken.
Met Axel neemt de der-

de generatie Moorkens
plaats indevoorzittersstoel
van de groep. Axel kent het bedrijf
zeergoed.Tothetbeginvande jaren
2000 leidde hij de importafdeling
van Mitsubishi, toen een van de
kroonjuwelen vanMoorkens.
Hetoperationelemanagement is

sinds kort nietmeer in handen van
de familie. De Fransman François
Hinfray, de voormalige commer-

cieel directeur van Renault, werd
CEO in 2010.
Alcopastaatvooralbekendals in-

voerder van Aziatische wagens in
ons land, zoals Hyundai en Suzuki,
en is de belangrijkste Belgische au-
togroep na D’Ieteren. De spilhol-
ding is echter ook een belangrijke
speler op de markt van motoren

(Moteo) en baat viaModis
ook garages uit van een
tiental anderemerken. Al-
copais indeautosectorook
actief in Nederland,
Luxemburg, Duitsland,
Zwitserland, Polen, Frank-
rijk en Zuid-Afrika.
De voorbije jaren diver-

sifieerde de groep ook naar de sec-
tor vankantoormeubilair enbouw-
deheteengrotevastgoedtakuit. Te-
gelijk werd ook de internationale
expansie versneld.
De groep boekte vorig jaar een

omzet van 1,5 miljard euro. De ge-
consolideerde winst halveerde tot
13miljoen euro.

STEPHANIE DE SMEDT

H&M, dat ruim 3.100winkels heeft
in 53 landen, laat sinds vorig jaar al
op kleine schaal kledingmaken in
Ethiopië. ‘En dat ziet er erg interes-
sant uit’, zegt topman Karl-Johan
Persson indeZweedsekrantDagens
Industri. H&M zoekt alternatieven
omminder afhankelijk te worden
vanChina,BangladeshenCambod-
ja, de drie belangrijkste productie-
landen voor de groep.
Sindser vorig jaareen fabriek in-

stortte inBangladesh,waarbijmeer
dan 1.100 arbeiders om het leven
kwamen, staandegrote internatio-
nale kledingconcerns onder zware
druk om de arbeidsomstandighe-
den te verbeteren. In de aanloop
naar de verkiezingen in het land is
er ook heel wat sociale onrust. Ar-
beiders ijverenvoorbetere lonenen
veiligere fabrieken.OokinCambod-
ja heeft de textielindustrie last van
zware stakingen, die de productie
geregeld verstoren.
Volgens Persson zoekt H&M nu

mogelijkhedenomdeproductiebe-
ter te spreiden. Ietswaar aartsrivaal
Inditex - bekend van onder meer
Zara enMassimoDutti - vandaag al
verder in staat: Inditex produceert
ampereenkwartvanzijnkleding in
Azië,derestgebeurtdichterbijhuis.
H&Mheeftnueenstudiebesteld

omde opportuniteiten in Afrika te
onderzoeken.Degroepkijktdaarbij
ondermeer naar Zuid-Afrika, waar
deketenvolgendjaarookeeneerste
winkel wil starten. ‘Ik geloof dat er
eenenormpotentieel is insub-Saha-
ra-Afrika’, zegt Persson.
Afrika isopdewereldmarktgeen

belangrijkekledingfabrikant.Opde
ranglijst van grootste textiellanden
staat geen enkel Afrikaans land in

de top tien. Volgens de statistieken
van deWereldbank neemt bijvoor-
beeld sub-Sahara-Afrika amper
1 procent van de globale productie
voorzijn rekening tegenoverdik40
procent voor China.
Maar de interesse lijkt wel toe te

nemen, nu de lonen in China en
Cambodja forszijngestegenener in
Bangladesh wellicht ook nog wat
correctieskomen.DeAfrikaanse in-
dustrie,diehetvoorbijedecennium
nog forse klappen kreeg door een
verschuiving naar China, krijgt nu
bijvoorbeeld diezelfde Chinese fa-
brikantenoverdevloeromer inon-
deraanneming te produceren. En
H&Misnietdeeerstedievoor ‘Made
in Africa’ gaat, eerder deed ook on-
dermeer de retailer Tesco de stap.
Al is er nog eenweg af te leggen:

deAfrikaanse industriebestaatnog
vooral uit kleine kmo’s. Slechtewe-
gen (infrastructuur) bemoeilijken
de logistiek en er is bezorgdheid
overpolitieke instabiliteit enrechts-
onzekerheid.
Persson verwacht in elk geval op

korte termijn ‘geen dramatische
verschuivingen’ inde spreiding van
de productie van H&M’, maar op
lange termijn kunnen die ‘wel sig-
nificanter’ zijn, zegt hij wel. ‘Het
hangt af van de prijzen, de kwali-
teit en de productietijd.’
H&M maakte gisteren nog ver-

koopcijfers voordecemberbekend.
De omzet steeg 10 procent. Over
heel 2013 rekent de groep op een
omzetvanzo’n150miljardZweedse
kronenof ruim 17miljard euro.
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MARC DE ROO

ZEEBRUGGE

‘Het is een lang gekoesterde wens
om in Zeebrugge te investeren, ik
heb heel hoge verwachtingen. Zee-
bruggewordtvolledigcomplemen-
tair met onze terminals in Vlissin-
gen en Terneuzen.’ Dat zei groot-
aandeelhouder en CEO Martin
Verbrugge van het Zeeuwse haven-
bedrijf Verbrugge Terminals giste-
renbij de symbolische eerste steen-
leggingvanzijnnieuwe terminal in
de voorhaven van Zeebrugge.Met-
eenzijn eerste investering inBelgië.
Het Zeebrugse havenbestuur

kondigde het project al in septem-
ber aan,maar gisteren bleek dat de
investering groter is dan gepland.
‘We bouwen twee loodsen, een in-
vestering van 22miljoen euro’, zegt
Verbrugge. ‘Maar op termijn plan-
nenweernogtwee. Samenmetkra-
nen en gebouwen gaat het om een
extra investering vanminstens nog
eens zoveel’.
Verbrugge, die de afgelopen ja-

ren tientallenmiljoen euro’s inves-
teerde in Vlissingen en Terneuzen,
mikt in Zeebrugge vooral opde be-
handeling van woudproducten,
staalenprojectlading.Vooralvanuit
Zuid-Amerika, met bestemming
Frankrijk en het Verre Oosten. De
eerste twee loodsen zijn begin juli
operationeel. Na een jaarmikt Ver-
brugge in Zeebrugge op 1 miljoen
ton overslag. Tegen 2016 op
2miljoenton. Dehelft staal,dehelft
papierenprojectlading.MethetBel-
gisch kranenbedrijf Sarens heeft
Verbruggeeenakkoordvoor debe-
handelingvanzware ladingenzoals
gasturbinesenmateriaalof turbines
voor offshorewindparken.
Volgens Verbrugge is er geen

sprake van verschuiving van trafie-
ken van Vlissingen en Terneuzen
naar Zeebrugge. ‘Het gaat omnieu-
we contracten.’
Waaromhij kiest voor Zeebrug-

ge? ‘Niet wegens de zogenaamde
Belgische havensteun, zoals Neder-
landsepolitici inseptemberverkeer-
delijk verklaarden,’ zegtVerbrugge.
‘Maar omdat Zeebrugge een diep-
zeehaven is met een kant-en-klare
infrastructuur, ik hoef daarin dus
niet te investeren. Het heeft boven-
dienkaaiendiezware ladingenaan-
kunnen. Een andere belangrijke
troef isdat ikhiermetmijnterminal
tussen tweegrote containertermin-
als vanPSAenMaerskkomte liggen

(ZIPenAPMTred.), ideaal vooraan-
en -afvoer via container.’
Verbrugge wil van Zeebrugge

zijnhubmakenvoordegecontaine-
riseerdegoederen vanal zijn termi-
nals, ook die in Vlissingen en Ter-
neuzen. Ondanks jarenlange plan-
nenbeschikkendiehavensnietover
een grote containerterminal. Ver-
brugge behandelde vorig jaar
14 miljoen ton goederen (bulk en
stukgoed), waarvan 5 miljoen ton
woudproducten en cellulose. Een
deel daarvan werd afgesnoept van
dehaven vanAntwerpen.
Of hij plannen heeft in Antwer-

pen? ‘Wezijnvandeboerenbuiten’,
zegtVerbrugge. ‘Ikweetnietof ze in
Antwerpen op Verbrugge zitten te
wachten.’ De Zeebrugse investering
van Verbrugge zal op termijn een
70-tal jobs opleveren, inclusief ha-
venarbeid.
Topman Joachim Coens van de

havenvanZeebrugge isopgezetmet
de terminal van Verbrugge. Zeker
omdathet eenondersteuningbete-
kent voor zijn (drie) containerter-
minals. Die bleven vorig jaar ter
plaatse trappelen op een overslag
van 20,4 miljoen ton of 2 miljoen
containers (teu).Zegmaar ietsmeer
dan de helft van de huidige contai-
nercapaciteit.Zeebruggedreigtbin-
nenkortbovendiencontainertrafiek

teverliezenaangeziendedriegrote-
re rederijen MSC, Maersk en CMA
CGM inhunnieuwemonsterallian-
tie hebben beslist Zeebrugge met
eendienstminderaan te lopen. ‘We
wachten af wat de impact zal zijn’,
zegt Coens. ‘Veel zal afhangen van
hoeandereoperatorenzich samen-
voegen’. Zeebrugge gaat ervan uit
dat ook Evergreen (vorig jaar voor
heteerst inZeebrugge),ChinaShip-
ping(dat in2013eenbelangnamin
deAPMT-terminal) enUnitedArab,
allianties aangaan.Dat kanpositief
zijn voor Zeebrugge. ‘De Chinese
investeringen in onze haven zijn
nietonbelangrijk.’Ookdehavenvan
Sjanghai participeert via SIPG in
APMT.
Coens verwacht dit jaar een be-

langrijkegroeivandeauto-overslag.
Zeebrugge is na Bremerhaven de
tweede autohaven van Europa. ‘In
2013groeidenwemet 11procent tot
1,9 miljoen stuks. Dit jaar gaan we
zeker over de 2miljoen’. Het bedrijf
CarOperators zal 95.000 extraNis-
san-wagens behandelen.Wallenius
80.000nieuweVW’senAudi’s, plus
extraMercedes en BMW-auto’s.’
In 2013deden 108 cruiseschepen

Zeebruggeaan. Eenrecord.Datwas
goed voor 450.000 passagiers, vier
keermeerdan in2008.Dit jaarwor-
den 114 cruiseschepen verwacht.

ZeeuwsehavenreusVerbrugge
zet volop inopZeebrugge

Joachim Coens, CEO van de haven van Zeebrugge, stuurt de kraan voor de eerste steenlegging van de
nieuwe terminal van Martin Verbrugge (rechts) in de kusthaven © BELGA

KledinggigantH&M
kiestmeervoor
‘Made in Africa’
DeZweedse kledingketenH&M
gaat in de toekomstmeer collec-
ties latenmaken in Afrika. Van-
daag gebeurt dat vooral in Azië,
maar daar is de textielindustrie
in de greep van sociale onrust.

We zijn van de boeren-
buiten. Ik weet niet of
ze in Antwerpen op
Verbrugge zitten te
wachten.

CEO EN GROOT-

AANDEELHOUDER

VERBRUGGE TERMINALS

MARTIN VERBRUGGE

Kebekdichtbij overname
chemiebedrijf Alphamin
MICHAËL SEPHIHA

Het durfkapitaalfonds Kebek staat
dicht bij de overname van het
Waals-Brabantse chemiebedrijf Al-
phamin. Dat vernamDeTijd.
Alphamin is een portefeuillebe-

drijf vande investeringsmaatschap-
pij Indufin. Het bedrijf verdeelt ge-
specialiseerde polymeren en was-
sen. Het boekte in het boekjaar
2011-12 een omzet van 45 miljoen
euro en een bedrijfswinst van 2,5
miljoen. Indufin bezit 84 procent
van de aandelen van de vennoot-
schap. De investeringsmaatschappij
startte vorige zomer een verkoop-
proces op. Volgens onze informatie
zitdedeal inde laatste rechte lijnen
voert Indufin exclusieve onderhan-
delingen met Kebek. Hoeveel het
fonds op tafelwil leggen, is niet be-
kend.
Kebek doet bij velen wellicht

geenbelletje rinkelen,maarhet isde
opvolger vanKBCPrivateEquity.De
bank-verzekeraarverkochthet leeu-

wendeel vandeportefeuille vanzijn
durfkapitaalpoot eind 2012 aanhet
nieuwe fonds.
Kebek telt acht participaties,

waaronder de restaurantketen
LunchGarden en het verpakkings-
bedrijfAllbox.Hetwordtdeelsgefi-
nancierddoorLGTCapitalPartners,
de durfkapitaaltak van LGT. LGT
heeft zijn roots inLiechtenstein -de
prinselijke familie is een van de in-
vesteerders - maar zijn hoofdzetel
ligt in Zwitserland.
Indufin isdanweer indehanden

van de holdingDe Eik (familie Van
Waeyenberghe)endeLuxemburgse
investeringsmaatschappij Luxem-
part. Indufin heeft ondermeer be-
langen indeAntwerpse ICT-beveili-
gingsspecialist SecureLink ende fa-
brikant van geautomatiseerde
minibars Bartech. In het verleden
was het ook aandeelhouder van de
West-Vlaamse videodetectiesyste-
menspecialist Traficon, de milieu-
groepWaterleauendeverkopervan
verzorgingsproductenVemedia.

BankierGerrit Zalmkruipt in
huid vanbordeelhoudsterPriscilla

Wie bankiers alleen maar ziet als
ernstige, somsgeldbelustemannen
inkrijtstreeppakken,kanbedrogen
uitkomen. Dat ze wel eens verras-
send uit de hoek kunnen komen,
toonde ABNAMRO-topmanGerrit
Zalm onlangs op het nieuwjaars-
feestvandeNederlandsestaatsbank
voor haar personeel. Verkleed als
eensoortDameEdnaspeeldeZalm,
de vroegereminister van Financiën
bij onzenoorderburen, zijn fictieve
zuster Priscilla Zalm (foto), een suc-
cesvolle, totbordeelhoudsteropge-
klommenprostituée.
Bij vorige edities van het feest

speelde Zalm steeds zijn broer, nu
dus zijn zus. ‘Het is natuurlijk diep
bedroevenddathijmijnbestaantot
nu toe altijd heeft ontkend’, klaagt
Priscilla. Volgens haar is dat ‘een
kwestie van jaloezie’ omdat zij een
succesvolondernemer isenhijaltijd
in dienst bleef vande overheid.
De sketch kreeg niveau toen

Zalm de bank en het bedrijfsleven
begon te vergelijkenmetwat gang-
baar is in een bordeel. ‘Women on
top is in mijn bedrijf helemaal in
orde.’ Priscillagingzelfs zoveromte
stellendatdebankdekernwaarden
vanhaar bedrijf hadovergenomen.
Het publiek in de zaal lustte er dui-
delijk pap van.BB

OPMERKELIJK

R
V

3.100
H&M heeft vandaagmeer dan
3.100 winkels in 53 landen.

MartinVerbrugge, degrootste
havenmanuit Zeeland, investeert
de volgende jarenbijna 50mil-
joeneuro in eenhaventerminal
inZeebrugge.Dubbel zoveel als
eerstwerdaangekondigd.

ZEEBRUGGE

Totale overslag: 42,8 miljoen

ton (tegen 43,6 mijloen in

2012).

Roro: 12,5 miljoen ton (stabiel)

Auto’s:1,9 miljoen stuks, een

stijging van 11 procent.

Containers: 20,4 miljoen ton

of 2 miljoen teu (lichte stijging).

Lng: daling van toevoer met

21 procent .

Cruises: record van 108

schepen en 450.000 passa-

giers. De kledingfabrikanten zoeken in Afrika een alternatief voor de tex-
tielindustrie in Azië die geplaagd wordt door sociale onrust. ©BELGA
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