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I.  Locatie en ontvangstcapaciteit voor afval afkomstig van 

zeeschepen 
 

1. De huidige organisatie van de ophalingen in de havens van Zeebrugge, Gent, Oostende en 

Antwerpen 

 

In principe komt geen enkele Vlaamse haven tussen in de ophaling van afval van zeeschepen tijdens 

het aanlopen van de haven. De ophaling van scheepsafval wordt georganiseerd tussen de reder of 

diens scheepsagent en de afvalophaler, deze laatste al dan niet ook afvalbehandelaar of -verwerker. 

Deze relatie is gebaseerd op ofwel persoonlijke contacten of op langlopende contracten of een gevolg 

van een prijsvraag op ad hoc basis. Langlopende contracten doen zich voor in de relatie afvalophaler-

reder, indien meerdere verschillende schepen de haven regelmatig aanlopen of indien de 

afvalophaling wordt gekoppeld aan een reductie bij een andere vorm van dienstverlening in de haven 

(bv. huur sleepboten). De tussenkomst van de havens beperkt zich tot het geven van een 

toelatingsbewijs aan de erkende ophalers om zich in het havengebied te begeven. De vergunning van 

private ophalers van afval van zeeschepen werd tot nu toe aanzien als het bewijs van het ter 

beschikking stellen van "toereikende ontvangstfaciliteiten", luidens het MARPOL 73/78. Pas recent 

hebben investeringen in de haven van Antwerpen, Gent en Zeebrugge aanleiding gegeven tot 

investeringen in opslag- en verwerkingscapaciteit voor scheepsafval in deze havens. Uit vroeger 

onderzoek van het MI is gebleken dat voor de afvalophaling de vrije markt speelt en daarbij de 

kostprijs en dienstverleningsfaciliteiten doorslaggevend zijn voor de keuze van de afvalophaler1. 

Indien geen geprivilegieerde contacten tussen schip en afvalophaler, zal de scheepsagent doorgaans 

aan verschillende afvalophalers prijsoffertes vragen. Niet elke afvalophaler reageert op de prijsvraag 

en niet elke offerte is even transparant qua prijszetting. De prijsbepaling is ook niet evident omdat de 

afvalophaler nooit de garantie heeft dat het afval dat moet worden opgehaald en verwerkt wel degelijk 

dat soort afval is waarvoor een prijsvraag wordt georganiseerd. Dikwijls wordt de ophaler/verwerker 

geconfronteerd met een ander soort oliemengsel dan waarvoor hij een prijsofferte maakte. In de plaats 

van een zuiver olie-water mengsel in een bepaalde verhouding, blijkt de verhouding niet te kloppen 

en/of is er een vermenging gebeurd met ander chemisch afval. Veel prijsoffertes calculeren dit 

probleem in, waardoor de prijsoffertes op zich weinig transparant overkomen en prijsvergelijkingen 

moeilijk zijn2. Labo-analyses zijn in bepaalde gevallen noodzakelijk. 

 

Enkel de haven van Gent komt tussen in de ophaling van huishoudelijk afval van de 

zeescheepvaart. In navolging op de studie MAES-WALTERS (1998) en als proefproject ter 

bevordering van het milieuvriendelijk imago in de haven van Gent, komt het GAB tussen in de 

ophaling van huishoudelijk afval van zeeschepen, gebaseerd op gelijkaardige ervaringen van 

dienstverlening naar de binnenscheepvaart toe. Het systeem werkt als volgt: de scheepsagenten laten 

                                                                 
1  Zie studie MAES, F., WALTERS, S., Het aanbod, de opslag en de verwerking van operationele afvalstromen 
van schepen in de haven van Gent, RUG, Gent, 31 maart 1998, 156 e.v. 
2  Zie voorbeelden in noot 1, 185-190. 
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aan de havendienst weten of hun schepen huishoudelijk afval (MARPOL 79/78, Bijlage V) wensen af 

te geven. Aan de agent worden dan maximum 5 huisvuilzakken bezorgd tegen een vaste kostprijs 

1.154 BF, waarin de verwerkingskost is inbegrepen. Na gebruik worden de zakken langszij het schip 

op de kade geplaatst. Later worden de zakken opgehaald door de havensjouwers en in een verdekt 

opgestelde afvalcontainer van het GAB gedeponeerd. Voor grotere hoeveelheden of andere 

afvalstromen dient het schip een beroep te doen op private ophalers. Problemen doen zich voor indien 

initieel vijf vuilniszakken werden besteld en later blijkt dat het schip bij vertrek 20 vuilniszakken op de 

kade heeft achtergelaten. De havensjouwers zullen dit registreren en een bijkomende facturatie aan 

de betrokken scheepsagent zal normaliter volgen.  

 

2. De ophalers, momenteel actief in het havengebied 

 

Het Maritiem Instituut bracht de voornaamste marktspelers in kaart. Voor de coördinaten van de 

ophalers verwijzen we naar het eindrapport en naar de websites van de IMO en van de OVAM. De 

ophalingen worden meestal verzorgd door één van de volgende ophalers: Belgian Oil Services, 

Edelweis, Mourik, Romarco, HCI, Belgian Oil Recycling, Marpos, Watco, Kayak, TWZ, SGS Ewacs, 

ACS, AMB, Brabo Cleaning Company, AAM, De Bree, ATV Edelmet. Voor het vast afval moeten ook 

nog Sovabo, ASBA en Leysen vermeld worden. Cijfermateriaal voor deze laatste drie vermelde firma's 

hebben we niet. 

In 1998 zamelden de ophalers volgende kwantiteiten in, afkomstig van de zeevaart: 

 

 Vloeibaar olieafval Waswaters Oliehoudend en 
Gevaarlijk afval 

Huishoudelijk 
afval 

Antwerpen - 10.922.253 lts 
ruimolie 

- 2.867.120 lts 
sludge 

- 575,209 ton 
waste oil 

- 2.048,279 ton 
bilgeslops 

- 27,38 ton 
zinkconcentraten 

- 77,66 ton 
solventen 

- 101,289 ton niet gekend 

Gent* - 8,48 ton ruimolie niet gekend - 7,4 ton resten 
smeermiddelen 

- 586 zakken 
(gab) 

Zeebrugge
* 

- 492.681 lts 
ruimolie 

- 154.287 lts 
bilgewater 

- 29 ton bilgeslops 
- 2.019,92 ton 

ruimolie 
- 1,078 ton HFO 
- 0,166 ton olie-

ammoniak 

niet gekend - 50,735 ton niet gekend 

Oostende - 22,82 ton 
ruimolie 

- 23.510 lts 
ruimolie 

niet gekend Niet gekend niet gekend 

 * + 334,188 ton waste oil & 255,607 ton bilgewater in Gent en Zeebrugge 
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Hieronder volgt een overzicht van de capaciteiten van de afvalophalers in de vier Vlaamse zeehavens. 

Van sommigen kregen we geen antwoord (Watco, De Bree, TWZ, Mourik en Belgian Oil Recycling). 

ACS meldde ons dat ze in september 1999 gestopt zijn met het afvalophalingen van de scheepvaart.  

Ophaler Activiteiten en toekomstperspectieven 

SGS - 'vernietiging, neutralisering en wegwerking' van 

gevaarlijke afvalstoffen 

- ophaling en transport van gevaarlijke afvalstoffen, 

PCB's en afvaloliën 

BRABO - tankwagens en containers worden ingehuurd 

- zelf 2 lichters; geen opslagcapaciteit tenzij in de 

lichters, onmiddellijk naar verwerker 

HYDRO CLEANING INTERNATIONAL  - sludge, bilges, slops 

- zuigwagens van 20 ton 

- enkele transport naar verwerker 

ANTWERP MOTOR BOATS - keukenafval, opruimen van cargoruimen: plastiek en 

hout, afvalolie, bilgewater, olievodden en oliefilters;  

- ophaling via tanklichter (230 ton), geen verwerking, 

water naar LBC, afvalolie naar Nederland, 

stockagecapaciteit: 330 ton, ook schepen voor het 

transport van 30'-afval-containers 

MARPOS - alle afval,  

- vloeibaar afval voorlopig met tankwagens  (12 à 24 m³) 

maar zullen op korte termijn lichter huren en op 

langere termijn lichter kopen; kunnen indien nodig 

Zeebrugge volledig bedienen;  

- ook afvalcontainers van 10 tot 30 m³; 

stockagecapaciteit: 2 opslagtanks van 250 m³ en 1 van 

500 m³ + 2 losputten van 50 m² elk 

EDELWEISS - tankwagens en enkel transport 

ROMARCO - ophaler en vervoerder van slops via zuig- en 

tankwagens (8 stuks) van 20 à 25 T 

KAYAK - ophaling van niet-gevaarlijk afval en vast olie-afval per 

vrachtwagen of lichter (380 ton), scheepscleaning 

- uitbreiding van de vergunning werd aangevraagd voor: 

ruimolie van de binnenvaart, ruimolie uit de 

kadeafvoer, ruimolie van de overige scheepsvaart, 

chemicaliënhoudend afval van tankreiniging (zeevaart) 

en oliehoudend afval van tankreiniging (zeevaart): voor 

deze afvalstoffen wordt in maart 2000 een lichter met 

een cap. van 436 ton aangekocht 
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INDAVER verwijdering en verwerking van bedrijfsafvalstoffen 

deelactiviteiten: 

- materiaalrecyclage (kwik, solventen, zoutzuur) 

- terugwinning van energie (verbranding met 

terugwinning van energie, voorbehandeling energierijk 

afval) 

- verwerking door fysico-chemische 

behandelingseenheden en waterzuivering, en door 

solidificatie 

- deponie 

- integraal afvalbeheer 

2 vestigingen, beide gelegen in het Antwerps havengebied 

door participatie in Ecolube op zoek naar een 

professionele recyclageoplossing voor afvaloliën 

moeilijk exact vast te stellen, maar verwerkt naar eigen 

zeggen 'enkele duizenden tonnen' afvalstoffen,  afkomstig 

van scheepvaart-acitiviteiten 

BOS/MARPOBEL - 9 lichters met een totale capaciteit van 4.300 m³ 

(variërend van 100 tot 1.600 m³) 

- voor vast afval mogen zij 7.500 ton/jaar accepteren 

(beschikken over 30 containers van 8 tot 25 m³) 

- opp.: 9 ha, kaailengte: 1.500 m, 5 manifolds 

- MARPOL I, II, III, IV, V, VI 

- capaciteit: 

- ballastwater: 14.500 m³ 

- bilges en slops: 1.500 m³ 

- tankwashings: 2.000 m³ 

- off-spec products: 500 m³ 

- Marpol II waste cat. A, B, C, D: 500 m³ 

- sewage: 500 m³ 

- vegetable oil: 250 m³ 

- used motor oil: 300 m³ 

- emulsions: 300 m³ 

- oil, water, sludge mixtures: 500 m³ 

- closed sludge tanks: 200 m³ 

- industrial waste water: 1.000 m³ 

 

Voor de tussentijdse opslag van klein gevaarlijk afval, kan men - naast SGS - ook terecht bij 

bijvoorbeeld Biffa of Booy Clean.  

Ook moeten we opmerken dat deze "ophalers" zich niet enkel op de zeevaart concentreren. 
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3. Verwerking 

 

Moeilijker wordt het een zicht te krijgen op de bestemming van de verschillende afvalsoorten. We 

kunnen immers niet met zekerheid zeggen of de bestemming, zoals die wordt opgegeven door de 

ophalers, ook synoniem is van finale verwerking. Mogelijk is dit nog niet het einde van de keten. 

Sommige ophalers die zelf niet over opslagcapaciteit voor vloeibaar afval beschikken, kunnen 

rechtstreeks naar de verwerker ( Recyc-oil, Indaver, ACS, LBC, IVBO) rijden of kunnen opteren om 

het product bij een concurrent te stockeren, die het dan later zelf verder transporteert (5 ophalers 

opteren voor dit laatste systeem). Bij voldoende kwantiteit wordt het 'product' in dit geval naar 

Nederland vervoerd voor verdere verwerking. Ook Frankrijk is een mogelijke bestemming. Bij de 

verwerker wordt het olie-watermengsel gescheiden in water en sediment. De watersubstantie kan na 

zuivering geloosd worden. De oliefractie (wat niet kan afgeleid worden uit de meldingsregisters) kan 

worden gebruikt voor de thermische behandeling van vervuilde grond en wordt in België regelmatig 

afgevoerd als brandstof voor de cementindustrie. Andere verwerkingsmogelijkheden werden 

onderzocht in de BBT-studie3 (Beste Beschikbare Technologie) voor olieafval van het VITO. 

 

Het vast afval zal, afhankelijk van de aard en van de verwerkingswijze, een andere bestemming 

krijgen. Als mogelijke verwerkingswijzen hanteert de OVAM het 'recupereren', het 'conditioneren' 

(voorbehandelen), het 'verbranden' en het 'storten'. Op de meldingsregisters vullen de ophalers 

volgende verwerkingswijzen in: hergebruik (i.c. voor lege olievaten, houtafval, loodaccu's, batterijen, 

rubber slangen), schrootrecuperatie (voor verfafval), F/C behandeling (i.c. voor meststoffen, 

verfpoeder, spoelwaters en zinkconcentraat), voorbehandeling (i.c. voor olie in kleinverpakking), 

verbranding (oliehoudend vast afval, meertouwen). Recyclage, recuperatie en hergebruik worden in 

de afvalregisters dikwijls als synoniemen gebruikt.  

 

4. Locatie en ophaling van scheepsafval  

 

Elk schip dat een Vlaamse haven aanloopt (in 1998 noteerde men in de havens van Antwerpen, Gent, 

Oostende en Zeebrugge in totaal 33.061 aanlopen) is een potentiële afgever van scheepsafval, zeker 

na het van kracht worden van de betrokken EG-Richtlijn. Dit impliceert logischerwijze dat men ook aan 

elke kaai afval kan verwachten.  

 

Abstractie makend van de MARPOL-terminologie (cfr. de diverse Annexen, die ook in het eindrapport 

aan bod kwamen), kunnen we stellen dat het onderscheid tussen vast en vloeibaar afval, 

aanleiding zal geven tot verschillende ophalingsmethoden. Voor vast afval wordt in principe een 

container4 langszij geplaatst; voor vloeibaar afval komt men met een tankwagen (landzijde) of lichter 

(waterzijde) langszij het zeeschip. Verder bestaat er ook een onderscheid in vaste en mobiele 

                                                                 
3 JACOBS, A. en DIJKMANS, R., Beste Beschikbare Technieken voor de verwerking van afgewerkte olie, Gent, 
Academia Press, 1999, pp. X + 189  
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installaties. In het eerste geval meert het schip aan de kaai van de afvalophaler aan (m.a.w. het schip 

vaart of wordt gesleept naar een vaste afgifte-installatie), in het tweede geval komt de ophaler zelf 

naar het schip met één of andere recipiënt (tankwagen, container, lichter). Het aanlopen van een 

vaste installatie zal eerder de uitzondering dan de regel worden, wegens een verhoogde kostprijs, een 

verhoogd risico voor aanvaringen van het schip en een langer verblijf in de haven. Vaste installaties 

zullen worden aangelopen indien aan het schip ook andere diensten worden verstrekt dan de zuivere 

afvalafgifte, zoals bv. tankreiniging of kleine herstellingswerken aan het schip of de uitrusting ervan. 

 

5. De afvalsoorten gegenereerd aan boord van zeeschepen 

 

Elk zeeschip genereert meestal dezelfde afvalstromen, die slechts zullen verschillen in kwantiteit, 

afhankelijk van bijv. het scheepstype, de tonnenmaat of het aantal bemanningsleden. Voor een 

overzicht van de mogelijke afvalstromen kunnen we verwijzen naar het eindrapport i.v.m. de 

afvalstromen afkomstig van de zeevaart . In dit rapport wordt ook een beschrijving gegeven van de 

determinerende factoren per afvalsoort. Een indeling van de aanlopen volgens scheepstype, 

tonnenmaat, haven van herkomst en haven van bestemming kan reeds veel informatie verschaffen 

over de te verwachten hoeveelheden en soorten afval. Bepaalde scheepstypes zoals general 

cargoschepen genereren meer ladinggerelateerd afval dan containerschepen; een grotere 

tonnenmaat resulteert in een hogere sludgeproductie (cfr. eindrapport). De aanlopen verschaffen ook 

nuttige informatie over de regelmatige lijnen. Hoe meer regelmatige lijnen er opereren binnen een 

haven, hoe meer schepen in aanmerking komen voor de afgiftevrijstelling volgens de voorgestelde 

richtlijn. Ook kan men vrijgesteld worden van afgifte bij voldoende opslagcapaciteit om de volgende 

haven te bereiken.  

 

6. Verwijderingsmogelijkheden voor vast afval 

 

6.1. Mobiele installaties 

 

In de havens van Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge wordt het vast afval telkens met mobiele 

transportmodi opgehaald, voornamelijk via het ter beschikking stellen van afvalcontainers die worden 

aangebracht en opgehaald via vrachtwagens of lichters. Een optimale organisatie houdt in dat op elke 

kaai één of meerdere containers (afhankelijk van afvalscheiding) voor vast afval ter beschikking wordt 

gehouden. De vraag is natuurlijk of dit logistiek wel haalbaar is en praktisch mogelijk voor de terminal 

operator (deze containers moeten normaliter in het zicht van het schip staan, best zo dicht mogelijk bij 

de kade, maar staan dan meestal in de weg bij de overslagactiviteiten). Afhankelijk van de frequentie 

van aanlopen, kan men periodiek de afvalcontainers ophalen. Ook kan men die ledigen op afroeping, 

in samenwerking met de agent of de goederenbehandelaar. 

 

                                                                                                                                                                                                           
4 soms wordt een lichter ingeschakeld 
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6.2. Vaste installaties 

 

6.2.1. Problemen 

 

Vaste installaties die enkel worden gebruikt om zeeschepen te laten aanmeren en hun vast afval in 

ontvangst te nemen, hebben enkele nadelen. Zeeschepen zijn immers verplicht om bij elk manoeuver 

in de haven de assistentie in te roepen van minstens één loods (dokloods, rivierloods, eventueel zelfs 

een zeeloods) en bootsmannen. Weersomstandigheden kunnen een assistentie van een sleepboot 

vereisen (grotere schepen zonder boegschroef zullen er misschien twee vragen). De rekening voor de 

simpele afgifte van afval zal in dit geval behoorlijk oplopen door de bijkomende verhaalkosten. In 

drukke havens is een toename van het aantal scheepsbewegingen ook niet bevorderlijk voor de 

veiligheid. Ook de beschikbaarheid van sleepboten voor binnenkomende of uitvarende schepen kan 

zo afnemen.  

 

6.2.2. Oplossingen 

 

6.2.2.1. Beperkt containerpark aan de sluizen 

 

Om een verspreide ophaling en bijhorende investeringen (meer rollend materiaal en meer personeel) 

te vermijden, kan men een gecentraliseerde afgifte en ophaling overwegen. De enige plaats die in een 

haven kan dienen tot een dergelijk ophalingspunt is de sluis. Er kan worden overwogen om aan de 

sluizen een beperkt afvalcontainerpark te installeren, waarin ook aan afvalscheiding wordt gedaan 

onder permanent toezicht (24u op 24u, week- en zondag). In Antwerpen zou dit betekenen dat de 

schepen die behandeld worden in de sluis in aanmerking komen voor een gecentraliseerde afgifte. 

Het merendeel van de Antwerpse aanlopen moet een van volgende sluizen door: Berendrecht en 

Zandvliet (elk 500 meter lang), Boudewijn (360 meter), Van Cauwelaert (270 meter), Royers (182 

meter), Kattendijk (110 meter) of Kallo (360 meter). In de havens van Oostende en Zeebrugge worden 

de meeste schepen behandeld in de voorhaven en is er geen sluispassage. In Gent kan dit systeem 

enkel worden toegepast indien in samenwerking met de haven van Terneuzen de ophaling plaatsgrijpt 

aan de sluis van Terneuzen. 

 

Hoewel aan de sluizencomplexen wel degelijk plaats is voor een beperkt afvalcontainerpark, stellen er 

zich een aant al praktische problemen. Een eerste probleem betreft de ontvangst van het afval van 

schip naar wal. Gezien de hoogte van het schip bv. bij ledige vaart is het niet evident dat in een korte 

tijdspanne van de versassing in de sluis het afval aan de kade geraakt in het sluizencomplex. Als een 

schip als eerste de sluis binnenkomt en de container staat bijvoorbeeld aan het andere uiteinde van 

de sluis, bestaan er leukere wandelingen dan de gangway afdalen met enkele zakken huisvuil en naar 

de container stappen. Bij sommige schepen duurt het ook een eeuwigheid vooraleer de gangway 

geïnstalleerd is. Beperkte transportfaciliteiten tussen gangway en containerpark door een lichte 

bestelwagen aan het sluizencomplex zou hier de oplossing kunnen zijn. Bij de ophaling/lediging van 
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een volle container spreken we echter onmiddellijk over zwaarder vervoer. Een ander probleem kan 

zijn dat men een schip bijvoorbeeld stuurboord laat afmeren terwijl de container aan de andere kant 

van de sluis staat opgesteld. In de haven van Rotterdam opteert een ophaler om een kleine 

afvalcontainer op dek te plaatsen tijdens het verblijf van het schip in de haven. Een oplossing die ook 

hier navolging kan krijgen in de zin van het plaatsen van een kleine lege container aan boord van het 

schip bij het binnenvaren van de haven en het ophalen van de gevulde container bij het buitenvaren 

van de haven. Niettemin kan er zich een veiligheidsprobleem voordoen bij het gebruik van mobiele 

kranen aan het sluizencomplex, vooral omdat een versassing steeds tijdsgebonden is. Werken onder 

tijdsdruk verhoogt de kans op ongelukken. Naast het voordeel van een gecentraliseerde ophaling 

(waardoor minder personeels- en transportkosten), is er ook het voordeel van de beveiliging. Om 

toegang te hebben tot het havengebied moet men (in principe) een havenpas hebben. Toch is er 

weinig of geen controle terzake. Sluikstorten is dan ook schering en inslag. Anders is de situatie in een 

sluizencomplex aangezien er permanente controle is. Een container(park) op dergelijke locatie zou 

een garantie zijn dat slechts afval van zeeschepen erin terecht komt.  

 

Een centralisatie van de ophaling van scheepsvuilnis (Bijlage V, MARPOL 73/78 en geen OLIE-

AFVAL) via een containerpark, met beperkte afvalscheiding (metaal, glas, papier en restafval inclusief 

plastic) aan de sluizen is vanuit organisatorisch en logistiek oogpunt de meest ideale oplossing. Men 

moet niet het ganse havengebied rondrijden om constant afvalcontainers te plaatsen en weg te halen. 

De ophaler van de containers zal na verloop van een inloopperiode een vaste en beperkte 

routeplanning kunnen hanteren (bv. het met vaste regelmaat ophalen van de volle containers en 

tegelijk plaatsen van ledige afvalcontainers). Er is een continue toezicht op wat in de containers wordt 

gedeponeerd en er kan zonder problemen een afgiftebewijs aan het schip worden verstrekt. Tenslotte 

er is een gelijke behandeling in de zin dat elk schip dezelfde gebruiksmogelijkheden krijgt. Negatieve 

punten zijn de factor tijd (de korte tijdsspanne van versassing) en de veiligheid.  

 

6.2.2.2. Afvalcontainers op de kaaien 

 

Indien de factor tijd en veiligheid de afvalafgifte aan de sluizen niet toelaat of indien de schepen bij de 

aanloop van de haven geen sluis passeren, kan het huidige systeem gehanteerd blijven. Telkens 

wanneer het schip erom verzoekt, wordt een afvalcontainer langszij op de kade van overslag 

geplaatst. Bij vertrek van het schip moet die dan worden verwijderd. Men kan ook opteren om per dok 

een beperkt container(park) te plaatsen. Dan zal men echter een systeem van toezicht moeten 

uitdokteren om te controleren welk en hoeveel afval per geïndividualiseerd schip is afgegeven. Het 

schip moet immers ook een afvalafgiftebewijs krijgen als bewijs van afgifte voor de autoriteiten in de 

volgende aanloophaven. Zonder toezicht wordt men ongetwijfeld geconfronteerd met de kans op 

sluikstorten. Ideaal lijkt het systeem van de Rotterdammers te zijn (Bek & Verburg) die met een lichter 

langszij komen, een afvalcontainer met een eigen hijskraan op dek plaatsen, en die later opnieuw 

verwijderen. Naar eigen zeggen is er een duidelijke afspraak tussen hen en de bemanning wat wel en 

niet in de container mag en hebben ze op dit vlak nog nooit een probleem ondervonden. Of dit 
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systeem ook haalbaar is in het geval de kostprijs voor ophaling en verwerking moeten worden 

verrekend via de havengelden zal afhankelijk zijn van de inhoud van de overeenkomst tussen de 

afvalophaler en de havenbeheerder. Vanuit veiligheidsoogpunt en praktische haalbaarheid kan de 

afvalophaling beter gebeuren wanneer het schip aan de kaai ligt. De prioriteit van een bemanning van 

een bulkcarrier die de sluis invaart, ligt niet bij die paar zakken huishoudelijk afval, maar wel bij het 

zonder "kleerscheuren" binnenkomen en verlaten van de sluis. Eens afgemeerd aan de definitieve 

laad- of loskaai zijn meer bemanningsleden beschikbaar om assistentie te verlenen.  

 

7. Verwijderingsmogelijkheden voor vloeibaar afval 

 

7.1. Mobiele installaties 

 

Ook het vloeibaar afval wordt in principe opgehaald d.m.v. mobiele installaties. Afhankelijk van de 

ophaler en de te lossen hoeveelheid, zal men de ophaling verzorgen met een tankwagen (of 

zuigwagen) of een lichter. Bij het aflopen van de lijst van de erkende ophalers die actief zijn in de 

Vlaamse zeehavens, valt het op dat velen onder hen niet in het havengebied gevestigd zijn. Een 

tweede vaststelling is het feit dat sommige agenten beroep doen op een ophaler gevestigd in een 

andere haven. Slechts enkelen beschikken over lichters om vloeibaar afval af te geven. De anderen 

verzorgen de ophaling met pomp- of vacuümwagens. Gecombineerde transporten in de zin dat men 

verschillende ophalingen met hetzelfde transportmiddel zal verrichten, zijn aan te bevelen. 

Staalnames en compartimentering zullen vereist zijn, zodanig dat men eventuele gecontamineerde 

afvalsoorten gescheiden houdt. We vernamen immers van de ophalers dat sommige schepen 

beweren een oliesubstantie af te geven, terwijl het in werkelijkheid gaat om bijvoorbeeld een mengsel 

van olie, water en chemicaliën. Dit wordt pas vastgesteld na analyse van het genomen staal (en na 

vertrek van het schip). Verwerkingskosten zullen bijgevolg hoger liggen. Er zal ook opslagcapaciteit in 

elke Vlaamse zeehaven nodig zijn. Lichters zijn te verkiezen boven tankwagens wegens hun grotere 

capaciteit en de ontvangst van vloeibaar afval langs de waterzijde, waardoor de goederenbehandeling 

aan de kade niet wordt gehinderd en de schepen vlotter worden bereikt Een tankwagen met 

aanhangwagen zal bijvoorbeeld een 50 ton kunnen transporteren, in tegenstelling tot lichters met een 

capaciteit tot 1.600 m³. Anderzijds zullen na het van kracht worden van de EG-Richtlijn, de 

gemiddelde afgiften per schip van die aard zijn dat de ophaling via gecompartimenteerde tankwagens 

ruimschoots zal volstaan (cf. rapport zeeschepen). 

 

7.2. Vaste installaties 

 

Uitzonderlijk zullen schepen hun vloeibaar afval afgeven aan vaste installaties (bijv. slops die soms 

door de goederenbehandelaar in ontvangst worden genomen en die dan ook aan de laad- of loskaai 

kan gebeuren). Het verhalen van een schip naar een vaste installatie kost immers geld. Reders staan 

weigerachtig tegenover dergelijke extra kosten. Slechts 3 ophalers beschikken in de Vlaamse 

zeehavens over vaste installaties: TWZ, Marpos en BOS/Marpobel. Marpos te Zeebrugge haalt nu 
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nog het vloeibaar afval af met tankwagens (afstand naar de haven slechts een 5-tal kilometer); de 

bedoeling is dat ze op termijn beschikken over een lichter. Gezien de ligging van het bedrijf (kanaal 

naar Brugge, ter hoogte van de Herdersbrug), is het niet de bedoeling dat zeeschepen zelf naar de 

installatie varen. BOS/Marpobel te Antwerpen beschikt over lichters, die voortdurend pendelen tussen 

de zeeschepen en de opslagtanks. De BOS/Marpobel-installatie is goed bereikbaar voor zeeschepen 

en is de meest complete installatie in de Vlaamse zeehavens (olieafval, chemisch afval, vast afval, …, 

levering van bunkers, tankreiniging, …). TWZ te Gent tenslotte beschikt ook over een eigen kaai, maar 

niet over lichters. De AP-1 boot van het Gentse havenbedrijf die het olieafval ophaalt van de 

binnenschepen levert dit afval af bij TWZ. TWZ is gelegen aan de ringvaart met een gemiddelde 

diepgang van 3,5 meter. Zeeschepen kunnen niet rechtstreeks aanmeren bij TWZ.  

 

8. Sorteercentra en recyclage 

 

Specifieke sorteercentra in de haven van Antwerpen zijn bijvoorbeeld ASBA en Trans Vanheede, 

waar hout, plastiek enzovoort gesorteerd worden. Behandeld hout wordt ingedeeld in categorie A, 

onbehandeld in categorie B. In eerste instantie zullen de kuipers dit hout herbruiken. Gebroken 

paletten probeert men (soms computergestuurd) te herstellen. De onbruikbare houtresten worden 

verwerkt in de vezelplaatindustrie.  

Ook plastiek kan gerecycleerd worden. Zo bouwt Continental Green momenteel in de Antwerpse 

haven een installatie voor dergelijke recyclage. Niet -recycleerbare plastiek kan na smelting gebruikt 

worden als brandstof voor bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale.  

Fruit, zowel verpakt als onverpakt, dat niet langer voldoet aan kwaliteitsnormen, wordt afgevoerd naar 

Nederland. Karton en plastiek worden er gesorteerd; het fruit zelf wordt verwerkt tot veevoeder. 
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II. Locatie-analyse m.b.t. scheepsgebonden 'haven' - afval 
 

1. Bedrijfsactiviteiten en beschikbare infrastructuur 

 

Uit het onderzoek uitgevoerd door Ecolas komt tot uiting dat de aard van de overslagactiviteiten 

bepalend zijn voor de hoeveelheid afvalstromen en het soort afval. Ook de beschikbare infrastructuur 

wordt bepaald door de bedrijfsactiviteiten. Deze gegevens zijn meer in detail te vinden in het 

eindrapport. In de haven van Antwerpen beschikken bijna 90 % van de bedrijven die aan de enquête 

hebben deelgenomen over een kaai aan landzijde. Tussen de 60 à 70 % hebben een aansluiting op 

het spoornet, hebben een kaai aan waterzijde en beschikken over een eigen los- en 

laadinfrastructuur. Iets minder dan 40 % van de bedrijven doet zelf het onderhoud van het rollend 

materieel en 5 % van de bedrijven doet zelf de herstelling van containers en eigen tankcleaning.  

 

2. Het laden en/of lossen van een schip 

 

2.1. Rechtstreekse overslag 

 

Een schip (zee- of binnenschip) kan vooreerst geladen of gelost worden volgens het principe van 

rechtstreekse overslag. De lading wordt van het ene op het andere schip geladen. Het overslagbedrijf 

zal in dit geval slechts geconfronteerd worden met een minimum aan afval. Afval dat hier kan 

vrijkomen heeft voornamelijk betrekking op het gebruik van walkranen (bijvoorbeeld ten gevolge van 

het onderhoud), als die tenminste gebruikt worden voor de overslag. Vaak worden immers 

scheepskranen gebruikt vo or de rechtstreekse overslag.  

 

Bij stukgoederen die moeten gelasht worden, kan ook 'afval' van stuwmateriaal ontstaan (bijvoorbeeld 

stuwhout). De stuwing moet in een haven in principe gebeuren door gespecialiseerde havenarbeiders. 

In de mate van het mogelijke worden deze resten hergebruikt, ofwel aan wal ofwel op het schip. Niet 

herbruikbaar stuwhout wordt afgegeven in de volgende haven of verdwijnt op zee.  

 

Na de overslag, zal men in het geloste schip (afhankelijk van de aard van de cargo) ook nog met 

ladingrestanten zitten. In de charterparty kan bepaald worden dat het schip pas afvaart als de ruimen 

gekuist zijn. In dit geval moet het afval aan de wal worden gebracht. Zelfs zonder die bepaling kan een 

kapitein of schipper nog altijd verkiezen het afval aan de wal af te geven. De ontvangst is in dit geval 

afhankelijk van de welwillendheid van de goederenbehandelaar. Een oplossing kan erin bestaan de 

ontvanger van de goederen telkens te verplichten de door hem gecharterde schepen slechts te laten 

afvaren met propere ruimen. Bij rechtstreekse overslag kan ook nog lading verloren gaan in het 

havenwater tussen de 2 schepen. Dit kan vermeden worden door een zeil tussen de schepen te 

spannen.  
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2.2. Geen rechtstreekse overslag 

 

De afvalstromen die kunnen ontstaan bij rechtstreekse overslag, kunnen ook gegenereerd worden bij 

een gewoon laden of lossen van een zee- of binnenschip. Het onderscheid tussen bulk- en stukgoed 

zal bepalend zijn voor overslagverliezen. Ook moet gewezen worden op het laad- en losmateriaal. 

Grijpers van kranen die bijvoorbeeld niet afgesteld zijn, zullen meer afval genereren dan afgestelde 

grijpers. Minder cargo zal aldus bijvoorbeeld op de kaai, tussen wal en schip en op dek (i.p.v. in de 

ruimen) vallen.  

 

Afhankelijk van de goederensoort zal men de goederen stockeren op de terminal (bijv. steenkool, 

zand, grind, wagens, containers), in de loods (bijv. fruit, hout, ijzer, staal, chemicaliën, fruitsap), in een 

tank (bijv. chemicaliën, fruitsap, petroleum, melasse, vinasse) of in een silo (bijv. meel, granen). 

Sommige ladingen worden in open lucht op de terminal gestockeerd, zoals ertsen en kolen. Hier 

kunnen weersomstandigheden aanleiding geven tot ladingverliezen, zoals het wegwaaien of 

wegspoelen van droge bulkgoederen. Het gaat niet noodzakelijk om afval, omdat de 

goederenbehandelaar meestal de goederen kan bijeenvegen. Wat in de dokken valt, zal echter niet 

altijd gerecupereerd kunnen worden. Bij het eventueel bezinken van het ladingverlies (bijv. aan 

kolenterminals) zal men geregeld moeten baggeren om de gegarandeerde diepgang te vrijwaren. In 

principe komen 2 afvalsoorten, nl. drijfvuil en bezinksel, niet bij de goederenbehandelaars terecht, 

maar worden ze verwijderd in opdracht van de havendienst of A.W.Z. . 

 

Afhankelijk van de aard van de cargo, de instructies van de verscheper en de aard van de verpakking, 

zal de goederenbehandelaar de goederen moeten opslaan. De opslag op zich veroorzaakt geen 

noemenswaardig afval. Verpakkingen en herverpakkingen wel. De verpakkingen kunnen o.a. de 

volgende zijn: kartons, kisten, kratten, blikken, vaten, mandfles, zakken en balen. Herverpakking zal 

soms nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de verschepingen in big bags of het verpakken van fruit. De 

kiwi's die na lossing in koelloodsen worden geplaatst, moeten afhankelijk van de koper eventueel in 

kleinere of grotere bins, trays, etc. worden verpakt. Een ander voorbeeld zijn de containers. De 

container wordt van het chassis (vrachtwagen of wagon) gelicht (of wordt gelost van een 

(binnen)schip) en wordt op de terminal geplaatst in afwachting van verdere verscheping. Bij de 

behandeling van containers wordt in een havengebied de afvalgeneratie tot een minimum beperkt. 

Afval dat zijn oorsprong vindt in garage-activiteiten is hier de belangrijkste. Anders zal het zijn 

wanneer men de stukgoederen op de containerterminal zelf moet stuffen. Stuwingsmateriaal kan hier 

vermeld worden. Vele verschepers verkiezen echter de stuwing zelf op hun eigen bedrijfsterrein te 

verzorgen. Ze bestellen een lege container en stuffen en lashen de goederen in de container. Nadien 

wordt de container naar de haventerminal gebracht.  

 

Tot slot moeten nog de zuivere garage-activiteiten vermeld worden. Afval kan namelijk ook vrijkomen 

bij het voorbereiden en klaarzetten van materieel. Mogelijke bronnen zijn het tankstation, de garage, 

de wasplaats en de werkplaats.  
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3. Beslissingsvariabelen 

 

- De kosten zijn zonder twijfel de belangrijkste factor. De voornaamste bekommernis van de 

bedrijven is zo goedkoop als mogelijk aan afvalbeheer doen. Recyclage en hergebruik zal worden 

gestimuleerd voor beperkte fracties, zoals bv. houtafval. Het personeel krijgt de toelating houtafval 

mee naar huis te nemen voor het eigen energiegebruik. Uiteraard is het personeel slechts 

geïnteresseerd in de bruikbare partijen hout.  

- Daarnaast speelt tijd en gemak een grote rol. Men is niet bereid om gedurende een langere tijd 

iemand te belasten met bijvoorbeeld het sorteren van afval, waardoor verschillende soorten afval 

in 1 container beland. 

- Vaak is er de wil van de directie om het afvalprobleem aan te pakken, maar blijkt dit praktisch niet 

haalbaar. Enkele malen werd tijdens het bedrijfsbezoek aangehaald dat door het werken met 

dokwerkers (duur) weinig afval wordt gesorteerd. Als men eigen personeel kan motiveren om afval 

te scheiden, zou men eventueel bepaalde afvalstromen kunnen recupereren of minder afval laten 

afvoeren. Bij sortering spelen opleiding en motivatie van de arbeiders een belangrijke rol. 

- Sommige bedrijven hebben geen keuze in hun afvalverwijdering en zijn “gedwongen” om te 

kiezen voor een bepaalde ophaler (bv. kaoline wordt opgehaald met speciale opzuigmachine) 

- Een andere mogelijke factor om te kiezen voor een welbepaalde ophaler/verwerker is bijvoorbeeld 

dat ze deze kennen, dat hun zusterbedrijf met die ophaler werkt of dat deze werd aangeraden 

door een instantie. 

 

Afval sorteren hangt af van de kosten waarmee het desbetreffende bedrijf geconfronteerd wordt. 

Sorteren vraagt namelijk enerzijds controle op het uitvoeren ervan en anderzijds motivering van de 

werknemers. Bij veel van de gecontacteerde bedrijven betreft het gesorteerde afval huishoudelijk 

afval, kantoorafval en kantine-afval en slechts kleine hoeveelheden specifiek afval. De algemene 

tendens bij de bedrijven is dat papier, karton, hout en schroot apart wordt gehouden. 

 

In ieder geval dient men de nodige aandacht te besteden aan mogelijke synergieën in bestaande 

afvalstromen op basis van de bestaande systemen. Zo bestaan er reeds voorbeelden. Een bedrijf 

staat in voor de herverpakking van chemicaliën die in bulk worden aangeleverd. De buurfirma werkt 

ook met big-bags, maar hervult deze ook. Hierbij is er een akkoord tussen beide firma’s waarbij de 

lege big-bags worden overgenomen door de buurfirma. De buurfirma reinigt deze, herbruikt deze en 

zal ze nadien op eigen kosten verwijderen.  

Het terugnemen van oude banden, batterijen enz. door leveranciers blijkt ook goed te werken. 

Daardoor hebben vele bedrijven hun eigen onderhoudswerken afgebouwd, waardoor dit afval bij 

slechts enkele bedrijven terechtkomt, wat efficiënter is voor stockage, afvoer en verwijdering.   
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4. Locatie-analyse en ladingverliezen (afval) bij bulkgoederen 

 

Bij de bulkgoederen worden veel ladingverliezen intern hergebruikt. Volgende afvalstromen verlaten 

evenwel het bedrijf met het gemiddeld afvalpercentage ten opzichte van de behandelde 

goederenstroom en de te verwachten eindbestemming. 

Afvalstromen  Gemiddeld afvalpercentage  Eindbestemming 

Chemicaliën  0,36% Verbranding 

Andere goederen 0,28% Diverse  

Granen  0,05% Extern hergebruik 

Meststoffen 0,012% Extern hergebruik 

Suiker  0,01% Stort  

 

De locatie van deze afvalstromen wordt bepaald door de ligging van de betrokken 

goederenbehandelaars in de haven. 

 

5. Ladingverliezen en restgoederen bij stukgoederen 

 

Bij de stukgoederen verlaten diverse afvalstromen het overslagbedrijf om evenwel een nuttig 

hergebruik te vinden. Dit is het geval voor papier, fruit en meststoffen. De stukgoedstromen worden 

hierna nogmaals gegeven met het gemiddeld afvalpercentage ten opzichte van de behandelde 

goederenstroom en de te verwachten eindbestemming, wat niet wil zeggen dat voor een kleiner 

gedeelte andere eindbestemmingen optreden. 

 

Afvalstromen  Gemiddeld afvalpercentage  Eindbestemming 

Fruit 0,31% Extern hergebruik 

Papier  0,19% Extern hergebruik 

Hout  0,19% Extern hergebruik, personeel 

Chemicaliën  0,05% Verbrand, e.a. 

Andere  0,035% Diverse  

Houtcellulose  0,01% Extern hergebruik 

Meststoffen 0,004% Extern hergebruik 

 

De locatie van deze afvalstromen wordt bepaald door de ligging van de betrokken 

goederenbehandelaars in de haven. 
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III. Locatie-analyse van ontvangstfaciliteiten voor afval van de 

binnenscheepvaart in de Vlaamse zeehavens 
 

In de havens van Antwerpen en Gent worden door de havenautoriteiten zowel vaste als flexibele 

ontvangstfaciliteiten voor de inzameling van huishoudelijke en gevaarlijke afvalstoffen ter beschikking 

gesteld van de binnenschipper. De organisatie van deze afvalophaling verschilt sterk : in de haven 

van Antwerpen wordt de afvalophaling volledig uitbesteed aan de privé. In de haven van Gent wordt 

enkel de finale verwijdering van afvalstoffen aan derden toevertrouwd. In de haven van Zeebrugge 

staan enkel een afvalcontainer voor huishoudelijk afval en een afvalolietank opgesteld. In de haven 

van Oostende komen de havenautoriteiten niet tussen in de ophaling van afval van de binnenvaart. 

 
 
1. Ontvangstfaciliteiten ter beschikking gesteld door de havenautoriteiten 

 
1.1. In de Haven van Antwerpen 

 
1.1.1. Vaste ontvangstfaciliteiten 

 

Voor huishoudelijk afval van de binnenscheepvaart stonden op 28 juni 1999 26 containers ter 

beschikking van de schipperij in het deel Oost van de haven van Antwerpen en 10 containers in het 

deel West (totaal 36). Het gaat in alle gevallen om containers met een capaciteit van 1.100 l.  Bij de 

containers staat vermeld dat ze uitsluitend bestemd zijn voor huishoudelijk afval van de binnenvaart.  

De standplaats van de schipperscontainers is de volgende : 

 
Standplaats schipperscontainers in de haven van Antwerpen 

Gebied Standplaats Aantal 
Oostendekaai 1 
Napoleonkaai 2 
Kattendijkdok K 20 - 21 - 23 3 
Kattendijkdok K 42 - 44 2 
Houtdok K 38 1 
Houtdok K 27 2 
Kempisch dok K 34 2 
Spitsenstraat (hoek gebouw douane) 1 
Asiadok (oost) K 21 - 29 2 
Straatsburgdok - zuidkaai 3 
Straatsburgdok - noordkaai 3 
2e Havendok K 132 - 136 2 
Watergang K 362 (wachtdok bij  Brabo) 1 
Ro-Ro-kaai K 612 1 

 
 
 
 
 
 
 

Oost 
 
 

Totaal Oost 26 
Wachtdok voor lichters 4 
Steiger tanklichter kanaaldok B 1 1 
Kattendijkdok - Westkaai 3 
Petroleumbrug 2 

 
 

West 
 

Totaal West 10 
Algemeen totaal 36 
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Daarnaast staan nog zes grote afvalcontainers verspreid in de haven. Bij één container staat 

uitdrukkelijk vermeld dat de binnenschipper er eveneens zijn afval mag deponeren. Deze container 

staat aan de Van Cauwelaertsluis (magazijn). 

 
1.1.2. Flexibele ontvangstfaciliteiten 

 

In de haven van Antwerpen staan twee bilgeboten permanent ter beschikking van de binnenvaart. Zij 

zijn verantwoordelijk voor de inzameling van vervuild bilgewater. Zij zijn bereikbaar tussen 8 u -16 u 

ofwel 8 u 30 - 16 u 30 (afhankelijk van de spertijden). De inzameling is gratis, mits aan bepaalde 

voorwaarden wordt voldaan : 

§ Er wordt minimum 200 liter afgegeven; 

§ Het gaat om een schip met een binnenmeetbrief; 

§ De bilges mogen geen toxische stoffen bevatten en maximum 1 % zwevende stoffen (men zuigt 

het slik niet van de bodem van de tank - dit gebeurt door een reinigingsbedrijf):  

§ De schipper kan worden aangesproken voor de mogelijke meerkost indien de bilges toch toxische 

stoffen bevatten. Daarom gebeurt een staalname.  

 

De capaciteit van de bilgeboten hangt af van het ingezette schip. 

 

1.2. In de Haven van Gent 

 
1.2.1. Vaste ontvangstfaciliteiten 

 

In de haven van Gent kan huishoudelijk en bedrijfsafval van de binnenvaart gratis worden afgegeven.  

Daartoe worden huisvuilzakken ter beschikking gesteld door het Havenbedrijf. Deze zakken worden 

verspreid via de vertegenwoordiger van het Havenbedrijf die de havenrechten int, via de 

drinkwaterbedelingsboten en via de anti-pollutieboten. De schippers mogen deze zakken achterlaten 

op de kade, waar ze door de havensjouwers worden opgehaald en in grote vuilcontainers worden 

gedeponeerd. Wel moet hieraan worden toegevoegd dat de havensjouwers naast de afvalophaling 

van de binnenschepen ook nog andere taken moeten uitvoeren en de afvalophaling dus in het 

gedrang komt bij een overvloed aan andere werkzaamheden. Vroeger stonden tien rolcontainers met 

een inhoud van 2,5 m³ verspreid over de haven. Om redenen van sluikstorten werden deze eerst 

verdekt opgesteld, later - op 1 januari 1999 - weggehaald.  Het effect van deze beslissing op de 

hoeveelheid sluikstorten wordt verder behandeld. Het afval uit de haven wordt nu door de 

havendiensten opgehaald, geselecteerd en gedeponeerd in de daartoe bestemde container die op 

vraag wordt geledigd.  Gevaarlijk afval wordt eveneens op vraag verwijderd.  
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Het afval komt terecht in volgende - niet publiek toegankelijke - containers : 

 

§ 2 containers à 30 m³ Voor afval klasse 2 kaai 360 
§ 2 containers à 20 m³ Voor afval klasse 2 Skaldenstraat  
§ 1 container à 30 m³ Voor afval hout, klasse 3 Skaldenstraat  
§ 1 container à 12 m³ Voor Bouwafval Skaldenstraat 
§ 1 container   Voor glas (JVA5) kaai 370 
 
Ter volledigheid moet hieraan worden toegevoegd dat op de los- en laadkaaien van SIDMAR zeven 

1.100 liter-containers voor huishoudelijk afval staan opgesteld ten behoeve van de binnenschipper. 

Deze containers werden daar geplaatst door het bedrijf zelf. 

 
1.2.2. Flexibele ontvangstfaciliteiten 

 
De Dienst Schipperij van het Havenbedrijf staat in voor de ophaling van afval van de binnenvaart met 

de milieuboten AP 1 & 2.  Op weekdagen van 8 uur tot 16 uur kan elke binnenschipper telefonisch, 

mondeling of via V.H.F.-kanaal 5 vragen afval op te halen.  

 

cd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30 m³ 30 m³ 

KADE 

AP 2 AP 1 

BINNENSCHIP 
KADE 

1 m³ 1 m³ 
30 m³ 30 m³ 

5 m³ 

vuilniszakken 
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De milieuboot AP 1 staat in voor de ophaling van zowel vaste als vloeibare afvalstoffen (bv. het 

ophalen van afvalolie, zoals een vaatje motorolie), maar is ook verantwoordelijk voor het bestrijden 

van oppervlakteverontreiniging door oliebevuilingen. AP 1 krijgt zo'n 4 à 5 oproepen per dag van de 

binnenscheepvaart. De milieuboot AP 2 haalt enkel vaste afvalstoffen op, maar is ook verantwoordelijk 

voor het opkuisen van de oevers en het verwijderen van drijvend vast vuil in het havenwater. AP 2 

krijgt zo'n 7 à 10 oproepen per dag van de binnenschippers.  

 

Op de AP 2 is een afvalcontainer van 5 m³ voorhanden, die wordt leeggemaakt in één van de twee 

afvalcontainers voor vaste afvalstoffen van de AP 1. Deze twee afvalcontainers met elk een inhoud 

van 30 m³ op de AP 1 worden leeggemaakt in twee afvalcontainers met dezelfde grootte die terug te 

vinden zijn op Kaai 360.  Daar wordt het afval opgehaald door een erkende afvalophaler. 

 

De AP 1 beschikt naast deze twee afvalcontainers nog over een aantal andere faciliteiten voor het 

verwijderen van afval van de binnenschepen, zoals voorzieningen voor het ophalen van olie- en 

vethoudende poetsdoeken, resten van lak, verf en vernis, KGA, batterijen en lege accu's.  Verder zijn 

er ook twee afvalcontainers met een inhoud van 1 m³ beschikbaar voor het deponeren van 

respectievelijk olie- en gasfilters.  Bilgewater afkomstig van de binnenscheepvaart wordt door middel 

van een vacuümpomp uit de ruimen gezogen, wat het risico op overflows praktisch tot nihil reduceert, 

aangezien de pomp enkel nog lucht opzuigt als er iets verkeerd gaat (bv. springen van een slang).  

Vooraleer het bilgewater in de tank met een inhoud van 60 m³ gaat, passeert het eerst nog door een 

olie/water-afscheider. Wanneer de tank voor de helft is gevuld, wordt het olie/watermengsel door een 

erkende ophaler opgehaald. 

 

 

1.3. In de Haven van Zeebrugge 

 
Aan de Verbindingssluis staat een afvaloliecontainer opgesteld met een capaciteit van 2500 liter.  

Binnenschippers kunnen hierin gratis hun afvalolie afgeven. Een 100 tal meter verder langs de kaai 

staat een afvalcontainer voor huishoudelijk afval met een capaciteit van 1.100 liter gratis ter 

beschikking van de binnenschippers.   

 
 
1.4. In de Haven van Oostende 

 
Er zijn geen ontvangstfaciliteiten voor afval ten behoeve van de binnenvaart voorhanden in de haven 

van Oostende.  Voorheen kwam een vuilniswagen van de Stad Oostende het op de kaaien 

gedeponeerde vuilnis ophalen.  Tegenwoordig staan de concessiehouders volledig in voor de 

verwijdering van het afval afkomstig van de schepen.  De goederenbehandelaars - tevens agenten - 

staan in voor het plaatsen van afvalcontainers.  Zij dragen dan ook de kosten voor de verwijdering van 

dit afval. 

                                                                                                                                                                                                           
5 Stadsjacht Jacob Van Artevelde 
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2. Afvalontvangst door de private sector  

 

De binnenschippers hebben steeds de vrijheid de ontvangstfaciliteiten aangeboden door de 

havenautoriteiten niet of slechts gedeeltelijk te gebruiken.  Op basis van de afvalstoffenregisters van 

de ophalers en verwerkers van scheepsafvalstoffen die in de havengebieden actief zijn, werd gepoogd 

een inschatting te maken van de hoeveelheid scheepsafval van de binnenvaart die aan privé-ophalers 

werd afgegeven.  Om de confidentialiteit van de gegevens te bewaren werden de afvalstromen per 

haven opgesplitst in vloeibaar olieafval, waswaters, vast olieafval en huishoudelijk afval. 

 

Voor volgende hoeveelheden werd een beroep gedaan op een niet door het havenbedrijf aangestelde 

ophaler : 

 
In de haven van Antwerpen : 
 

Afvalgroep Hoeveelheid Opmerkingen 
Vloeibaar olieafval 5.090 m³ 

1.527.485    l 
14.100    l 

olieslops 
waste oil 
ruimolie 

Waswaters 9.861 m³ 
933.328 kg 

 

Vast olieafval nihil  
Huishoudelijk afval nihil  

 
 
In de haven van Gent : 
 

Afvalgroep Hoeveelheid Opmerkingen 
Vloeibaar olieafval 58.704 l ruimolie 
Waswaters nihil  
Vast olieafval nihil  
Huishoudelijk afval (171.600 l)  

 
Op de laad- en loskaaien van SIDMAR staan afvalcontainers opgesteld die wekelijks worden geledigd.  

Volgens schattingen wordt per week zo'n 3.300 l opgehaald. Op jaarbasis zou dit 171.600 l bedragen. 

 

In de haven van Gent en Zeebrugge samen werd 676.404 kg waste oil van de binnenvaart verwijderd. 

 

In de haven van Zeebrugge werd 9.400 l ruimolie opgehaald. 
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3. Locatie-analyse van ontvangstfaciliteiten buiten het havengebied van de Vlaamse 

zeehavens 

 
Het bestaan van ontvangstfaciliteiten langs de Vlaamse waterwegen buiten het havengebied kan een 

verklaring zijn voor niet-afgifte binnen het havengebied. Het gaat in de meeste gevallen enkel om een 

mogelijke afgifte van huishoudelijk afval. De Sluis van Evergem beschikt als enige in Vlaanderen over 

een afvaloverslagplaats waar de afgifte van gevaarlijke afvalstoffen mogelijk is.  Er blijkt ook nergens 

in Nederland een afvaloverslagplaats te bestaan die een dergelijke mate van afvalscheiding hanteert. 

 
 
3.1. Langs de waterwegen onder het beheer van het AWZ 

 
3.1.1. Afdeling Bovenschelde 

 
De aanwezigheid van ontvangstfaciliteiten ten behoeve van de binnenvaart wordt per district 

behandeld.  

 

In het district Zeekanaal (D 1), dat het Kanaal Gent -Terneuzen en het Verbindingskanaal omvat, zijn 

volgende ontvangstfaciliteiten voorhanden : 

- het douanekantoor in Zelzate : 2 containers van 1.100 l; 

- Zelzatebrug : 1 container van 1.100 l; 

- het veer in Terdonk : 1 container van 1.100 l; 

- het veer in Langerbrugge: 1 container van 1.100 l; 

- de Tolhuissluis : 2 containers van 1.100 l. 

Aan de Meulestedebrug en de Wondelgemstraatbrug wordt afval dat afkomstig is van de dienst 

opgehaald door IVAGO.  Zonodig wordt door de onderhoudsploeg vuilnis verwijderd. 

 

Het district Gent (D 2) behelst de binnenwateren van Gent, de Leie afwaarts Deinze (Noorderwal), de 

Ringvaart om Gent en de Tijarm.  Begin juli '99 waren volgende ontvangstfaciliteiten voor 

huishoudelijk afval aanwezig : 

- langsheen de Wachthaven van de Ringvaart te Evergem: vier rolcontainers van 5.000 l;  

- ter hoogte van de Sluis van Evergem op de gemeente Evergem: drie rolcontainers van 5.000 l; 

- ter hoogte van de Sluis van Evergem op de gemeente Gent-Mariakerke: twee rolcontainers van 

2.500 l; 

De rolcontainers met een capaciteit van 5.000 l worden wekelijks continu opgehaald. De rolcontainers 

met een capaciteit van 2.500 l worden tweewekelijks continu opgehaald. 

 

Drijfvuil uit de Gentse binnenstad en de ringvaart om Gent wordt door eigen personeel van het AWZ 

uit het water gehaald en in daartoe bestemde containers gedeponeerd.  Hiertoe staan vier open 

containers met een capaciteit van 17 m³ ter beschikking : 

- Eén ter hoogte van de sluis van Evergem (districtsgebouw);  

- Eén ter hoogte van de stuw van Evergem; 
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- Eén ter hoogte van de sluis van Merelbeke; 

- Eén ter hoogte van de sluis van Gentbrugge. 

Deze containers worden geledigd op aanvraag. 

 

Daarnaast verdient de afvaloverslagplaats aan de Westbekesluis in Evergem een meer uitvoerige 

belangstelling : 

 

De afvaloverslagplaats - door de binnenschippers gemeenzaam aangeduid als 'het containerpark van 

Evergem' - werd omheind om sluikstorten uit de omgeving te voorkomen.  Op de vier hoeken werden 

verlichtingspalen geplaatst om het geheel te belichten en rond de omheining werden boompjes 

aangeplant.  De stalen constructie die de containers 4 tot 13 overdekt heeft heel wat denkwerk gekost.  

Enerzijds was het niet mogelijk om de containers onoverdekt te laten, wegens de vermenging van 

afval met hemelwater.  Anderzijds behoorde een gesloten gebouw evenmin tot de mogelijkheden 

omdat manoeuvreerruimte nodig was teneinde de grote containers met een kraan op de vrachtwagen 

te hijsen en omdat de geurhinder in het gebouw te sterk zou zijn.  Achterin de overkapping bevindt 

zich een greppel met een pompput, alsook een roostergreppel die eindigt in een put met oliescherm 

om eventuele morsverliezen op te vangen. 

 

De uitbouw van de afvaloverslagplaats te Evergem is geëvalueerd in de tijd, rekening houdende met 

de noden van de binnenschippers.  De overslagplaats werd geopend op 21 februari 1997.  Op de 

volgende pagina volgt een overzicht van de ontvangstfaciliteiten die actueel aanwezig zijn. 
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1. Buiten de omheining van de afvaloverslagplaats werd een overdekte stapelruimte opgezet, zodat 

de binnenschipper ook buiten de openingsuren6 van de afvaloverslagplaats zijn afval kan deponeren.  

Het gaat dus om een tijdelijke stapelplaats.  's Ochtends wordt het hierin gestockeerde afval 

overgebracht naar de afvaloverslagplaats.  Slechts een klein aandeel van wat in de overdekte 

stapelruimte terechtkomt is illegaal afval. 

 

2.  De afvalolietank met een capaciteit van 10.000 liter bevindt zich onder de grond.  Daaromheen 

werd een bouwsel opgetrokken van 4 op 4 meter met daarin een uitdruiprooster en een 

opzuigopening.   

 

                                                                 
6 De afvaloverslagplaats is tegenwoordig 24 uur op 24 uur geopend, behalve op zondag. 



MAES, F., GONSAELES, G. & BUYSE, A., Locatie-analyse van havengebonden afval in de havens van 
Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge en langs de Vlaamse waterwegen 
 

ECOWARE-deelstudie - MARITIEM INSTITUUT - Universiteit Gent, 2 mei 2000  23 

3.  Bureelcontainer voor het toezichthoudend personeel. 

 

4. In een kleine rode afvalcontainer kunnen de vloeistoffen schadelijk voor het milieu worden 

afgegeven. 

 

5. / 6.  De twee grote lage containers zijn bestemd voor de afgifte van afvalvet en lege olievaten. 

 

7 - 12.  In de vijf vierkante grijze containers kunnen volgende afvalstoffen gescheiden worden 

afgegeven :  olievodden, papier & karton, battterijen, spuitbussen, olie- en mazoutfilters en lege 

verfpotten.  

 

13.   De houten kist doet dienst voor de inzameling van lampen (TL en andere) 

 

14.   De witte bolvormige container is bestemd voor de inzameling van glas. 

 

15.  In de hoge container met een capaciteit van 17 m³ komt het grof afval terecht. 

 

Er wordt ook gedacht aan de introductie van een ontvangstfaciliteit voor oliehoudend bilgewater, als 

dit tot de financiële mogelijkheden zou behoren. 

 

 
In het district Bovenschelde (D3) (de Boven-Schelde afwaarts Spiere, het Spierekanaal en het Kanaal 

Bossuit-Kortrijk) zijn volgende voorzieningen te vinden : 

§ In Asper; 1 container van 1.100 l; 

§ In Oudenaarde; 1 container van 1.100 l; 

§ In Kerkhove; 1 container van 1.100 l; 

§ In Bossuit; 1 container van 1.100 l; 

§ Afvalbakken langsheen het Kanaal Bossuit-Kortrijk; 

§ Vuilniszakken van de gemeenten.  

Daarnaast staat zowel in Moen als in Bossuit een container van 10 m³ die enkel is bestemd voor de 

inzameling van drijvend vuil van het pompstation. 

 

In het district Leie (D4), dat de Grensleie, de Leie tot Deinze, het Kanaal Roeselare-Leie en het 

Afleidingskanaal tot Merendree (Schipdonkbrug) omvat, staan langs de Leie vier containers, eigendom 

van de afdeling, waarvan één in Ooigem, twee in Sint-Baafs-Vijve en één in Harelbeke.  De inhoud is 

deze van een vrachtwagenbak (ca. 8 m³).  Op het sluisplein Ooigem & Menen werd een oliecontainer 

van respectievelijk 1.000 l en 2.000 l geplaatst ten behoeve van de schipperij.  Op het sluisplein 

Menen werd eveneens een betonnen container geïnstalleerd, bestaande uit verschillende 

compartimenten met het oog op de voorsortering van schippersvuil (huisvuil), ijzer en olievaten.  

Buiten deze faciliteiten ten behoeve van de scheepvaart is nabij het pompstation Ooigem een 

verzamelbad van ca. 10 m³ voorzien die via een transportband wordt gevuld met drijfvuil.  Drijfvuil 
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wordt ook verzameld aan de olieschermen (o.a. te Harelbeke).  Er staan eveneens kleine 

vuilnisemmers opgesteld langs de Leie en het Kanaal Roeselare-Leie voor het deponeren van vuil 

door de weggebruikers (fietsers).   

 
 
In het district Dender/Moervaart (D5) zijn volgende containers aanwezig ter hoogte van de 

sluisplateaus langs de Dender : 

§ In Aalst: 1 container van 1.100 l; 

§ In Teralfene: 1 container van 1.100 l; 

§ In Denderbelle:  1 container van 1.100 l; 

§ In Geraardsbergen: 1 container van 1.100 l; 

§ In Denderleeuw:  1 container van 1.100 l; 

§ In Dendermonde: 1 container van 20 m³;  

§ In Idegem: 1 container van 20 m³. 

Langs de Moervaart en het Durmekanaal zijn tot op heden geen containers geplaatst.  Het lijkt - 

rekening houdend met het toenemend recreatietoerisme - echter noodzakelijk om ter hoogte van de 

Overledebrug in Wachtebeke een 1.100 l - container te plaatsen. 

 
De beschrijving van de situatie in het District Kanalen (D6) (i.e. het Kanaal Gent-Oostende tot Brugge, 

de Zuidervaart, het Afleidingskanaal vanaf Merendree, het Leopoldkanaal en het Kanaal van Eekle) is 

niet volledig.  De container aan de Kerkebeek te Brugge zou (15 m³) overgenomen zijn door de 

Afdeling Waterwegen Kust wegens overdracht van het pompstation.  Aan de Sluis van Balgerhoeke is 

een container geplaatst voor eigen onderhoudswerkzaamheden (10 m³).  Er staat ook een container 

van 15 m³ in Oostkerke (pompstation Zuidervaart) en aan het roosterwerk van Lappersfort 

(Zuidervaart).  Er zijn geen ontvangstfaciliteiten voor de inzameling van afval van de schipperij. 

 
 
3.1.2. Afdeling Zeeschelde 

  

In District 1 (Bovenzeeschelde + Durme) en in District 2 (Benedenzeeschelde + Rupel) zijn geen 

voorzieningen aanwezig voor de beroepsvaart.   

 

In het District 3 staat langs het Netekanaal / Beneden-Nete aan de Sluis in Duffel een container.  

Verder is er ook een afvaloliecontainer voorhanden.  Aan de Vierselsluis staat eveneens een 

container. 

 

In District 4 (Demer, Dijle, Kanaal Leuven - Dijle) staan op alle sluizen langs het Kanaal Leuven7 - Dijle 

3 vuilnisbakken en 1 container van 1.100 l.  Deze zijn bestemd voor alle huishoudelijk afval en 

inpakmateriaal. 

 

Langs de Beneden-Dijle bestaat de mogelijkheid tot afvalafgifte aan de Benedensluis in Mechelen.  
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3.1.3. Afdeling Waterwegen Kust 

 
Aan de sluizen van Fintele, Boezinge en Veurne staan 1000 l-containers opgesteld.  Dit is eveneens 

het geval aan de Sint-Jorissluis en de Kreek van Nieuwendamme op het grondgebied Nieuwpoort.  De 

toegankelijkheid is beperkt tot de werkuren van de sluizen.  Alle containers zijn bestemd voor de 

inzameling van huishoudelijk afval. 

 

Aan het Plassendalecomplex in Oudenburg en de Dammepoortsluis in Brugge staat een 1.200 l - 

container opgesteld voor huishoudelijk afval.  De toegankelijkheid is eveneens beperkt tot de uren van 

de scheepvaart (van 6 u 00 tot 19 u 30).   

 
 
3.1.4. Albertkanaal 

 
Op volgende plaatsen bevinden zich telkens twee molokcontainers (5.000 l-containers deels 

verzonken constructies met een verwisselbare zak:  

§ Sluis Genk  

§ Sluis Diepenbeek  

§ Sluis Hasselt 

§ Sluis Ham 

§ Sluis Olen 

§ Sluis Wijnegem 

 

Op deze plaatsen bevindt zich telkens ook één glascontainer (zes in totaal) met een inhoud van 1.300  

Verder is er nog: 

§ 1 container aan magazijn van de regie, opwaarts sluizen Ham, r.o. 8 

§ 3 containers, 2 opwaarts en 1 afwaarts losplaats Tessenderlo-Chemie, I.o. 

§ 2 containers afwaarts spoorwegbrug Ham, I.o. 

§ 1 container opwaarts spoorwegbrug Ham, r.o. 

§ 2 containers tussen de spoorwegbrug Ham en brug 10 te Ham, r.o. 

§ 1 container in de haven Dossche, gelegen op de I.o., afwaarts brug Viversel-Zolder, kmp. 62.014 

§ 1 container ter hoogte van de jachthaven te Kanne 

§ 1 container aan de aanlegplaats te Zutendaal, afwaarts brug Zutendaal 

§ 1 container opwaarts de brug van Zutendaal, r.o. 

§ 4 containers ter hoogte van de Paggestraat Hasselt, r.o. 

§ 3 containers in de haven van Hasselt, afwaarts de sluis, r.o. 

§ 1 container aan de Scheepvaartkaai (magazijn) te Hasselt, I.o. 

§ 2 containers in de nissen langs de kom te Hasselt (*) 

§ 2 containers in de kom van Hasselt, Kempische Kaai, o.o. 

                                                                                                                                                                                                           
7 Zennegatsluis, Sluis Battel, Sluis Boortmeerbeek, Sluis Ka mpenhout, Sluis Tildonk 
8 l.o.=linkeroever; r.o=rechteroever; kmp=kilometerpaal 
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§ 1 container magazijn regie 6de district op sluis van Wijnegem (*) 

§ 1 container, ter hoogte van de firma D'Hondt te Antwerpen, I.o. 

§ 1 container aan het magazijn van de elektromechanische dienst (E.M.D.), Vossen schijnstraat z/nr. 

te Antwerpen (*) 

(*) containers voorzien van een slot  
 

3.1.5. Zuid-Willemsvaart 

 
§ 1 container te Rekem t.h.v. kmp. 7.700, l.o. 

§ 1 container aan het magazijn van de Dienst voor de Scheepvaart, Weg naar Geneuth 1 te 

Maasmechelen. 

§ 1 container aan firma Sibelco te Maasmechelen, kmp. 14.800, l.o. 

§ 1 container aan de brug Eisden 1 - kmp. 15.110, l.o. 

§ 1 container aan de scheepswerf van St.-Barbara Contracting te Eisden, kmp. 15.500, l.o. 

§ 2 containers aan de kleine kom Eisden - kmp. 15.950 en kmp. 16.080, l.o. 

§ 1 container aan het magazijn van de Dienst voor de Scheepvaart, Breeërweg 22, Neeroeteren, 

Oude arm Geisteren 

§ 1 container aan de aanlegsteiger Bree (oud ontvangstkantoor) - kmp. 35.650, l.o. 

§ 1 container in de passantenhaven te Bocholt, kmp. 40.500, l.o. 

§ 2 containers aan de sluis 18 Bocholt - kmp. 42.330, r.o.  

§ 1 container aan de sluis 18 Bocholt - kmp. 42.330, l.o. 

§ 1 container aan de sluis 17 Lozen - kmp. 44.000. r.o. 

 
 
3.1.6. Kanaal Bocholt - Herentals 
 
 
§ 1 container aan het Magazijn Dienst voor de Scheepvaart, Kanaalstraat 34, St.-Huibrechts - Lille. 

§ 1 container aan de kom van Neerpelt, kmp. 11.375, I.o. 

§ 3 containers aan laadkaai SCR Sibelco te Lommel - Maatheide, I.o. 

§ 3 containers aan sluis 1A te Blauwe Kei, Lommel, I.o. 

§ 2 containers kaai opwaarts Kom van Dessel, r.o. 

§ 1 container aan sluis 4 Dessel, op sluisplatform, I.o. 

§ 1 container aan sluis 6 Dessel, I.o. 

§ 2 containers aan de gebouwen van de Centrale Regie, Donk 120, kanaalzijde 

§ 1 container aan sluis 7 Geel, op sluisplatform, I.o. 

§ 1 container aan sluis 9 Geel, op sluisplatform, I.o. 

§ 3 containers aan kaaimuur fabrieken M.H. te Olen (1 container opwaarts, 1 container midden en 1 

container afwaarts). 

§ 2 containers aan sluis 10N Herentals, op sluisplatform, I.o. 
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3.1.7. Kanaal Dessel - Turnhout - Schoten 
 
 
§ 1 container 500m opwaarts brug 2 te Retie, I.o. 

§ 1 container aan magazijn brug 6 Arendonk, I.o. 

§ 1 container aan brug 1 Turnhout 

§ 2 containers aan sluis 1 Rijkevorsel 

§ 2 containers langs de kanaaldijk te St.-Lenaarts, t.h.v. de achterzijde van de firma Knaepkens 

§ 1 container op het sluisplatform van sluis 10 Schoten, I.o. 

 
 
3.1.8. Kanaal Dessel-Kwaadmechelen 

§ 1 container te Ham, opwaarts brug 10 Veldhoven o.o., kmp. 14.850 

 
 
3.1.9. Kanaal van Briegden naar Neerharen 

 

§ 1 container opwaarts de sluis van Neerharen, I.o. 

§ 1 container opwaarts de sluis van Lanaken, l.o. 

§ 2 containers in de haven K.N.P. te Lanaken 

 
 
 
3.2. Langs de waterwegen onder het beheer van de NV Zeekanaal en Watergebonden 

Grondbeheer Vlaanderen 

 
Langs het Zeekanaal Brussel-Schelde kan huishoudelijk afval worden afgegeven aan de sluis van 

Wintam en de sluis van Zemst.  Het afval wordt door het personeel van de sluis in afvalcontainers, die 

normalerwijs voorbehouden zijn voor drijfvuil,  gedeponeerd. 

 

Aan het Kanaal Charleroi-Brussel  staat één container per sluis. 

 

Verdere gegevens zijn niet beschikbaar.  In 2000 zou men over een duidelijker en vollediger beeld van 

het afvalgebeuren moeten beschikken. 

 
 
3.3. Langs het Kanaal Gent-Terneuzen, beheerd door Rijkswaterstaat Nederland 

 
In het sluizencomplex in Terneuzen staan 3 chemocontainers, 3 containers voor huishoudelijk afval 

van 1.200 liter, 1 glasbak en 1 container voor oud papier ter beschikking van de binnenschippers.  

Eén container voor huishoudelijk afval en één chemocontainer staan opgesteld aan de Middensluis, 

de rest staat opgesteld aan beide zijden van de Oostsluis.   
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Deze chemocontainers zijn bestemd voor de inzameling van vast oliehoudend afval, afgewerkte olie, 

accu's, koel- en remvloeistoffen, batterijen, verontreinigde verpakkingen en autobanden.  De 1.200 

liter-containers zijn uitsluitend bestemd voor de inzameling van huishoudelijk afval.   

 
 
 


