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In memoriam

Wes research & strategy nam afscheid van stichter en bezieler

In memoriam
professor doctor emeritus en eregouverneur
Olivier Baron Vanneste

Dr . Norbert Vanhove
Voorzitter redactieraad West-Vlaanderen Werkt, bestuurder wes research & strategy

Op 17 september 2014 overleed eregouverneur, professor doctor emeritus Olivier Baron Vanneste (Kortrijk,
18 mei 1930) op 84-jarige leeftijd in Brugge.

Hij studeerde Economische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Dit gebeurde in een periode
waarin West-Vlaanderen het economisch zeer moeilijk had. Het heersende economische klimaat was pessimistisch.
In de jaren vijftig was West-Vlaanderen de provincie met de hoogste werkloosheid. In meerdere gemeenten van het
Houtland hadden meer dan een vijfde van de gezinshoofden (lees gezinnen) geen job. De migratiebalans was erg
negatief, veertigduizend West-Vlamingen werkten als grensarbeider in het noorden van Frankrijk en de provincie
telde meer dan tienduizend seizoenarbeiders.

Onder impuls van Guido Declercq en Olivier Vanneste werd in het begin van de jaren vijftig, door een zestal
ambitieuze studenten aan de katholieke universiteit van Leuven, een studiekring opgericht die de economische
toestand van West-Vlaanderen in kaart zou brengen. Dit leidde tot de publicatie ‘Structurele Werkloosheid in
West-Vlaanderen’ van Guido Declercq en Olivier Vanneste. Deze studie had een grote weerklank in academische
kringen, ook buiten onze grenzen. Zij lag mede aan de basis van de oprichting van de West-Vlaamse Economische
Raad (WER) en het West-Vlaams Economisch Studiebureau (WES). WER was de eerste instelling voor streekontwikkeling in West-Vlaanderen. Deze begeesterde jongeren werden sterk gesteund door de toenmalige gouverneur
van West-Vlaanderen Pierre van Outryve d’Ydewalle. Dankzij hun publicatie kon de studiekring de gouverneur en
de bestendige deputatie overhalen om een meer formeel en permanent orgaan op te richten, dat de beleidsmakers
zou helpen om de economische problemen in de regio aan te pakken. WER werd in 1954 opgericht met Guido
Declercq als de eerste directeur. In 1957 werd hij opgevolgd door Olivier Vanneste. Om elke politieke beïnvloeding
op de research-activiteiten te vermijden, werd het onderzoekswerk in 1959 ondergebracht in een afzonderlijke vzw,
het West-Vlaams Economisch Studiebureau, WES (sinds juni 2014 wes research & strategy). Olivier Vanneste
leidde zowel WER als WES tot zijn benoeming in 1979 als gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.
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Olivier Vanneste was bijna 18 jaar gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, van 1979 tot en met 1997. De
economische ontwikkeling, de tewerkstelling en veiligheid stonden centraal in zijn beleid. Hij kwam echter vooral
in beeld in maart 1987, bij de ramp met de veerboot ‘Herald of Free Enterprise’ waarbij hij de hulpverlening zeer
doeltreffend coördineerde. Voor zijn uitzonderlijke inzet en efficiënte aanpak van de ramp verleende Hare Majesteit
de Britse Koningin op 8 maart 1988 het ereteken ‘Honorary Knight Commander of the Most Excellent Order of the
British Empire’, de meest prestigieuze titel voor een niet-inwoner van Groot-Brittannië.
Academisch luik

De loopbaan van Olivier Vanneste had ook een academisch luik. In 1967 behaalde hij het doctoraat in de economische
wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven met zijn proefschrift ‘Het groeipoolconcept en de regionaaleconomische politiek. Toepassing op de Westvlaamse economie’. Dit doctoraat werd in 1968 bekroond met een
benoeming als buitengewoon docent en in 1972 als buitengewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit
Leuven, campus Kortrijk.
Olivier Vanneste was een man van theorie en praktijk. Een beleid zonder een klare analyse was uit den boze.
Vandaar de grote betekenis die hij hechtte aan een sterk WES. Bij hem stond het prospectief denken centraal.
Olivier Vanneste stelde in de jongste vijftien jaar herhaalde malen het gebrek aan interesse voor het prospectief
denken bij de provinciale overheid aan de kaak. We kunnen zonder enige aarzeling stellen dat de uitbouw van de
haven van Zeebrugge als diepzeehaven en als energiehaven, er nooit was gekomen zonder het vele toekomstgerichte
onderzoek van WES. Op zijn initiatief werd in de schoot van WES in 1962, ook het toeristisch onderzoek opgestart.
Op dit vlak werd WES een Europese speler. Olivier Vanneste was medeoprichter in 1965 van het TRC (Tourist
Research Center), een centrum voor overleg inzake toeristisch onderzoek in Europa. Hij was einde van de jaren
zestig een voorloper met de oprichting van een milieuafdeling en later een afdeling ontwikkelingssamenwerking in
WES. Meer dan duizend ambtenaren, vooral uit Indonesië, werden bij WES getraind en gevormd in uiteenlopende
aspecten van streekontwikkeling. Meerdere van deze jongeren hebben een succesvolle loopbaan uitgebouwd en
bijgedragen tot de realisatie van succesvolle projecten.

Olivier Vanneste was ook de drijvende kracht achter de oprichting van de West-Vlaamse intercommunales: WIER, WIH
en WITAB, nu verenigd in de wvi. Er was behoefte aan ruimte voor de bedrijven, betaalbare bouwpercelen voor de
gezinnen en een betere ruimtelijke ordening op het gemeentelijke vlak.
Zijn managementkwaliteiten kwamen ook aan het licht bij de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen
(MBZ), waar hij gedurende lange tijd een bestuursfunctie vervulde. Dit was ook het geval in het Europacollege. Het
Europacollege was voor hem een ‘center of excellence’ in West-Vlaanderen. Vandaar zijn streven om het Europacollege
te verankeren in Brugge door de realisatie van de campus Verversdijk.
West-Vlaanderen Werkt

Het tijdschrift ‘West-Vlaanderen Werkt’ was zijn troetelkind. Op zijn initiatief werd in 1959 het eerste nummer van
het tijdschrift uitgegeven. In het eerste redactioneel schreef de toenmalige gouverneur Pierre van Outryve d’Ydewalle:
“Wie het in de grond goed meent met onze provincie, hij moge dan zelf geen persoonlijk belang hebben bij handel,
nijverheid of landbouw, mag nooit of nooit een gelegenheid laten voorbijgaan om deze activiteiten te propageren of beter
te doen kennen. Of wij er al dan niet bij betrokken zijn, het is onze plicht West-Vlaanderen in zijn handel, nijverheid en
landbouw tot bij alle mensen te brengen en wie werkelijk van West-Vlaanderen houdt, mag, noch kan zich aan die plicht
onttrekken”. Olivier Vanneste beschouwde het tijdschrift als een vorm van economische democratie en een hefboom
voor economische ontwikkeling. Vele ideeën werden op deze wijze uitgedragen en hebben bevruchtend gewerkt.
West-Vlaanderen is in 2014, op één na, de provincie met de laagste werkloosheid, met inkomende in plaats van
uitgaande grensarbeid, zonder seizoenarbeid, evenwicht op de binnenlandse migratiebalans en een sterke verhoging
van het inkomen per capita. Dit alles is in hoge mate het werk van Olivier Vanneste. Zijn visie en doorzettingsvermogen
hebben hiertoe bijgedragen. West-Vlaanderen nam afscheid van een uitzonderlijke sterke persoonlijkheid.
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Blue Energy als hefboom voor
ondernemerschap
Met de dreigende uitval van de elektriciteitsbevoorrading is energieproductie weer helemaal in het nieuws. Nochtans zijn
we in West-Vlaanderen bedeeld met een unieke productieomgeving voor energie, met name de Noordzee.
Al verscheidene jaren beseffen we in West-Vlaanderen dat de Noordzee unieke opportuniteiten biedt op energetisch vlak.
We werden hierin bijkomend gemotiveerd door een studie rond de toekomstgerichte industriële clusters in West-Vlaanderen,
uitgevoerd door Econopolis onder leiding van econoom Geert Noels, die een grote economische waarde ziet in de
ontluikende sector van energie.
Eerst en vooral is er de economische waarde. Een constante energiebevoorrading is niet enkel van maatschappelijk belang,
het is een uiterst belangrijke productiefactor voor onze bedrijven.
Naast de energieconsumptie is vandaag ook de energieproductie een steeds belangrijkere maatschappelijke en economische
uitdaging. Het is een kost die zwaar weegt op de productiekosten van onze industriële ondernemingen en op de
duurzaamheid van onze maatschappij.
Energie heeft ook een andere economische waarde. De ontluikende offshore sector biedt immers ongekende opportuniteiten voor economische groei en dus ook tewerkstelling. Het meest gekend zijn de offshore windmolenparken. Maar er
is meer, zoals bijvoorbeeld golf- en getijdenenergie.

foto: ©GEOxyz

De Provincie neemt haar
verantwoordelijkheid ter zake
op en bouwt via de POM
West-Vlaanderen een Fabriek
voor de Toekomst Blue Energy
uit. Het concept van de
Fabrieken voor de Toekomst
is een West-Vlaamse concretiserende vertaalslag van het
Vlaamse Industriële Beleid.
Het houdt een samenwerkingsmodel in dat de krachten van alle relevante spelers, provinciaal, Vlaams en internationaal, bundelt en dit vanuit een
triple helix (ondernemingen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheid).
Het doel van deze samenwerking is het ondersteunen van onze West-Vlaamse economische rijkdom, met name onze
kmo’s, in hun innovatiestrategie om op die manier ook in de toekomst toegevoegde waarde en tewerkstelling te kunnen
blijven bieden. Daarnaast creëren we ook de omgevingsvoorwaarden voor nieuw ondernemerschap, bijvoorbeeld via unieke
onderzoeks- en testfaciliteiten. U komt verder in dit nummer meer te weten over de Fabriek voor de Toekomst Blue Energy,
die we vanuit Oostende vormgeven.
De Fabrieken voor de Toekomst vormen een cruciale pijler van West Deal, het economische transformatieplan voor
West-Vlaanderen, met naast Blue Energy ook de mature voedingsindustrie en de zichzelf
vernieuwende cluster rond nieuwe materialen/kunststoffen. De provinciale overheid wil
op basis van reële voeling met het terrein en vanuit de netwerken die ook internationaal
uitgebouwd werden, een faciliterende schakel zijn die alle krachten bundelt voor een
gezamenlijk hoger doel.
Een hoger doel dat als finaliteit het behoud van de welvaart in onze contreien voor ogen
houdt, een blijvende toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen, in volle respect voor
de omgeving die ons draagt.
Als provinciebestuur bekleden we hierin een uitstekende positie. Een geschikte schaalgrootte
is nodig om voeling met het werkveld te combineren met synergiecreërende slagkracht.

Jean de Bethune
Gedeputeerde voor Economie en Streekontwikkeling
Voorzitter POM West-Vlaanderen
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Blue Energy als Fabriek voor de Toekomst

Ook op zee liggen kansen voor economische
groei voor West-Vlaanderen
Geert Dangreau • POM West-Vlaanderen
De huidige 181 operationele windturbines,
verspreid over drie windparken voor de
Belgische kust en goed voor een totaal
geïnstalleerd vermogen van 706 MW,
zorgen al voor een belangrijke bijdrage
aan de Belgische elektriciteitsproductie.
De zeven geplande windparken de
komende jaren krikken dit vermogen nog
op tot 2200 MW. Dit vertegenwoordigt
9% van het totale elektriciteitsverbruik in
België1 of de elektriciteitsvoorziening van
46% van de Belgische gezinnen. Ondanks
het significante belang van de energiebijdrage van windmolenparken wordt
deze industrie niet altijd op haar waarde
geschat. Windparken bevinden zich op
meer dan 30 km van de kustlijn, hierdoor
is de sector niet altijd even zichtbaar
en gekend. Velen weten zelfs niet dat
West-Vlaanderen Europees pionier in de
offshore windindustrie is.

Vanuit economisch perspectief bieden
zowel de bouw als het onderhoud van
de huidige en toekomstige offshore
windparken heel wat kansen voor
West-Vlaanderen. De Provincie en de POM
West-Vlaanderen spelen hier op in via de
Fabriek voor de Toekomst Blue Energy.
De Fabrieken voor de Toekomst zijn
een prioritair actiepunt binnen West
Deal, het strategische plan van de
Provincie gericht op de economische
transformatie
van
West-Vlaanderen.
Het gaat om unieke samenwerkingsverbanden tussen overheid, kennis- en
wetenschapsinstellingen, hoger onderwijs
en bedrijfsleven, zowel op provinciaal als
op Vlaams niveau. In die zin wordt het
Nieuw Industrieel Beleid op maat van de
West-Vlaamse kmo’s geconcretiseerd.
Concrete acties ondersteunen de kmo’s
in hun toekomstgerichte en duurzame

Geert Dangreau

ontwikkeling. West-Vlaanderen wil de
unieke opportuniteiten voor een Belgische
offshore industrie economisch verzilveren
voor haar talrijke bedrijven. Deze acties
gaan van unieke open testinfrastructuren,
over
specifieke
dienstverlening
en
branding tot innovatief onderzoek en
aangepaste opleidingen.

Oostende als Energy Port
De Fabriek voor de Toekomst Blue
Energy is in eerste instantie gericht op
de groeiende en toekomstgerichte sector
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van de offshore windenergie, alsook op
nieuwe offshore technologieën zoals golfen getijdenenergie. Deze activiteiten zijn
ook de speerpunten in de strategische
heroriëntatie van de Oostendse haven
naar een Energy Port, waarvoor reeds heel
wat specifieke aangepaste haveninfrastructuur werd aangelegd. Meer en meer
bedrijven vinden hun plaats in de kantoren
en opleidingsfaciliteiten in de haven van
Oostende. Grote internationale spelers
zoals turbinebouwers Vestas,
Alstom en Senvion hebben er
een vestiging. Zie verder op
pagina 25.
Het onderhoud van windturbines
biedt heel wat potentieel
voor lokale en langdurige
tewerkstelling. De levenscyclus
van een windturbine bedraagt
20 jaar maar vergt een grondig
onderhoud. De inzet van
werknemers met verschillende,
specifieke vaardigheden zoals
het smeren van tandwielkasten,
het herschilderen van wieken,
het aanspannen van bouten,
het controleren van elektrische
componenten
is
hiervoor
noodzakelijk. Om deze taken tot een goed
einde te brengen, is zowel technische
kennis als een gedegen veiligheidsopleiding nodig want werken op zee en
op hoogte houdt nu eenmaal bepaalde
risico’s in. Daarnaast zorgt de offshore
windindustrie ook voor jobs aan land voor
planners, ingenieurs, technici, reinigingswerkers, horecapersoneel, taxichauffeurs,
bewakingsagenten, kraanbestuurders…

Opleiding en onderzoek
Om de instroom van werknemers voor
de offshore sector te versterken en de
sectorgerichte competenties van de
werknemers te verhogen worden onder
de noemer Academie voor de Toekomst
aangepaste opleidingen ingericht. Dit
specifiek opleidingsaanbod is het resultaat
van een nauwe samenwerking tussen alle
aanwezige opleidingscentra. Het omvat
een op maat van de sector uitgewerkt
aanbod van opleidingen dat nieuwe
kansen moet creëren voor schoolverlaters,
studenten en werkzoekenden, maar ook
voor mensen die hun carrière een nieuwe
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wending willen geven. Initiatieven zoals
een opleidingsbeurs of een inleidende
cursus
windturbinetechnicus
dragen
hiertoe bij.
Binnen het kader van de Fabriek voor de
Toekomst Blue Energy zetten Flanders’
Maritime Cluster, Voka en Unizo in op
het bereiken van West-Vlaamse kmo’s.
Doel is om de bedrijven aansluiting te
laten vinden met deze nieuwe sector via
het stimuleren van ondernemerschap en

in Oostende zal tegen 2016 namelijk
een grote golftank met golf-, getij- en
windgeneratie operationeel zijn. Deze
unieke infrastructuur zal fungeren als
motor voor innovatie en zo traditionele
kmo’s helpen in te spelen op nieuwe
opportuniteiten en nieuwe innovatieve
technologiebedrijven de nodige ontwikkelingskansen bieden. Zie verder pagina 27.
Daarnaast houdt ook de Cleantech
Antenne West-Vlaanderen kantoor
in
GreenBridge
ter
ondersteuning
van
de
concrete implementatie van
cleantech bij bedrijven.
De kansrijke blue energy
zal door een bijkomende
versterking
van
de
broedplaatsfunctie versterkt
kunnen worden. Zo wordt,
met de uitbouw van een
Blue Energy Corner, de
nodige visibiliteit gecreëerd
met betrekking tot de
verschillende acties in het
kader van de Fabriek voor de
Toekomst Blue Energy. ■

innovatie. Bedrijfsvoorstellingen, bedrijfsbezoeken en netwerkactiviteiten zijn
hierbij een eerste stap. Meer gerichte
begeleidingstrajecten vormen een tweede
stap. Het succes van deze initiatieven
bewijst dat heel wat lokale bedrijven deze
nieuwe sector als een reële opportuniteit
zien. Zie ook op pagina 28.

1

Naast het inrichten van opleidingen maakt
de POM West-Vlaanderen ook werk van
de uitbouw van een onderzoekshub
rond blue energy in Oostende. Wat betreft
offshore windenergie, werd hiervoor recent
een samenwerkingsprotocol ondertekend
tussen de POM West-Vlaanderen en het
OWI-Lab consortium om onderzoeksactiviteiten uit te bouwen in en vanuit
West-Vlaanderen. Zie verder pagina 12.

http://www.belgianoffshoreplatform.be/
upload/attach-image/kost-offshore-wind-inbelgie-lager-dan-europese-gemiddelde.pdf

Misschien biedt de sector Blue
Energy ook voor u, bedrijf of
kennispartner,
opportuniteiten?
Misschien kan uw kennis en
expertise mee vorm geven aan
de verdere ontwikkeling ervan?
Indien u vragen hebt, aarzel niet
om contact op te nemen met Geert
Dangreau die de Fabriek voor de
Toekomst Blue Energy trekt vanuit
de POM West-Vlaanderen, samen
met alle relevante partners en
met het oog op het creëren van
toekomstgerichte opportuniteiten
voor onze West-Vlaamse kmo's.

GreenBridge als broedplaats
Daarnaast is er op het vlak van onderzoek
rond golf- en getijdenenergie in het
kader van het Gen4Wave-initiatief
ook heel wat in beweging. Op het
UGent Wetenschapspark GreenBridge

❱ Voor meer informatie contacteer:
geert.dangreau@pomwvl.be
050 40 72 67
0473 89 49 23
		 www.pomwvl.be
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Belang van onderzoek en innovatie

De kritische succesfactoren voor de Blue
Energy Cluster in West-Vlaanderen
Herman Derache • algemeen directeur Sirris
Stefan Millis • coördinator OWI-Lab

De productie van hernieuwbare energie op zee is een sterk
groeiende activiteit met een groot potentieel voor Vlaanderen en
voor de provincie West-Vlaanderen in het bijzonder. In deze bijdrage
schetsen we de sterktes, zwaktes, kansen en uitdagingen voor onze
provincie aan de kust. Dat er een grootse toekomst in dit domein
te wachten staat, is zeker. Het natuurlijke potentieel is er, de eerste
stappen zijn al gezet, maar er zijn nog extra inspanningen vereist.
Aanwezig potentieel benutten
Energie is overvloedig aanwezig op zee,
zowel in de zeewind als in getijdenstromingen en golven. Deze energie kan
geoogst worden met respect voor de
natuurlijke omgeving. Bovendien is er op
zee veel plaats, niet onbelangrijk voor een
dichtbevolkt gebied als Vlaanderen. Deze
ontwikkeling speelt ook in op de transitie
naar een duurzaam energiesysteem, en
draagt bij tot de zorg voor het milieu. Last
but not least, blue energy (het geheel
van offshore windenergie, getijde- en

golfenergie) vertegenwoordigt een groot
economisch potentieel voor veel Vlaamse
bedrijven.
Figuur 1 toont het economisch potentieel
van blue energy voor Europa.
Op dit moment heeft er zich reeds een
blue-energy-toeleveringsketen gevormd
in Vlaanderen, met zowel grote multinationale
wereldspelers,
als
kleinere
bedrijven. Met name offshore windenergie
vertegenwoordigt op dit moment al een
serieuze en groeiende markt die in Europa
naar schatting zal doorgroeien van de

Herman Derache

Stefan Millis

huidige 6,5 GW (2013) tot 30 GW1 tegen
2020. België is momenteel wereldwijd
nummer drie op basis van geïnstalleerd
vermogen en daarmee duidelijk één van
de pioniers.
De eerste grootschalige projecten voor
getijde-energie
anderzijds
worden
momenteel gerealiseerd.
Golfenergie is het minst matuur
van de drie en bevindt zich nog in de
onderzoeksfase. Volgens de prognoses
zullen ook deze markten sterk groeien met
tegen 2020 bijna 4 GW 2 aan getijde- en
golfenergiecapaciteit in Europa.
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Figuur 1
Blue Energy: economisch potentieel

EU-capaciteit
2013 (MW)

EU-prognose
2020 (MW)

EU 2020
directe jobs

Bron

Offshore
windenergie

6.562

> 30.000

145.000

EWEA

Oceaanenergie

10

3.600

26.000

EREC

België: offshore windpionier

Nationale targets voor
oceaanenergie

Sweden
212
3%
Netherlands
247
4%

UK
2,0 GW
in 2020

Other
0,90%

Ireland
0,5 GW
in 2020

Germany
520
8%

Denmark
0,5 GW
in 2020

Belgium
571
9%

UK
3.681
56%

France
0,8 GW
in 2020

Portugal
0,3 GW
in 2020

Denmark
1.271
19%

Spain (Basque)
0,1 GW
in 2010

Kostenreductie
De grootse uitdaging voor blue energy
is kostenreductie. Inderdaad: de totale
opwekkingskost van deze energiebronnen is nog gevoelig hoger dan
vele traditionele energietechnologieën
(fossiele
brandstoffen,
kernenergie),
hoewel dit ook sterk afhangt van het al
dan niet meerekenen van de gegenereerde
milieukosten
(klimaatverandering,
kosten verbonden met nucleair afval)
in de kostprijs. Voor de relatief jonge
blue-energy-technologieën is er gelukkig
nog heel wat verbeteringspotentieel.
Dit kan leiden tot een verlaging van de
investeringskost (onder meer turbines,
funderingen, netkoppeling, installatie),
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Spain (Canary Isl)
0,1 GW
in 2015

van de uitbatings- en onderhoudskosten,
en/of het verhogen van de totale energieopbrengst. Zoals fi guur 2 weergeeft,
situeren deze kansen op kostreductie zich
over de hele levenscyclus.
Om een dergelijke leercurve te doorlopen,
zijn
ambitie
en
ondernemerschap,
samenwerking,
een
gecoördineerde
aanpak, en een omkaderend steunbeleid
nodig. Roadmaps en onderzoekspri-

oriteiten
worden
geformuleerd
en
geactualiseerd, bijvoorbeeld het European
Strategic Energy Technology of SET-plan
(Europese Commissie) en de strategische
onderzoeksagenda van het Europese
industriële platform TPWind.

Strategische initiatieven
Om maximaal in te spelen op lokale
sterktes (bedrijven, onderzoekscapaciteit,
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Figuur 2
Overzicht van de belangrijkste opportuniteiten voor kostreductie voor offshore windenergie

Ontwikkeling &
ontwerp

Improved reliability for
turbines & components
• Advanced testing
• New standards
• New topologies conﬁgurations

Improved efficiency
through better siting
of wind farm (resource
assessment, advanced
models,…)

Bigger wind turbines
(scale factor) & larger
blades for more yield

Installatie

Better availability of
vessels and crane ships

New installation tools
& concepts

Advanced weather
forecasting

Dedicated offshore
wind installation hubs
close to sea

...
Weight reduction

O&M

Decommissioning

Improved accessibility
to turbine for O&M
team
Reduce downtime and
increase energy production with decision
support tools (OPEX cost
modelling) and improved
monitoring technology
for health diagnostics:
• CMS
• SHM

Extend lifetime (health
assessment)

Retro-ﬁts

...

Advanced weather
forecasting

O&M service hubs with
close access to wind farms

Offshore wind farm life-cycle
context) en deze internationaal uit te
dragen, richtten enkele industriële trekkers
in 2010 het OWI-Lab op, het Vlaams
R&D- en innovatieplatform voor offshore
windenergie (zie kaderstuk). Hetzelfde
gebeurt momenteel voor getijden- en
golfenergie met het Gen4Wave-platform.

Operations & Maintenance
Een specifieke kans voor Vlaanderen, en in
het bijzonder voor West-Vlaanderen, is
het aspect Operations & Maintenance
(O&M) van windenergiesystemen op zee.
O&M-activiteiten
vertegenwoordigen
ongeveer een derde van de totale kosten
over de totale levensduur van offshore
windparken. Windparken worden typisch
uitgebaat en onderhouden gedurende 20
jaar of meer! De jaarlijkse bestedingen
in O&M van de Europese windparken
op zee zullen naar schatting wereldwijd

groeien tot meer dan 3 miljard euro
in 2020, waarvan 200 miljoen euro in
Vlaanderen zelf. Gemiddeld geeft het
uitbaten en onderhouden van elke 3 MW
windcapaciteit werk aan één voltijdse
job. De voorspelde capaciteit van 30 GW
offshore windenergie tegen 2020 zorgt
voor circa 10.000 directe O&M-jobs in
Europa tegen 2020.
De huidige positie van Vlaanderen als
offshore windpionier is een unieke
kans voor onze bedrijven om een sterke
positie uit te bouwen op gebied van
O&M-producten, concepten en diensten,
niet alleen voor de thuismarkt maar
ook internationaal. Hiertoe moeten
onze bedrijven optimaal inspelen op de
specifieke context van windenergie op
zee: beperkte weervensters, afgelegen en
logistiek moeilijke locaties, de noodzaak
om benodigde onderhoudsacties te

kunnen voorspellen en optimaal in te
plannen (bijvoorbeeld via monitoring en
slimme dataverwerking), enz. Omwille van
haar locatie aan de zee, het aanwezige
industriële weefsel en haar jarenlange
ervaring met mariene operaties staat
de provincie West-Vlaanderen in ‘pole
position’ om hieraan bij te dragen.

Kritische succesfactoren
Dit zal nochtans niet vanzelf gebeuren.
Er is immers sprake van een paradox in
offshore windenergie. Langs de ene kant
is er een sterke druk tot kostprijsverlaging,
onder meer via innovatieve oplossingen.
Anderzijds zijn de investeringen en de
risico’s van offshore windprojecten
hoog, zodat ontwikkelaars en uitbaters
geneigd zijn te kiezen voor reeds gekende
en gevalideerde oplossingen. Het is in
deze context moeilijk om innovaties uit
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OWI-Lab : het platform voor R&D en innovatie van
de offshore windenergie in Vlaanderen
Het “Offshore Wind Infrastructure” of OWI-Lab werd in 2010 op vraag van de industrie
opgericht, en ingebed in Sirris, het collectief centrum van de Belgische technologische
industrie (www.sirris.be) met daarbij de VUB als academische coördinator
(www.vub.ac.be). Het was één van de strategische projecten geïnitieerd door
Generaties, het Vlaamse platform voor hernieuwbare energie. Sinds haar oprichting is
het OWI-Lab uitgegroeid tot het Vlaamse R&D&I-platform voor offshore windenergie.
Het wordt aangestuurd door een dynamische gebruikersgroep met meer dan 30 leden
en heeft contacten met in totaal meer dan 100 bedrijven in de sector. Het OWI-Lab
zorgt voor de captatie en bundeling van de collectieve en individuele R&D-noden
van de bedrijven, zet acties op in samenwerking met de Vlaamse kennisinstellingen (collectieve kennisopbouw zowel als innovatieprojecten), stelt collectieve
onderzoeksinfrastructuur ter beschikking, activeert en animeert de netwerking, en
vertegenwoordigt Vlaanderen in Europa. Zo baat het OWI-Lab bijvoorbeeld een
unieke klimaatkamer uit voor het testen van windturbinecomponenten en voert het
sinds 2011 metingen en monitoringcampagnes uit op windparken op zee. OWI-Lab
initieerde en participeert in verscheidene Vlaamse en Europese projecten. Op 1
september startte bijvoorbeeld het traject ‘Offshore Wind Operations & Maintenance
Excellence’. In dit project wil het OWI-Lab de Vlaamse bedrijven ondersteunen in de
transformatie naar slimme en kosteffectieve O&M, door optimaal gebruik te maken
van offshore metingen, reële gegevens en doorgedreven data-analyse.
❱ Meer informatie: www.owi-lab.be

foto: ©Energy Port Oostende - photographer Pieter Clicteur

te testen, om als nieuwe speler toegang
tot de markt te krijgen en kennis uit te
wisselen tussen projecten en spelers. Dit
onderstreept het belang van regionale
en internationale platformen (zoals het
OWI-Lab) om deze innovatiebarrières
mee te overwinnen. Bovendien zijn er nog
andere succesfactoren voor de verdere
uitbouw van blue energy:
ÌÌ dergelijke langdurige, complexe en
kapitaalintensieve projecten vereisen
een
stabiel
investeringsklimaat,
met bijvoorbeeld stabiele steunmechanismen voor hernieuwbare energie,
bindende doelstelling op gebied van
hernieuwbare energie, een doordacht
plan voor netkoppeling en tijdige

implementatie ervan, en een faciliterend
vergunningsbeleid;
ÌÌ voldoende middelen voor R&D en
innovatie moeten beschikbaar zijn voor
de sector, zowel vanwege de overheden
als vanwege de industrie;
ÌÌ slimme specialisatie: als kleine regio
kunnen we niet op alle domeinen
inzetten; door te kiezen kunnen we de
inspanningen en middelen concentreren
en uitblinken op goed gekozen thema’s,
zoals
bijvoorbeeld
Operations
&
Maintenance;
ÌÌ vele thema's overstijgen de expertise en
de draagkracht van individuele bedrijven;
in deze context is de verdere uitbouw
van een ecosysteem primordiaal, zodat

clusters en verticaal geïntegreerde
partners samen collectieve infrastructuur
en data delen, precompetitieve kennis
opbouwen, en risico's delen en spreiden.

West-Vlaanderen aan zet
In deze context is het erg bemoedigend
vast te stellen dat de provincie
West-Vlaanderen op deze opportuniteiten
inspeelt en bijdraagt tot het creëren van
de juiste randvoorwaarden voor deze
beweging. De fabriek voor de toekomst
”Blue energy” draagt bij tot de slimme
specialisatie, en geeft impulsen op gebied
van opleiding en training, infrastructuur
en onderzoek. Hiervoor werd trouwens
recent
een
samenwerkingsprotocol
getekend tussen POM West-Vlaanderen
en het OWI-Lab. Samen met andere
partners zoals het Flanders’ Maritime
Cluster (FMC) en GreenBridge doen
deze partners er alles aan om de (West-)
Vlaamse waardeketen maximaal te
ondersteunen en deze mee te laten
uitgroeien tot een sterke sector met grote
meerwaarde voor onze economie, onze
energievoorziening van morgen en ons
milieu. ■
1
2

Bron: EWEA
Bron: EREC

❱ www.sirris.be
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De Belgische offshore windsector:
een nuttige noodzaak
Lut Vande Velde • Secretaris Generaal Belgian Offshore Platform (BOP) vzw1

Met de realisatie van acht windturbineparken in het Belgische deel
van de Noordzee (BNZ), samen goed voor een investering van 8 miljard
euro, zal de Belgische offshore windsector tegen 2020 beschikken
over 2.200 MW aan vermogen. Dit komt tegemoet aan 10% van de
totale Belgische elektriciteitsbehoefte. Deze indrukwekkende en
hoogtechnologische infrastructuurwerken scheppen 20.000 tijdelijke
arbeidsplaatsen (ontwikkelings- en bouwfase)
en 800 nieuwe
permanente jobs in exploitatie en onderhoud. Bovendien genereren
ze technologische expertise die kan ingezet worden in het buitenland.

U hebt ze vast al zien opduiken aan de
horizon als u langs de Belgisch kust wandelt,
de windturbines in onze Noordzee. Groot,
elegant en duurzaam dragen ze bij aan
onze toekomstige welvaart en ons welzijn.
Offshore windenergie biedt België, en
zeker ook de provincie West-Vlaanderen,
grote economische kansen.

De uitdaging: 20-20-20 - zonder
offshore windenergie lukt het
niet.
In de strijd tegen global warming heeft

Europa in 2009 doelstellingen opgelegd
aan haar lidstaten, het zogenaamde
20-20-20-plan. Voor België betekent dit
plan dat 13% van het energieverbruik
dient te worden geproduceerd door
hernieuwbare energiebronnen. In 2012
bedroeg het aandeel hernieuwbare
energie in België slechts 6,8%. Zonder
de grote windturbines op onze Noordzee
worden de Europese doelstellingen voor
België onmogelijk gehaald! De bestaande
en toekomstige parken dienen tegen
2020 immers 50% van de te behalen

Lut Vande Velde

hernieuwbare
energieproductie
te
genereren. De wettelijke basis voor de
afbakening van een concessiezone voor
hernieuwbare energieprojecten in het
Belgische deel van de Noordzee (BNZ) is
een Koninklijk Besluit uit het jaar 2000.
Aanvankelijk was het de bedoeling om
een turbinepark dicht bij de kust in te
planten ter hoogte van de Wenduinebank,
maar finaal werd geopteerd voor een
concessiezone met een afstand van
minstens 22 km van de kustlijn.
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Figuur 1
Situering van de Belgische windmolenparken in de Noordzee

De projecten
In 2008 startte C-Power met de bouw van
het eerste park bestaande uit 54 turbines,
goed voor een totale capaciteit van 325
MW. Belwind en Northwind volgden met
respectievelijk 171 MW en 216 MW. Met
181 turbines, samen goed voor 712 MW
aan geïnstalleerd vermogen, garandeert de
Belgische offshore windsector op datum
van 1 oktober 2014 al een belangrijk deel
in de bevoorradingszekerheid. Dit brengt
ons op de derde plaats in Europa na
het Verenigd Koninkrijk en Denemarken.
België heeft zich op korte termijn naar de
top gewerkt in offshore windenergie. Die
voortrekkersrol geeft Belgische bedrijven
die actief zijn in offshore wind, een
cruciale voorsprong op de markt van deze
innovatieve technologie.

Cijfers per offshorepark
C-Power

Belwind

Operationeel sinds 2009 (fase 1) en
2013 (fase 2 & 3) Diepte 12 tot 27,5 m
Afstand van de kust 27 tot 30 km
Oppervlakte 19,84 km²
Capaciteit 325 MW
Aantal turbines 54 (6x 5 MW, 48x
6,15 MW)
Turbineleverancier: Senvion

Operationeel sinds december 2010
Diepte 15 tot 37 m
Afstand van de kust 49 km
Oppervlakte 35 km²
Capaciteit 330 MW
Aantal turbines Fase 1 :
55 windturbines (3 MW)
Fase 2 : nog te bepalen
Turbineleverancier: Vestas

Northwester 2

Northwind

Diepte 25 tot 40 m
Afstand van de kust 51 km
Oppervlakte 12 km²
Totale capaciteit 224 MW
Aantal turbines: nog te bepalen

Operationeel sinds 2014
Diepte 16 tot 29 m
Afstand van de kust 37 km
Oppervlakte 14,5 km²
Totale capaciteit 216 MW
Aantal turbines 72 windturb.-3 MW
Turbineleverancier: Vestas

Norther

Mermaid

Diepte 20-35 m
Afstand van de kust 22 km
Oppervlakte 23 km²
Totale capaciteit 350 MW
Aantal turbines: nog te bepalen
(tussen 3 MW tot 10 MW)

Diepte 22,5 tot 42 m
Afstand van de kust 54 km
Oppervlakte 16,7 km²
Totale capaciteit wind 266 MW
Totale capaciteit golfslag 20-61 MW
Aantal turbines: nog te bepalen
(tussen 3 en 10 MW)

Rentel

Seastar

Diepte 22 tot 36 m
Afstand van de kust 33 km
Oppervlakte 22,72 km²
Totale capaciteit 312 MW
Aantal turbines: nog te bepalen
(tussen 5-8 MW)

Diepte 22 tot 38 m
Afstand tot de kust 40 km
Oppervlakte 19,54 km²
Totale capaciteit 256 MW
Aantal turbines: nog te bepalen
(tussen 6 tot 8 MW)
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Meerdere
Belgische
ondernemingen
specialiseren zich volop in de bouw én
exploitatie van offshore windparken.
Diverse
maritieme
bouwbedrijven
investeren naast jobs ook in materieel
(o.a. hoogtechnologische vaartuigen en
installatietechnieken), bieden innovatieve
oplossingen en verwerven hiermee internationale faam. Ook heel wat toeleveranciers
doen economisch hun voordeel: levering
van componenten van windturbines,
constructie van funderingen, productie
van de hoogspanningsposten op zee, enz.
Naast de grote aannemers ontwikkelt
zich eveneens een netwerk van kleinere
toeleveringsbedrijven.
Onder
meer
ingenieursbureaus en bodemonderzoekbedrijven hebben zich gespecialiseerd in
offshore wind. De opgebouwde expertise
van bovenvermelde partijen materialiseert
zich vandaag al in het binnenhalen van
verschillende internationale contracten
voor offshore windenergie.
Naast de drie operationele offshore
windparken die in 2014 reeds opereren,
zijn er nog vijf bijkomende projecten in
volle ontwikkeling: Norther, Rentel,
Seastar, Mermaid en Northwester 2.
Eenmaal alle windparken operationeel
zijn (prognose= 2020), wordt het totaal
geïnstalleerde vermogen van windturbines
in de Noordzee opgetrokken tot meer dan
2.200 MW. Dit dekt maar liefst 10% van
de totale elektriciteitsbehoefte van België.
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Duurzame hightechsector
met een groot
tewerkstellingspotentieel
Bij de bouw van de eerste 3 offshore
windparken zijn circa 5.000 jobs
gecreëerd. In het kielzog van deze eerste
projecten is ook een veelbelovend en
innovatief cluster ontstaan van installatieen onderhoudsbedrijven die eveneens
heel wat toegevoegde waarde en
tewerkstelling creëert.
De verwachting is dat de tewerkstelling
in de hernieuwbare energiesector de
komende jaren nog sterk stijgt.
De bouw van een gemiddeld offshore
windproject (circa 300 MW) creëert
tijdens de ontwikkelings- en bouwfase
circa 1.400 directe arbeidsplaatsen en
nog eens eenzelfde aantal indirecte jobs.
De exploitatiefase creëert gemiddeld
100 nieuwe jobs per windpark. Concreet
betekent dit dat de realisatie (tussen
2007 en 2020) van het totale offshore
windpotentieel in België (2.200 MW)
circa 20.000 tijdelijke arbeidsplaatsen
(uitgedrukt in manjaren) creëert tijdens
de ontwikkelings- en bouwfase en
800 nieuwe, permanente jobs voor de
exploitatie (minimum 20 jaar).

Kerncijfers
8 OFFSHORE WINDMOLENPARKEN TEGEN 2020
Totale investering:
Totale capaciteit:

€ 8 miljard voor de ontwikkeling en de bouw

2.200 MW waarvan, begin 2014, al 712 MW operationeel

Totaal vermeden CO2-uitstoot:

3.160.000 ton/jaar

Totale jaarlijkse productie:

8 TWh = 10% van het totale elektriciteitsverbruik in België of gelijk aan 50% van het totale jaarlijkse huishoudelijke
verbruik

De voornaamste investeerders :

ASPIRAVI OFFSHORE, COLRUYT,
C-POWER HOLDCO, DEME, DHAM, ELECTRABEL, ELICIO, ENECO WIND
BELGIUM, INCONTROL, Z-KRACHT, MEEWIND, PMV, POWER@SEA, RENT A PORT
ENERGY, SOCOFE, SRIW ENVIRONNEMENT, TTR Energy, WAGRAM INVEST,
WIND ENERGY POWER, KORYS MANAGEMENT

De ontwikkeling van windenergie op
zee creëert bijkomende en nieuwe
kansen
voor
Belgische
bedrijven
die actief zijn in onderzoek, advies,
engineering, financiering, de supply chain
en het bouwen en onderhouden van
windparken. De opgebouwde kennis,
expertise en innovatieve oplossingen
zijn exporteerbaar, zoals nu al dagelijks
wordt bewezen door enkele Belgische
ondernemingen. De eerste ervaringen
worden intussen verzilverd op de internationale markt, een positieve trend die
enkel versterkt kan worden door lokaal te
blijven investeren.

Groeipotentieel exportmogelijkheid
Ondanks de sterke groei van de voorbije
jaren, staat offshore windenergie aan het
begin van zijn ontwikkeling. Tegen 2021
wordt in Europa een totaal geïnstalleerd
vermogen verwacht van om en bij de
45 GW, waarvan op vandaag al 22 GW
de nodige vergunningen heeft behaald
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om te kunnen bouwen. In vergelijking met
de huidige capaciteit van 8 GW betekent
dit een gemiddelde jaarlijkse groei van
ongeveer 22%. Buiten de Unie staat de
ontwikkeling van offshore wind nog in
de kinderschoenen maar zijn de ambities
zeker even groot.
Het is belangrijk dat België haar toppositie
in offshore windenergie behoudt. Nieuwe
investeringen in de eigen markt creëren
exportmogelijkheden op korte en lange
termijn, uitbouw van een innovatieve
industriële sector, nieuwe jobs en welvaart.
Offshore wind kan de komende jaren
dus uitgroeien tot een van de meest
dynamische sectoren van België. We
kunnen met slim beleid deze markt naar
ons toetrekken en daarmee leverancier
worden in plaats van klant.

Bevoorradingszekerheid en
energieonafhankelijkheid
De laatste weken staat de bevoorradingszekerheid van elektriciteit in België
opnieuw volop in de kijker. Het Federaal
Planbureau heeft berekend dat een

nationale stroompanne van één uur tijdens
een werkdag een totale maatschappelijke
economische schade zou veroorzaken van
circa 120 miljoen euro.
In het belang van de Belgische economie
is het dan ook cruciaal dat de eigen
productiecapaciteit wordt uitgebouwd en
de bevoorradingszekerheid gegarandeerd
blijft. Een eigen elektriciteitsproductie
garandeert immers een stabiel prijsbeleid
(minder afhankelijk van import) en een
stabiel investeringsklimaat voor Belgische
bedrijven. Naar aanleiding van de
politieke spanningen in Oekraïne, baart
de energieafhankelijkheid van Europa en
België steeds meer zorgen. De Europese
Commissie werkt aan een plan dat de
Europese afhankelijkheid van gas moet
verminderen door onder andere in te
zetten op hernieuwbare energie.
De invulling van de voorziene zones in het
maritiem ruimtelijke plan op het Belgische
deel van de Noordzee met offshore wind
zal een belangrijke productiebijdrage
leveren - tot 10% van de Belgische

elektriciteitsbehoefte - wat ons minder
energieafhankelijk maakt van andere
bronnen. ■
❱ www.belgianoffshoreplatform.be
1

Belgian Offshore Platform (BOP) vzw
verenigt de investeerders in offshore windenergie in België. De organisatie wil de verdere
ontwikkeling bevorderen door:
- de belangen van haar leden te vertegenwoordigen bij overheid, nutsbedrijven en
andere instanties of personen;
- de noodzakelijke voorwaarden te bepleiten
voor de maximale ontwikkeling van die energiesystemen;
- iedereen te informeren en te sensibiliseren
over de productie van hernieuwbare (wind-)
energie op de Noordzee;
- internationaal ervaring uit te wisselen met
andere producenten van hernieuwbare (wind-)
energie op zee;
- studie en onderzoek te verrichten over hernieuwbare (wind)energie opgewekt op zee.
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Stevin-project is onmisbare
schakel voor verdere uitbouw van
windparken op zee

Ilse Tant • Chief Corporate Affairs bij Elia

De energie die op zee wordt gewonnen, wordt naar het land getransporteerd via onderzeese kabels . Maar de toenemende energie die
vanuit de zee wordt aangevoerd maakt ook een versterking van het
elektriciteitsnet op land noodzakelijk. Het Stevin-project van Elia, de
beheerder van het hoogspanningsnet in België, komt onder meer
daaraan tegemoet. Deze investering wordt geraamd op 240 miljoen
euro.
Sinds 2009 werkt Elia aan de ontwikkeling
van het elektriciteitsnet in de kustregio.
Dit project staat gekend onder de naam
“Stevin” en voorziet in de versterking
van het 380 kilovolt elektriciteitsnet door
middel van een bijkomende hoogspanningsverbinding van 47 kilometer tussen
Zomergem en Zeebrugge. Deze verbinding
dient de elektrische transportcapaciteit
t.b.v. 3.000 megavoltampère tussen beide
locaties te verzekeren. De projectnaam
“Stevin” is afkomstig van de Belg Simon
Stevin die een toegepast natuurkundige,
wiskundige en ingenieur was afkomstig
uit Brugge.

De uitbreiding van het 380 kV-Elia-net
tot aan de kust is een vitale schakel
in het realiseren van vier belangrijke

Ilse Tant

doelstellingen in de verdere economische
ontwikkeling van de regio.

17

West-Vlaanderen Werkt 3, 2014

Blue Energy: stroom uit de zee…

het economische beleid. Dat staat
neergeschreven in ‘West Deal’, dat de
strategische lijnen van het economische
beleid van de provincie voor de komende
vijf jaar bundelt.

De verdere ontwikkeling van de
offshore windparken

In de eerste plaats verzekert deze
elektrische 380 kV-verbinding de toegang
tot grotere elektrische vermogens zodat
de verdere industriële ontwikkeling
van de hele regio en in het bijzonder van
de havens van Zeebrugge en Oostende
mogelijk is.
Ten tweede is een verdere capaciteitsverhoging van het net tevens dringend
noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling
van decentrale productie in de
West-Vlaamse regio. Momenteel is
deze ontwikkeling geblokkeerd door
verzadigingen die optreden in het
plaatselijke 150 kV-net zodat bijkomende
decentrale, hernieuwbare productie niet
kan aangesloten worden op het bestaande
net.
Een
derde
drijfveer
voor
het
Stevin-project is de aansluiting van
offshore windmolenparken op het
hoogspanningsnet. Deze zijn essentieel
en noodzakelijk om de Europese
doelstellingen met betrekking tot de
opwekking van hernieuwbare energie (de
zogenaamde
20/20/20-doelstellingen)
te behalen en moeten ook bijdragen tot
bijkomende productiecapaciteit in België,
die door de geplande nucleaire uitstap en
het sluiten van niet-rendabele gascentrales
onder druk kwam te staan.
Ten vierde zal deze 380 kV-verbinding
het mogelijk maken om de Belgische
elektrische zone te verbinden met de
markt in het Verenigd Koninkrijk
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via de geplande onderzeese elektrische
verbinding. Dit project, dat de naam
Nemo kreeg, is een samenwerking tussen
Elia en National Grid in het Verenigd
Koninkrijk en zal het mogelijk maken om
bijkomende concurrentie en dus aantrekkelijkere prijzen te creëren op de Belgische
markt en tevens om de bevoorradingszekerheid van ons land te garanderen.

De ontwikkeling van de
economie en het aantrekken
van investeringen in de regio,
Vlaanderen en België
Het Stevin-project is, zoals uit de 4
drivers blijkt, van strategisch belang.
Niet alleen vanuit het oogpunt van de
bevoorradingszekerheid en hernieuwbare
energiedoelstellingen, maar ook voor
de economische ontwikkeling van de
kustregio en de havens van Zeebrugge en
Oostende in het bijzonder.
In het kielzog van de bouw van de
windmolenparken, ontwikkelde zich de
afgelopen jaren immers een veelbelovende
en innovatieve cluster van installatieen onderhoudsbedrijven, die heel wat
toegevoegde waarde en tewerkstelling
creëert. En dat niet alleen voor de
havens, maar ook voor West-Vlaanderen,
Vlaanderen en België. Het gaat hier
bovendien om jobs die geografisch
verankerd zijn en die dus niet kunnen
afgeleid worden naar lageloonlanden.
Voor West-Vlaanderen is de offshore
industrie een “speerpuntsector” in

Vandaag bekleedt België en Vlaanderen in
het bijzonder een koppositie in offshore
windenergie: na Groot-Brittannië en
Denemarken is België het land met het
grootste geïnstalleerde vermogen in zee.
De oorspronkelijke timing voor de realisatie
van deze offshore windmolenparken
was om tegen 2020 in totaal te kunnen
beschikken over 2.200 MW windenergie
offshore.
Deze
nieuwe
offshore
windparken leveren immers een belangrijke
bijdrage enerzijds tot het behalen van de
voor België vooropgestelde Europese
doelstellingen inzake hernieuwbare
energie tegen 2020 en anderzijds in de
energie onafhankelijkheid van België
en Vlaanderen. Eens operationeel voorzien
de offshore windparken in 50% van het
totale te bereiken aandeel van België in
hernieuwbare energie.
De 3 eerste windmolenparken (Belwind I,
C-Power, en Northwind) die voor de kust
werden gerealiseerd, zijn samen goed
voor 702 MW of een investering van 3,4
miljard euro. De investeringen voor de
overige 5 windmolenparken, waarvoor het
Stevin-project nodig is, worden op circa 5
miljard euro geraamd.
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De manier waarop deze windmolenparken
zullen worden aangesloten op het
Belgische net, wordt momenteel met de
verschillende betrokkenen en stakeholders
zoals Belgian Offshore Platform bekeken
en uitgewerkt.

’’

Historiek en stand van zaken van
het Stevin-project

De eerste studies rond het
Stevin-project werden door Elia
gestart in 2007. Ondertussen
werden
de
verschillende
stappen afgerond die van
kracht zijn volgens de huidige
Vlaamse
codex
ruimtelijke
ordening en het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen. Op
basis van de plan MER (Milieu
Effecten Rapport) en het verkregen GRUP
(Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan)
werd op 25 oktober 2013 het project
MER goedgekeurd door de Vlaamse
overheid. In de loop van 2013 werden
de nodige vergunningen aangevraagd
bij de verschillende overheden, zowel op
federaal als op Vlaams niveau.

De bouwvergunning werd afgeleverd op
4 juni 2014 maar wegens de 7 ingediende
beroepen bij de Raad van State tegen het
GRUP van Stevin dat op 13 juli 2012 werd
afgeleverd door Vlaanderen kon er nog
niet meteen worden gestart met de bouw
van het Stevin-project. De onzekerheid
rond het Stevin-project, die deze beroepen
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In de loop van 2013 en 2014 is Elia
gesprekken begonnen met de verschillende
partijen
die
een
beroep
hadden
aangetekend met als doel oplossingen
te vinden die voor de beide partijen
aanvaardbaar zijn, zodat het project
alsnog zou kunnen worden gerealiseerd in
zijn huidige vorm en binnen een redelijke
termijn. Eind september 2014
kwam Elia met de verschillende
Het is goed nieuws dat een project,
partijen tot een oplossing. Deze
dat zo belangrijk is voor zowel de
overeenkomsten
liggen
nu
bevoorradingszekerheid van België, alsook voor
ter
bekrachtiging
bij
de
Raad
de tewerkstelling en technologische knowhow
van State. Zonder tegenslagen
die worden gecreëerd, groen licht krijgt.
en indien alles verloopt zoals
Ilse Tant, Chief Corporate Affairs bij Elia
verwacht, zal in de eerste helft
van 2015 worden gestart met
de bouw van het Stevin-project.
Momenteel zijn verschillende
tegen het GRUP teweegbrachten, hadden
aanbestedingen lopende voor een totale
ook een rechtstreeks gevolg op de
geschatte investeringswaarde van 240
planning van de nieuwe offshore parken.
miljoen euro. De indienstname van de
Zonder zekerheid rond het Stevin-project
nieuwe 380 kV-infrastructuur zal naar alle
werd ook het bereiken van een “financial
waarschijnlijkheid gebeuren in de loop van
close” van deze parken achteruitge2017. ■
schoven en hierdoor natuurlijk ook de
❱ www.elia.be
realisatie ervan.

Uw toekomst uitbouwen met advies op maat

Bij Alaska zijn we gepassioneerd door ACCOUNTANCY, AUDIT en ADVIES.
Dat zijn we vanuit verschillende kantoren in België. Alaska is hét Belgisch samenwerkingsverband van accountants- en advieskantoren waar persoonlijke
aanpak en kwalitatieve dienstverlening geen holle slogans zijn.

Kantoren West-Vlaanderen
Alaska Brugge

Wij adviseren zowel KMO’s als VZW’s betreffende:

Koningin Astridlaan 200
B-8200 Brugge
T. +32 (0)50 38 80 04
info.brugge@alaska-group.eu

• Boekhouding en accountancy

Alaska Ieper

• Fiscaliteit
• Familiale opvolging
• Overnames en herstructureringen
• Juridische aangelegenheden
• Subsidies
• Persoonlijke Financiële Strategie

www.alaska-group.eu

R. Colaertplein 27
B-8900 Ieper
T. +32 (0)57 21 23 31
info.ieper@alaska-group.eu

Alaska Kortrijk

Engelse Wandeling 76
B-8510 Kortrijk - Marke
T. +32 (0)56 22 26 02
info.kortrijk@alaska-group.eu
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FlanSea: DE ENERGIEKE KRACHT
VAN GOLVEN

Jan-Bart Van In • hoofdredacteur

FlanSea is een samenwerkingsverband tussen de UGent, het Havenbedrijf van Oostende
en een aantal Vlaamse bedrijven waaronder DEME Blue Energy. Samen ontwikkelen ze
een golfenergieconvertor onder de naam Wave Pioneer. Dat is een drijvend apparaat
dat energie opwekt uit de deining van golven. Deze technologie is specifiek bestemd
voor een gematigd golfklimaat zoals dat van onze Belgische kust.
Jan-Bart Van In

Golfenergie is de energie die in de
golven op zee aanwezig is. Deze ‘blauwe’
energie-technologie vormt een optimale
aanvulling op de offshore windprojecten
die ons vandaag al van groene energie
voorzien.
In landen waar er van nature een groot
golfvermogen aanwezig is (Verenigd
Koninkrijk, Portugal, Ierland, Japan,
Australië, VS) zijn er verschillende
golfenergieconvertoren in ontwikkeling.
Meerdere testcentra zijn op Europees vlak
operationeel, zoals EMEC (VK), Wavehub
(Engeland) en BIMEP (Spanje).
Onder meer in deze landen zijn er reeds
verschillende financieringsmechanismen
aanwezig om deze innovatieve, toekomstgerichte technologie te ondersteunen.

Het FlanSea Consortium
Op initiatief van de Universiteit Gent is er
in 2010 een samenwerkingsverband met
Vlaamse bedrijven gevormd (DEME Blue
Energy, Haven Oostende, Cloostermans,
Spiromatic en Contec). Het consortium
diende via DEME Blue Energy op
31 maart 2010 een projectaanvraag in bij
het Instituut voor Wetenschappelijk en
Technologisch Onderzoek in Vlaanderen
(IWT), dat het FlanSea-project in zijn
eerste fase een subsidiebedrag van
2,4 miljoen euro toekende.
Het doel van FlanSea is het ontwikkelen
en produceren van robuuste en efficiënte
golfenergieconvertoren, specifiek voor het
golfklimaat van de Noordzee.
De diversiteit en kennis van de

verschillende partners binnen het FlanSea
projectteam werden efficiënt aangewend
voor de bouw van de golfenergieconvertor
Wave Pioneer.

Werkingsprincipe
De Wave Pioneer is gebaseerd op de “point
absorber-technologie”. Een drijflichaam
verankerd met een kabel aan de zeebodem
volgt de beweging van de golf en zet
hierbij de lineaire op- en neergaande
beweging om in een roterende beweging
van de lier. De mechanische energie wordt
zo, via twee motoren opgesteld in de boei,
omgezet in elektriciteit.
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Joury
Van
Gijseghem,
general
manager van DEME Blue Energy, de
leidinggevende partner binnen FlanSea:
“Bij de ontwikkeling van de golfenergieconvertoren hebben andere ontwerpers
en ontwikkelaars zich vooral gericht op
zones in de zee met grote golven, dus met
veel golfenergie. In deze regio’s treden
echter ook vaak agressieve stormen op.
Deze stormgolven oefenen een grote
kracht uit op de golfenergieconvertoren,
waardoor er hoge eisen aan de structurele
sterkte en de verankering gesteld worden.
FlanSea richt zich op de meer gematigde
golfklimaten, met als voorbeelden het
zuidelijke deel van de Noordzee.”

Perspectieven voor
golfenergie…?
In april 2013 werd de eerste FlanSeagolfenergieconvertor Wave Pioneer te
water gelaten in het Zeewezendok in
de haven van Oostende en vervolgens
geïnstalleerd op circa 1 km voor de
kust van Oostende. In deze fase was de
convertor nog niet aangesloten op het
elektriciteitsnet.
Wat zijn de bevindingen en resultaten
van ruim een jaar uittesten van de
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Wave Pioneer?
Joury Van Gijseghem: “De resultaten
van dit project zijn voornamelijk kennisaspecten die heel duidelijk een richting
geven voor de wijze waarop toekomstige
golfenergieconvertoren moeten worden
geconcipieerd. Ze geven ook een goed
inzicht op de beoordeling van de kosten,
waarde, rendementen en exploitatie
van bestaande golfenergieconcepten.
Het FlanSea-project heeft een duidelijk
beeld geschetst van welke concepten
commercieel potentieel bieden in een
latere fase”.
Wat zijn de volgende te nemen
stappen in dit project?
Op basis van de opgedane kennis
worden in een volgende fase de meest
veelbelovende golfenergietechnologieën
geïdentificeerd. Golfenergie is momenteel
nog een precommerciële hernieuwbare
energiebron en financiële ondersteuning
- hetzij Europees, hetzij regionaal - blijft
een absolute noodzaak om deze vorm
van energiewinning te lanceren op lange
termijn. Hiervoor zijn internationale
samenwerkingsverbanden zeer zeker een
interessante piste. Op die manier kan

ook de Vlaamse kennis verder worden
doorontwikkeld over de grenzen heen.
Binnen welke termijn kan golfenergie
een
substantiële
en
rendabele
factor worden in de productie van
elektriciteit in onze Noordzeezone?
De gemiddelde energie-inhoud van
de golven in het Belgische deel van de
Noordzee is een stuk lager dan voor
de Atlantische kusten van Ierland of
Portugal, maar uitermate geschikt om
nieuwe technologieën te testen en te
verbeteren. Met de opgedane kennis in
het FlanSea-traject en het potentieel om
voor de Belgische kust pilootprojecten
uit te bouwen, moet het mogelijk zijn in
Vlaanderen verder gestalte te geven aan
de ontwikkeling van
golfenergieconvertoren. Deze kunnen na succesvolle
pilootprojecten
wereldwijd
ingezet
worden in energierijkere gebieden voor
commerciële exploitatie.
Op langere termijn is het ook de
bedoeling deze golfenergieconvertoren
uit te zetten binnen de bestaande offshore
windmolenparken. Zo wordt de schaarse
ruimte op zee optimaal benut, kan de
elektriciteitsproductie van deze parken
verhoogd worden en kan de voorziene
infrastructuur om de energie aan land te
brengen ook hiervoor worden gebruikt.
Dit resulteert in nuttige synergieën tussen
beide bronnen van hernieuwbare energie
uit wind en water.
Hoeveel is er op vandaag al
geïnvesteerd in FlanSea?
Het intussen afgelopen onderzoeksproject
FlanSea (ontwikkelen en testen van de
Wave Pioneer) had een totale waarde
van circa 4 miljoen EUR, substantieel
ondersteund door het IWT. Dit project
biedt opportuniteiten om Vlaamse
technologie te ontwikkelen, te produceren
en te exploiteren in eigen en buitenlandse
zeeën en werkgelegenheid te creëren in
de groeiende sector van hernieuwbare
energie. ■
❱ www.flansea.com
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DEME Group vertakt steeds dieper in Blue Energy
De Belgische beursgenoteerde groep DEME (Dredging,
Environmental and Marine Engineering) nv is wereldwijd actief
op het vlak van baggeren, landwinning, haveninfrastructuur en
offshore services voor olie- en gasindustrie en voor windenergie.
DEME, dat wordt verankerd via de Belgische holding Ackermans
& Van Haaren, realiseerde in 2013 een omzet van 2,5 miljard
euro met een team van circa 4.500 medewerkers. De hoofdzetel
bevindt zich in Zwijndrecht, maar de groep is via zijn vloot ook
aanwezig in de havens van Oostende (Baggerwerken Decloedt)
en Zeebrugge.
De jongste jaren ontplooit DEME steeds meer activiteiten in de
sfeer van duurzame energiewinning. Gespecialiseerde dochterbedrijven als GeoSea, Tidexay en Scaldis staan in voor de engineering
en aanleg, bouw en installatie van funderingen, turbines en
kabels op zee. Maar DEME opereert zelf ook als investeerder
en dus medebouwheer van
windturbineparken.
Zo is de groep één van de
oprichters en aandeelhouders
van C-Power dat het allereerste
windpark voor de Belgische kust
realiseerde in 2013. Ook bij de
toekomstige, nog te realiseren
offshore parken Rentel, Seastar
en Mermaid speelt DEME een
prominente rol.
Met Power@sea exporteert
DEME de expertise die werd
verworven
via
C-Power
naar het buitenland, met
prospecties in Duitsland, het
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk,
Denemarken en Polen.
Via Offshore Wind Assistance
(OWA) nv is DEME eveneens
actief in het onderhoud van
windturbineparken.
De onderneming participeert
ook in Flidar nv (met zetel in
Oostende) die een meetboei voor nauwkeurige windmetingen
op zee ontwikkelde.
Dochterbedrijf DEME Blue Energy (DBE) nv, opgericht in
februari 2010, ontplooit een waaier aan activiteiten in de
engineering en co-realisatie van projecten in verband met

milieuvriendelijke energieopwekking en -distributie.
Zo is DEME Blue Energy (DBE) medeoprichter en actieve partner in
REBO (Renewable Energy Base Ostend) nv, de onderneming
die vanuit Oostende instaat voor de nodige infrastructuur en
diensten voor de installatie- en exploitatieactiviteiten van de
offshore windmolenparken in de Noordzee.

Andere vormen van blauwe energie
DBE trekt het golfenergieproject FlanSea samen met de
Universiteit Gent en andere private partners.
In samenwerking met het Ierse bedrijf DP Marine Energy,
ontwikkelt DEME Blue Energy getijdenenergieprojecten in
Islay (Schotland) en Fair Head (Noord-Ierland).
DBE is ook bezig met een haalbaarheidsstudie over de
mogelijkheid om voor de Belgische kust een kunstmatig
eiland (energie-atol) aan te
brengen, met als voornaamste
functie het opslaan van
energie
bij
productieoverschot van de Belgische
offshore
windmolenparken.
De gestockeerde energie (in
de vorm van een hydraulisch
verval)
kan
vervolgens
worden aangewend bij een
ontoereikende
energievoorziening als gevolg van een
beperkt windvermogen of
een toenemende vraag van de
verbruiker.
DEME Group is ook betrokken
bij het aanbrengen van 80.000
ton aan rotsen/stenen voor de
protectie van de elektrische
onderwaterkabel
die
de
WaveHub met het vaste land
nabij Cornwall (UK) verbindt.
Deze werken zijn uitgevoerd
geweest met de Rollingstone
van Tideway (lid van de DEME
Group). De WaveHub is een
soort stopcontact op de zeebodem voor het uittesten in reële
omstandigheden van (golf)energieconvertoren.
Zie ook spectrum bericht pagina 38: DEME stapt in diepzeemijnbouw in Stille Oceaan.
JBVI
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Syntra West richt in het kader van de Academie voor de Toekomst de opleiding ‘windturbinetechnicus’ in.

Werken op een windturbine offshore? Gevarieerd en uitdagend
maar niet voor avonturiers!
Lauren
Rabaey
werkt
sinds
januari
2014
als
‘onderhoudstechnicus’ bij het bedrijf ‘SENVION’, het vroegere
‘REPOWER’, met vestiging in Oostende. Hij staat in voor
het onderhoud van de offshore windturbines samen met
een groep collega’s. Lauren volgde de opleiding ‘inleiding
windturbinetechnicus’ die in het najaar 2013 door Syntra
West werd georganiseerd in het kader van de Academie voor
de Toekomst. Na de opleiding ging hij aan de slag in de offshore
sector. Veerle Breemeersch, stafmedewerker Academie voor
de Toekomst, ging eens polsen bij Lauren naar zijn ervaring.

Lauren: “Ik volgde bij de KULeuven, Technologiecampus
Oostende een master hernieuwbare energie en daar geraakte
ik gefascineerd door de windenergie offshore. De opleiding
‘inleiding windturbinetechnicus’ bracht me in contact met de
bedrijven die actief zijn in de sector. De docenten van Syntra
West worden immers geplukt uit de sector en brengen je dichter
bij de praktijk. In januari kon ik ‘on the field’ werken: het was een
bewuste keuze om na mijn studies met twee voeten in de praktijk

te staan. Ondanks mijn goede vooropleidingen leerde ik ook al
veel on the job.“

Veerle: “Welke competenties heb je nodig om deze job te kunnen
uitvoeren?”
Lauren: “Technische kennis rond mechanica en elektriciteit
zijn essentieel maar niet voldoende. Je moet risico’s
goed kunnen inschatten want je werkt uiteindelijk in een
hoogspanningsinstallatie van wel 6 megawatt. Zelfstandig

140918 WES Publireportage.indd 1
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De Academie voor
de Toekomst is een
samenwerkingsverband
van opleidingspartners
met als doel de instroom
van werknemers
naar onder meer de offshore sector te versterken en
de competenties van de werknemers te verhogen.
De Academie is een initiatief van de Provincie WestVlaanderen en geeft vorm aan de sociale pijler van de
‘Fabrieken voor de Toekomst’. Voor meer info en het
volledige opleidingsaanbod:
Veerle Breemeersch, 0473/74 43 33 info@pomwvl.be
www.fabriekenvoordetoekomst.be

met de steun van

kunnen werken en over een goeie fysieke conditie beschikken,
zijn bijkomende vereisten: je gaat immers maar met drie
personen op de windmolen en je moet vlot van de boot op de
windmolen kunnen stappen en naar boven klimmen.”
Veerle: “Een avontuurlijke job?”
Lauren: “De job is heel gevarieerd en uitdagend maar je mag
allerminst een avonturier zijn. De veiligheidsopleidingen zijn
uitgebreid en de eisen liggen hoog. Als er iets met één van de
drie collega’s gebeurt op de windmolen, moet je elkaar te hulp
kunnen schieten, in het ergste geval zelfs kunnen redden.”
Veerle: “Zijn de opleidingen die je hebt gevolgd een goede
voorbereiding op deze job?”
Lauren: “Ja absoluut! Het is echter niet noodzakelijk om
over een master te beschikken om deze job te doen. Er zijn
hier collega’s met een diploma secundair of een bachelor. Het
totaalpakket van competenties is het belangrijkste!”
Veerle: Het risico op energietekort voor de komende winter is
vandaag actueel. Een uitdaging voor de windmolens op zee om
in voldoende energie te voorzien?
Lauren: de verdere uitbouw van de windmolens op zee kan
zeker een antwoord bieden op het nijpende energietekort in
Vlaanderen. Daarvoor moet echter eerst het STEVIN-project
worden goedgekeurd. Dit STEVIN-project voorziet in een
hoogspanningsnet zodat de geproduceerde energie op zee aan
wal gebruikt kan worden. De deblokkage van het Stevinproject
kan er voor zorgen dat extra windturbineparken gebouwd kunnen
worden in Oostende.
Veerle: dat klinkt veelbelovend. Vanuit de Academie voor de
Toekomst doen we zeker het nodige om de offshore sector en de
werknemers te ondersteunen op vlak van opleidingen.

2/10/14 14:34

Blue Energy: stroom uit de zee…

West-Vlaanderen Werkt 3, 2014
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ENERGY PORT OOSTENDE
als
als draaischijf
draaischijf voor
voor blue
Blue energy
Energy

Paul Gerard • afgevaardigd bestuurder AG Haven Oostende en REBO nv

België is een Europese koploper in de ontwikkeling van offshore
windparken. Sinds 2008 profileert Haven Oostende zich als Energy
Port en is ze nauw betrokken bij de ontwikkeling en het operationeel
houden van de windturbines in onze Noordzee. Om deze opportuniteit
ten volle te benutten, werd het investeringsbedrijf REBO nv opgericht.
Sindsdien zijn verschillende projecten gerealiseerd in de havensite
van Oostende en ontwikkelde zich een lokaal offshore windnetwerk
dat vandaag circa 180 mensen (plus nog een pak afgeleide jobs)
tewerkstelt.
Haven Oostende riep in oktober 2010,
samen
met
Participatiemaatschappij
Vlaanderen, DEME Group en Artes-Group,
de vennootschap Renewable Energy
Base Ostend (REBO) nv in het leven. De
missie van REBO nv is om de haven uit te
bouwen tot het kloppende hart van de
blue energy business in een straal van
200 km rond Oostende.
De eerste stap in de transformatie van
de haven van Oostende tot Energy Port
was een investering in de juiste haveninfrastructuur. REBO injecteerde ruim
€ 15.000.000 om het draagvermogen van

het in open water gelegen Zeewezendok
aanzienlijk te versterken. Daarnaast werd
de kaaiwand versterkt én is het zeebed
vlak vóór de kop van het dok van een
grindbed voorzien, zodat de nieuwste
installatieschepen tegen de kaaiwand
kunnen aanleggen én upjacken.
Deze infrastructuur maakt het ook
mogelijk om op de REBO-terminal diverse
cargoprojecten uit te voeren. Zo worden er
op regelmatige basis enorme kabelhaspels,
versnellingsbakken en funderingen voor
offshore constructies gestockeerd.
De juiste investeringen in havenin-

Paul Gerard

frastructuur in combinatie met de
vraaggedreven dienstverlening van het
REBO-team, maakten van Haven Oostende
een one-stop shop voor de ontwikkelaars
van offshore windparken. Niet enkel
voor de installatiefase, maar ook voor de
onderhoudsfase van de windturbines is
alle beschikbare accommodatie aanwezig.
Naast de 150.000 m² installatiezone
en de 800 meter lange zwaarlastkade
zijn er ook volledig geïnstalleerde kantoren
en gesloten en open opslagruimtes
beschikbaar voor projectmanagement en
voor O&M (operations & maintenance).
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Referentieprojecten

De Haliade 150 zal de grootste en meest
performante offshore windturbine zijn.
Naast de installatieprojecten gebeurde
ook het projectmanagement van
C-Power, Northwind & Belwind vanuit de
Haven van Oostende.

Operations & maintenance
Na
de
installatiefase
van
de
windmolenparken
komt
de
onderhoudsfase. Met speciale ‘service
vessels’ vertrekken dagelijks windturbinetechnici naar de turbines om
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
Gemiddeld zijn er 2 voltijdse krachten
nodig om 1 windturbine te onderhouden.
Jaarlijks zijn er 3.000 ‘service vessel’bewegingen in Haven Oostende. De
Haven investeerde in pontons, zodat deze
vaartuigen efficiënt kunnen laden, aan- en
afmeren. Het onderhoud van alle Belgische

foto: ©Energy Port Oostende -

Het
project
C-Power
op
de
Thorntonbank (waarvan de eerste fase
operationeel was in 2009) was het eerste
offshore windproject gerealiseerd in het
Belgische deel van de Noordzee. Om de
haalbaarheid van dit innovatieve concept te
testen en het beleidsinstrument te kunnen
invoeren, eiste de Belgische overheid dat
C-Power het project zou starten met een
pilootfase. Deze pilootfase was de eerste
van de drie C-Powerprojecten.
In fase 1 werden zes 5 MW-turbines van
het merk Senvion gebouwd (toen nog
Repower genaamd). De turbines werden
gebouwd op betonsokkels en staan met
elkaar in verbinding via 33 kV-kabels.
Daarna staan ze in verbinding met het
hoogspanningsstation op land via een
150 kV-exportkabel. In het transformatorstation wordt deze stroom omgezet
naar 36 kV-grid.

Blue Energy: stroom uit de zee…

Na de pilootfase volgden 2 industriële fases
bij C-Power. Tijdens fases 2 en 3 werden
48 Senvion-turbines geplaatst van 6 MW
(24 in elk concessiegebied), het offshore
transformatorstation (OTS) gebouwd en de
tweede 150 kV-exportkabel geïnstalleerd.
Belwind was het tweede windmolenpark
in het Belgische deel van de Noordzee.In
2013 installeerde Alstom op Belwind I een
testturbine. Alle onderdelen van de turbine
werden gestockeerd en geassembleerd
op de Reboterminal en vertrokken via
hefschip Bold Tern naar Belwind I.
Alstom, dat zich op de wereldmarkt van
de offshore windmolens positioneert,
ontwikkelde een eigen type turbine die
een energieproductie heeft die 15% hoger
ligt dan de andere 6 MW-modellen. Met
zijn 73,5 m lange wieken heeft de rotor
een diameter van 150 m. Daarnaast zijn de
onderhoudskosten op lange termijn veel
lager dan de reeds bestaande modellen.
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parken gebeurt vanuit Oostende. Senvion,
Alstom en MHI Vestas zijn drie internationale windturbinefabrikanten die een
vestiging hebben op de REBO-terminal. Ze
worden bijgestaan door gespecialiseerde
onderhoudsfirma’s zoals Cofely GDF
Suez, CMI en maritieme contractors zoals
GeoSea.
Verder bewijs van de constante evolutie
van de offshore windbusiness in Haven
Oostende is de opening van het opleidingscentrum Falck Safety Services medio
2014, goed voor 10 extra arbeidsplaatsen.
Zij zijn marktleider in het aanbieden van
veiligheidsopleidingen, nodig om offshore
te mogen werken.

Toekomstvisie - ontwikkeling
masterplan
In maart 2014 stelde Haven van Oostende
haar masterplan voor. Met deze studie
wil de haven een antwoord vinden op
de groeiende toestroom aan bedrijven

en wil ze een strategie uitwerken voor
de organisatie op het land van de blue
energysector. Energy Port Oostende is
ondertussen uitgegroeid tot een regionale
trekpleister voor bedrijven actief in deze
sector.
Om de gebouwenzone in lijn te krijgen
met de ambities van Haven Oostende
wordt geopteerd voor een masterplan
dat volgende ambities nastreeft:
ÌÌ een
overkoepelend
veiligheidsplan
waardoor werknemers en bezoekers
zich op een veilige manier over de site
kunnen bewegen;
ÌÌ een efficiënte organisatie van gebouwen
gebaseerd op enkele visuele assen en
macroblokken waarrond de wegenis is
gestructureerd;
ÌÌ een mobiliteitsplan gebaseerd op het
campusmodel: gebundeld parkeren aan
de toegang van het terrein en interne
loop- en fietspaden die de gebouwen
met elkaar verbinden. Wegenlussen voor
zwaar verkeer en speciale transporten;
ÌÌ een kostenefficiënt afvalbeheer met een
centraal ophaalpunt;
ÌÌ prestatiecriteria
voor
energieefficiënte gebouwen en duurzame
bouwmaterialen.
Deze criteria zijn ambitieus maar zowel
budgettair als technisch afgetoetst op hun
haalbaarheid.
Maar de Energy Port wil meer zijn. Ze wil
een platform creëren tussen de bedrijven
en de onderzoekswereld om van de Energy
Port dé plek te maken voor offshore wind
O&M in de regio, waar in deze jonge sector
samen met de bedrijven gezocht wordt
naar optimalisatie van bedrijfsprocessen
en een grotere efficiëntie op het terrein.
Vanuit die optiek wordt de site ook
opgevat als een campus en ontluikende
cluster, zodat meer spontane contacten
ontstaan tussen mensen uit verschillende
bedrijven en onderzoeksorganisaties. Zo
vergroot de kans op kennisuitwisseling,
samenwerking en nieuwe initiatieven.

Seanergy Ports
Halfweg oktober 2014 ondertekenden
Haven Oostende en 4 andere Europese
kleine en middelgrote havens, in het
casino van Oostende een samenwerkingsovereenkomst waarin ze zich engageren
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samen te werken in de groeiende blue
energy sector onder de noemer van
Seanergy Ports. De haven van Oostende en
REBO nv nemen de leiding bij dit initiatief.
Energy Port Oostende wil een site zijn
die ’Blue Energy’ ademt en uitstraalt en
die zowel voor de haven als de bedrijven

verder bouwt aan de fundamenten van
duurzame werkgelegenheid.
Het masterplan is geen verre droom,
maar actiegericht. Via focusgesprekken
is de haalbaarheid van de Energy Port
ambitie afgetoetst met de gebruikers om
zo tot een realistisch ontwikkelingsplan
te komen. De eerste stappen richting

West-Vlaanderen Werkt 3, 2014

een duurzame ontwikkeling van de
Energy Port zijn reeds genomen. Voor
de realisatie van 2 nieuwe gebouwen
(Vestasgebouw en Falckgebouw) werden
bepaalde duurzaamheidscriteria reeds
meegenomen in het ontwerp en in het
uitvoeringstraject. ■
❱ wwww.reboostende.be

Energiehaven creëert nieuwe tewerkstelling
Haven Oostende moest de jongste jaren inboeten op haar
traditionele maritieme activiteiten en vond een nieuwe adem
in haar rol als Energy Port. Dat vertaalt zich einde 2014 in 180
nieuwe, voornamelijk gespecialiseerde arbeidsplaatsen. Daar
bovenop komen nog een pak jobs in afgeleide activiteiten zoals
hotels, restaurants, boottochten en andere.
Ter vergelijking: de tewerkstelling bij de klassieke (niet-offshore
windenergiegerelateerde) Oostendse havenbedrijven (inclusief
overheidsdiensten zoals douane, zeevaartpolitiek en DAB Vloot)
bedroeg in dezelfde periode 739 medewerkers, waaronder
slechts 12 dokwerkers.
Tabel 1 toont een overzicht van de belangrijkste actoren in de
Energy Port Oostende cluster.
De cijfers tonen een fluctuatie van de tewerkstelling die
afhangt van het stadium waarin de activiteit rond de realisatie
en de opvolging een windturbinepark zich bevindt (opbouw,
installatie, exploitatie en onderhoud). Zo was er in 2013 een piek
van 210 directe arbeidsplaatsen in de offshore windenergiegerelateerde tewerkstelling, het moment waarop het turbinepark
Northwind nog in volle opbouw was. In 2014 daalde die arbeidspopulatie met een 30-tal eenheden. Eenmaal de bouw van de
nieuwe windmolenparken op gang komt, zal deze specifieke
tewerkstelling opnieuw toenemen.
De bedrijven die de windturbines bouwen zoals Vestas, Senvion
en Alstom, zijn van buitenlandse origine. De bouwhereneigenaars van de parken op zee (C-Power en Parkwind) zijn

Tabel 1
Directe tewerkstelling in Energy Port Oostende
OFFSHORE BEDRIJVEN (vaste tew.)

dec/12 sep/13 sep/14

MHI Vestas O&M

25

30

Senvion Benelux

55

24

29

CMI (Cockerill Maintenance & Ingéniere)

30

23

22

Cofely Fabricom

20

20

20

C-Power

15

23

16

Parkwind

10

11

GeoSea

60

10

Geoxyz

5

10

Falck Safety Service

10

E-Coast

5

Alstom
Andere
TOTAAL

6

6

4

3

8

10

12

133

210

179

BRON: jaarrekeningen van de betreffende ondernemingen

een krachtenbundeling van voornamelijk Belgische actoren
waaronder DEME Group en Groep Colruyt en diverse energieintercommunales zoals Aspiravi.
Belgische ondernemingen zoals CMI en Cofely Fabricom zijn
intensief betrokken bij het onderhoud en de supervisie van de
windmolens op zee.
JBVI

De rol van GreenBridge
GreenBridge, gelegen in de achterhaven van Oostende, wil een
duurzame voedingsbodem zijn voor succesvol technologisch
ondernemen en trekt volop de kaart van blue energy of blauwe
energie. Zowel blue energy professionals als (West-)Vlaamse
kmo’s met oog op transformatie, kennisinstellingen, studenten,
projectinvesteerders, beleidsmedewerkers en internationale
instellingen kunnen er terecht voor een uitgebreid aanbod.
Naast deelname aan workshops en netwerkmomenten, wordt er
via de Blue Energy Corner in de GreenBridge-demonstratieruimte
ruimte ter beschikking gesteld om projecten rond offshore wind
en golf- en getij-energie in de kijker te zetten. In 2017 worden
de deuren geopend van de nieuwe en unieke onderzoeksinfrastructuur op het GreenBridge Wetenschapspark van Universiteit
Gent in Oostende. Het betreft een sleep- en een golftank die
in gemeenschappelijke onderzoekshallen van 190 m op 90 m
ingebed worden. De sleeptank dient o.a. om onderzoek te doen

naar het manoeuvreergedrag van schepen in beperkt en ondiep
vaarwater om de toegankelijkheid van de Vlaamse havens te
garanderen. In de golftank (30 m op 30 m), die kadert binnen
het Gen4Wave-project, kunnen verschillende toepassingen in
de offshore industrie onderworpen worden aan de inwerking
van golven, getijstroming en wind. De unieke onderzoeksinfrastructuur staat ten dienste van de Vlaamse industrie en Vlaamse
onderzoekers, maar wekt ook internationale interesse, wat kan
leiden tot buitenlandse investeringen en industriële activiteiten
in Vlaanderen.
Het samenspel van bovenstaande initiatieven bevestigt de rol
die GreenBridge vervult in de Fabriek voor de Toekomst Blue
Energy, een initiatief van Provincie West-Vlaanderen en de POM.
❱ www.greenbridge.be
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West-Vlaamse nichebedrijven groeien door dankzij Blue Energy

Blauwe energie-injectie voor regionale economie
Roel Jacobus • economiejournalist

Tal van West-Vlaamse dienstverleners en toeleveranciers spinnen garen uit de komst van de maritieme windmolenparken. Voor netwerkintegrator e-BO Enterprises, ontwikkelaar van bodemmeetapparatuur dotOcean, specialist in onderwatertechnieken DECO en voor GEOxyz, specialist in
geografische en geotechnische onderzoeken, zijn ze een springplank naar internationale expansie.
Bunkers Dagreda vond er een vervangmarkt voor de krimpende visserij en toeristische passagiersrederij
Franlis heroriënteerde zich richting professioneel publiek. Voor de Oostendse hotels en appartementen
brengt de Blue Energy Cluster een welgekomen extraatje.

Passagiersrederij Franlis (Oostende): “Iedereen wil de windmolens van nabij zien”
“Eigenlijk is het grappig. Toen de
vergunningen voor de windmolenparken
toegekend werden, wilde het publiek
ze zo ver mogelijk uit het zicht hebben.
Nu vervoeren we jaarlijks bijna 10.000
passagiers die ze willen bekijken”, vertelt
Michel Seeger, zaakvoerder van de
Oostendse passagiersrederij Franlis die
in de jaren 1960 door zijn vader werd
opgericht.
Door de terugval van het binnenlands
toerisme was hun vloot al van zes naar
twee schepen teruggevallen toen hij in
2007 de fakkel overnam. Franlis is vandaag
de enige passagiersrederij van de Kust.
De vijf schepen met een gezamenlijke
capaciteit van 431 mensen voeren vandaag
niet langer enkel pleziervaartjes uit.
Michel Seeger: “De bouw van de
windmolenparken gaf ons sinds 2008 een
extra doelpubliek. Wij varen bijvoorbeeld
regelmatig met journalisten, politici,
Europese ambtenaren, wetenschappers,...
om de bouwfases van de intussen meer
dan 150 windmolens te bekijken. Naast
dit vervoer van passagiers voor diverse
doelgroepen turnen wij ons om tot een
maritiem
evenementenbureau
voor
professionele klanten. Veel bedrijven
boeken een retourtje windmolenpark als
incentive rond hernieuwbare energie.
Daarnaast treden we op als scheepsagent
met snelle werkschepen voor mensen
en materiaal. Wij regelen alles van
de transfers op land per shuttlebus
en schepen tot catering en lokale
overnachtingen. Hiervoor zetten we onze
eigen en gehuurde vaartuigen in, die we
bemannen met specifiek opgeleide gidsen.
Van april tot eind september kunnen ook
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particulieren mee voor een excursie van
een halve dag”.
Doordat de windmolenparken buiten de
territoriale wateren liggen, is het telkens
een eind varen en dat vereist extra
veiligheidsmaatregelen.
Michel Seeger: “Wij behaalden in 2008
het Europees ISM-label voor passagiersveiligheid en de bescherming van het mariene
milieu. Wij krijgen regelmatig federale
audits. Er bestaat geen speelmarge meer

voor occasionele vaarders, die tijd is lang
voorbij.”
Franlis telt acht vaste medewerkers,
voornamelijk
in
de
administratie,
aangevuld met zelfstandige kapiteins
en varend personeel. “Als scheepsagent
voor binnen- en buitenlandse werkboten
proberen we lokale bemanningsleden in
te schakelen maar dat is absoluut geen
evidentie.” ■
❱ www.franlis.be
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Kusthotels en appartementen (Oostende):“Extra overnachtingen zijn niet te versmaden”

André Descheemaeker: “We verwachten een
blijvende impact voor de toeristisch kalme
wintermaanden.” (Foto Edwin Fontaine)

Filip Dermul: "Een professionele verblijver wil zo
kostenefficiënt mogelijk logeren".

“Ik schat het aantal extra overnachtingen
in de Oostendse hotels de voorbije twee
jaar op telkens 4.000”, vertelt André
Descheemaecker, voorzitter van de
vzw Kusthotels. Dat contingent betekent
voornamelijk een goede zaak in de
doorgaans kalmere wintermaanden, zowel
in zijn eigen hotel Pacific als in andere
zakenhotels zoals Bero, Thermae Palace,
Europe, Burlington en Mondo.
Descheemaecker: “Oostende is de ideale
uitvalsbasis voor de internationale bouwers

van onderdelen en constructies aan wal,
de installateurs op zee, de kabelleggers
en later de gespecialiseerde onderhoudsingenieurs en -technici. Op termijn zal
dit verminderen maar we verwachten
toch een blijvende impact van het vele
onderhoud en de tijdige vernieuwing van
de windmolens. Maar zelfs al valt het
aantal buitenlandse overnachtingen op de
helft, dan nog blijft die niet te versmaden.
Ook de restauranthouders varen wel met
deze extra bezoekers.”

Geen behoefte aan zeezicht

partementen die wij en de collega’s
ter beschikking hebben, zijn gericht
op toeristische belevingswaarde. Een
professionele verblijver wil echter zo
kostenefficiënt mogelijk logeren en
wenst dus geen meerwaarde te betalen
voor zeezicht of een mooiere badkamer.
Meestal volstaan een douche, bed, zetel
en salontafel. Bovendien willen de ploegen
vlak bij de werkplaats en dicht bij elkaar
zitten voor het sociaal contact. Het gaat
wel meestal om Europeanen maar toch
zijn ze de taal niet machtig.” ■

Niet alle buitenlandse delegaties kiezen
voor de hotelformule. “Vooral bij de
opstart van de eerste windmolenparken
in 2012 en 2013 verhuurden wij veel
appartementen
aan
de
installatieploegen”, zegt Filip Dermul van Agence
Dermul en gewezen voorzitter van
de vastgoedfederatie CIB-Kust. Cijfers
voor de hele sector zijn moeilijk te filteren,
vooral omdat Oostende nauwelijks
specifieke zakenappartementen telt.
Filip Dermul: “De meeste verhuurap-

Bunkers Dagreda (Zeebrugge): "Compensatie voor terugval van visserij"
Hoewel windmolenparken elektrische
energie opwekken, lopen de schepen
tot nader order nog steeds op diesel.
De enige bunkeraar met varende
bevoorrading aan de Kust is Bunkers
Dagreda uit Zeebrugge maar
evenzeer actief in de Oostendse haven.
"Wij
bevoorraadden
twee
jaar
geleden regelmatig het grote schip
dat de elektriciteitskabel van de
windmolens naar land bracht. Onze
grootste volumes leveren we echter
aan de baggeraars die de ondergrond
voorbereiden voor het plaatsen van de
betonnen
molenvoeten.
Belangrijke
recurrente klanten zijn de scheepjes die
het personeel vervoeren. Deze aluminium
catamarans
vertrekken
voornamelijk
vanuit Oostende met telkens een zestal
mensen en materiaal aan boord",
vertelt bedrijfsleider Jan Hillewaert.
In 2005 namen hij en zijn vrouw Sabien

Simoens, Bunkers Dagreda over van
Daniël Dobbelaere. Ze verlegden de
klantenfocus van de visserij - die intussen
voor 80% verdween wegens faillissement
of gesubsidieerde sloop - naar de bredere
scheepvaart.
Jan Hillewaert: "Ons verlies in de visserij
werd gaandeweg volledig gecompenseerd
door de bouw van de windmolenparken
en bijhorende werken. Leveren aan grote
baggeraars en bouwbedrijven vergt

heel veel aandacht aan kwaliteit
en veiligheid. Bijvoorbeeld voor de
spectaculaire pontons Neptune en
Goliath van Deme - die de masten
en wieken naar zee brengen moesten we ons materiaal aanpassen.
Daartegenover
staat
dat
het
professionele firma’s zijn die correct
bestellen en betalen.”
Bunkers Dagreda beschikt over drie
schepen: een groot vaartuig met een
capaciteit van 25 tankwagens en
twee kleinere met een capaciteit van vijf
tankwagens.
Jan Hillewaert: "Met de schaalvergroting
in de scheepvaart worden ook onze
klanten steeds groter. Mogelijk beslissen
we in 2016 of in 2017 tot uitbreiding van
onze capaciteit. Wij hopen alvast dat ook
het project van de Vlaamse Baaien en het
idee voor een energie-atol doorgaan.” ■
❱ www.bunkers-nv.be
(Roel Jacobus)
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Netwerkintegrator e-BO Enterprises (Ieper):

"Wat je hier goed doet, kan je exporteren"
De Ieperse ICT-netwerkspecialist e-BO Enterprises groeide gaandeweg internationaal in het ontwerpen,
bouwen en onderhouden van digitale communicatienetwerken op zee. "De ervaring met de West-Vlaamse windmolenparken leidde ons naar Nederland en Duitsland", zegt gedelegeerd bestuurder Christophe
Dhaene.
Hoe belandt een ervaren ICTnetwerkspecialist uit Ieper tussen de
windmolens op zee?
Christophe
Dhaene:
"Met
een
ingenieursteam ontwikkelen wij voor
de industrie veilige platformen voor de
distributie van ‘content’ en leveren we
diensten voor het beheer van netwerken,
infrastructuur en cloud computing. Dit
bracht ons tot een eerste offshore project
van Belwind, wat leidde tot opdrachten
voor C-Power, North Wind en ondertussen
kandidaten voor andere toekomstige
concessies. Ook in parken in Nederland
en Duitsland mochten we netwerken
ontwikkelen en staan nieuwe installaties
op stapel."
Waaruit bestaat jullie bijdrage in het
geheel van een windmolenpark?
"Wij integreren, ‘lijmen’ doorgaans een
30-tal systemen in een windmolenpark aan
elkaar. Wij maken een vlot beheer mogelijk
met aandacht voor monitoring, interne en
externe beveiliging, toegankelijkheid van
op afstand en visualisering. Momenteel
bestaat reeds 25 tot 30% van ons
zakencijfer uit het ontwerpen, bouwen en
onderhouden van netwerken op zee. Reken
op een tempo van twee parken per jaar."
Tekent
zich
al
een
succesvol
businessmodel af?
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"We leerden dat de ontwerpfase
gemakkelijk twee jaar studie in beslag
neemt, de bouwfase anderhalf tot twee
jaar en de onderhoudsfase 20 jaar.
Vooral die 20 jaar recurrente operations
& maintenance (O&M) diensten bij
turbineparken zijn belangrijk voor de
stabiliteit van het bedrijf. Besef wel dat
het gaat om kritische apparatuur en
processen waardoor je organisatie op een
24/7-service gericht moet zijn."
Welke marktpositie bekleedt u?
"Dit is sowieso een internationale markt
maar wij zijn uniek doordat we focussen
op offshore netwerken. In deze nieuwe
sector leren we voortdurend bij want dit
gaat niet met standaardapparatuur. We
werden al door een Duitse leverancier
uitgenodigd om hun Belgisch competentiecentrum te worden en hun producten
te verbeteren. Als klein Belgisch bedrijf
hadden we nooit gedacht een invloed te
hebben op een Duitse industriële speler."

Kantoor in Hamburg
Wat verwacht u van de verschuiving
van tal van economische activiteit
naar de zee?
"Over alle concessies zitten straks
dagelijks honderden mensen op zee.
Daarbij komen alle diensten in de

Christophe Dhaene: "Als klein Belgisch
bedrijf hadden we nooit gedacht
een invloed te hebben op een Duitse
industriële speler."
controlekamers, dispatching, logistiek,
enzovoort. Ik engageer me in de Fabriek
voor de Toekomst Blue Energy, waar we
ons voornamen om het West-Vlaamse
industriële
weefsel
te
betrekken.
Bijvoorbeeld onze machinebouw telt
veel flexibele toeleveranciers die in
competentie voor niemand moeten
onderdoen. Belangrijk is dat het gaat om
recurrente activiteiten op een testveld:
wat je hier goed doet, kun je exporteren.
Wij ontwikkelden een tool voor het
beheer en onderhoud van windmolens,
die nu aandacht krijgt in de brede markt.
We openen volgend jaar ook een kantoor
in Hamburg, het Mekka van de offshore
windindustrie."
Vindt u voldoende geschikte mensen
in eigen streek?
"Wij tellen 28 medewerkers, tegen het
einde van het jaar worden dat er 30. Voor
volgend jaar verwachten we opnieuw
een sterke groei, wat ons begin oktober
dit jaar tot een nieuwbouw op de hoek
van bedrijvenpark Ter Waarde met de
Noorderring bracht. We krijgen spontane
sollicitaties van hooggeschoolden die hun
dagelijkse pendeltocht naar Antwerpen of
Brussel willen inruilen voor werk in eigen
streek." ■
❱ www.ebo-enterprises.com
(Roel Jacobus)
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Ontwikkelaar van bodemmeetapparatuur dotOcean (Brugge):

"Onze kust is een labo voor veel bedrijven"
Vanuit Brugge groeit dotOcean in de ontwikkeling van meettoestellen voor de maritieme industrie, meer
specifiek voor de baggermarkt. "We merken een wereldwijde shift naar de zee, daar kunnen en moeten
we met de juiste producten op inspelen. Onze sensoren zijn bijvoorbeeld geschikt voor het monitoren van
windmolenparken."
Koen Geirnaert vormt met Sebastien
trillingen - als trage - corrosie - processen
veel sterker en waardevoller dan wanneer
Deprez en Peter Staelens de kern van
die elkaar uiteindelijk beïnvloeden. Op
je individueel naar de internationale markt
dotOcean. Dit technologiebedrijf focust
elk windmolenpark kan een netwerk
moet stappen. Totaaloplossingen vormen
op productontwikkeling voor de maritieme
van sensoren aangebracht worden dat
de toekomst."
industrie.
Vandaag
Shift naar de zee
mikt
het
specifi ek
Hoe gaat het met het
op
de
baggermarkt
bedrijf dotOcean?
met systemen om de
"Afgelopen
zomer
densiteit en weerstand
groeiden we uit het
van
sliblagen
te
Bedrijvencentrum Regio
karakteriseren.
Brugge naar kantoren
Koen Geirnaert: "Wij
langs de Pathoekeweg.
werken
zowel
voor
Onze sterkte is ons
overheden,
havenbeintussen
tienkoppig
drijven, waterbouwers
team. Wij vinden de
en
baggeraars.
Wij
nodige mensen dankzij
verhuren of verkopen
onze
hoogtechnoonze
systemen.
logische uitdaging, de
Onze
belangrijkste
aanbestedende klanten Het team van dotOcean met oprichters Peter Staelens (links), Sebastien Deprez (vierde van kans om te proeven
van zowel productontzijn de havenbedrijven rechts) en Koen Geirnaert (tweede van rechts)
wikkeling,
installatie
van
Antwerpen
en
als meten op het veld, de internationale
Rotterdam, Rijkswaterstaat, de Vlaamse
de ‘gezondheidstoestand’ visualiseert.
aspecten, de jonge sfeer, de interessante
overheid en andere opdrachtgevers in
Vergelijk het met de hartslagmeter van
klanten,...
Nederland en Frankrijk. We ontstonden in
een sporter. Zo kunnen parkbeheerders
De instap van bouwcluster Artes
2008 uit het Bryo-netwerk van Voka als
het preventief onderhoud en de inkomsten
Group (met onder meer Artes Depret
puur consultancybedrijf en richtten ons
optimaliseren.
Momenteel
worden
uit Zeebrugge) als aandeelhouder in
na enkele jaren op één specifieke markt
dotOcean-sensoren aangebracht op een
2011 biedt financiële stabiliteit maar
waarin we technologisch toegevoegde
50-tal windmolens van Belwind."
evenzeer strategische en operationele
waarde konden bieden.»
Verwerft u hiermee unieke kennis die
ondersteuning.»
Hoe sluit uw activiteit aan op de Blue
leidt tot een exporteerbaar product?
Waar ligt jullie ambitie?
Energy cluster?
"Onze kust is voor veel bedrijven een
"We maakten een plan voor onze focus
Koen Geirnaert: "Onze sensoren en
laboratorium om op een efficiënte manier
en de uitbouw van ons team tegen 2020.
basiselektronica
voor
slibmeettoekennis op te doen en producten te
We zien een shift naar de zee voor
stellen kunnen ook in andere
resources, zowel grondstoffen als
toepassingen gebruikt worden,
Als
een
van
de
weinigen
in
Europa
kunnen
wij
energieopwekking, en er ontstaan
bijvoorbeeld
het
monitoren
de
gezondheid
van
een
windmolen
permanent
nieuwe en diepere havens. Het is
van
windmolens.
In
de
monitoren.
belangrijk dat we daarvoor de juiste
slibmeters zitten drukmeters
producten lanceren. Iedereen voelt
en accelerometers waarmee je
aan zijn ellebogen dat we voor
trillingen, corrosie, stabiliteit,...
duurzame bevoorrading naar meer blue
kunt meten. Onze echte differentiator is
ontwikkelen die als standaard naar andere
energy moeten gaan, en dan zullen we
dat we alle processen gesynchroniseerd
markten gebracht kunnen worden. Mooi is
via meetnetwerken met de grillige natuur
kunnen monitoren. Wij kunnen als een
dat heel veel verschillende competenties,
moeten leren omgaan." ■
van de weinigen in Europa verbanden
bouwblokken in die waardeketting, al in
❱ www.dotocean.eu
leggen tussen snelle - bijvoorbeeld
Vlaanderen aanwezig zijn. Dit pakket is
(Roel Jacobus)
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Offshore energieparken geven GEOxyz vleugels
GEOxyz uit Zwevegem (en Oostende) boort steeds dieper door in de niche van zeebodemonderzoek
(hydrografie) en van aanverwante geofysische onderzoeken. Haar excellentie in deze specialiteit maakt
dat het bedrijf rond ondernemer Patrick Reyntjens koortsachtig groeit in omzet en tewerkstelling en dat
het werkgebied steeds internationaler wordt. Diensten voor de offshore windparken zijn daarbij een
stuwende factor.
GEOxyz is einde 1998 opgericht
state-of-the-art onderzoeksystemen.”
door Patrick Reyntjens (39) en was
Hectische groei
aanvankelijk vooral actief in topografie
Een deel van de vloot van GEOxyz
(opmetingen aan land), later gevolgd door
opereert vanuit de haven van Oostende
onderzoeken en hydrografische metingen
waar de onderneming in 2013 investeerde
in binnenhavens en binnenwateren.
in kantoren, werk- en opslagruimte. Van
Gedurende de laatste jaren ging het
daaruit zijn onder meer de meeste offshore
bedrijf zich toeleggen op gespecialiseerde
windmolenparken in de Noordzee snel
diensten voor de offshore industrie zoals
bereikbaar.
onder meer voor de windmolenparken en
de olie- en gasindustrie.
Bedrijfsleider
Patrick
Reyntjens:
“GEOxyz
is
een
onafhankelijk
bedrijf, gespecialiseerd in
hydrografie, geofysisch en
geotechnisch onderzoek.
Via onze lokale kantoren
en vertegenwoordigers,
leveren wij onze diensten
aan
overheden,
aan
de
bagger-,
marine
constructie- & offshore
industrie en ook aan
consultingbedrijven
en
onderzoekscentra.
Wij
werken in heel Europa,
van Rusland tot de
Middellandse
Zee
en
bieden ook specifieke GEOxyz beschikt over een vloot van 15 meetvaartuigen (eigen foto)
projectondersteuning
De sterke focus van de onderneming
wereldwijd.
vertaalde zich in een omzetsprong
Onze expertise, mensen, apparatuur
van 4 miljoen euro in 2009 naar bijna
en technologie bieden onze klanten de
11 miljoen euro in 2013, terwijl de
informatie en gegevens die nodig zijn voor
tewerkstelling mee opklom van 20 naar
het ontwerpen, bouwen en onderhouden
ruim 60 medewerkers vandaag.
van infrastructuur op zee. We zijn gespeciPatrick Reyntjens: “Gezien de opmars van
aliseerd in het verzamelen van data
de productie van duurzaam opgewekte
voor waterkundig werk zoals baggeren,
offshore energie in Europa, met België als
havenwerken, enz. We voeren ook
een van de voortrekkers, investeerden we de
inspecties van constructies uit. Om dat te
laatste jaren in gespecialiseerd personeel,
kunnen doen, hebben we geïnvesteerd in
innovatieve technieken en vaartuigen
een vloot van een 15-tal meetvaartuigen in
ter ondersteuning van deze sector.
verschillende groottes. We steunen op een
Vooraleer een offshore windmolenpark
snel groeiend team van zeer professionele
kan ingepland worden, voorziet GEOxyz
en
gespecialiseerde
medewerkers,
in de uitvoering van vooronderzoeken.
op geavanceerde technologieën en
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De zeebodem wordt dan onderzocht
naar morfologie, bodemgelaagdheid en
de aanwezigheid van mogelijke munitie
(UXO), vooraleer offshore constructies
geplaatst kunnen worden. Ook tijdens
de bouw van deze offshore constructies,
leveren wij de nodige ondersteuning.
Onderwaterinspecties worden uitgevoerd
ter controle van de werken. Zodra
windmolenparken in productie gaan,
staan we ook in voor
de ondersteuning bij
het onderhoud. Jaarlijks
worden de verschillende
‘Infield- en Export’kabels
onder
het
zeebed
gecontroleerd. De stalen
onderwaterconstructies,
waarop de windturbines
gemonteerd
staan,
worden
geïnspecteerd
op
corrosie
en
de
erosieputten rond deze
constructies
worden
gemonitord
om
de
blijvende stabiliteit te
garanderen.”
In juli 2013 nam GEOxyz
zijn
meest
recente
offshore support vaartuig
‘Geosurveyor X’ in dienst.
Patrick
Reyntjens:
“Het
Offshore
Support vaartuig ”Geosurveyor X” is een
innovatieve ontwikkeling, met een laag
brandstofverbruik dat echter geen afbreuk
doet aan de vaarsnelheid, de grootte en
het comfort. De CO2-uitstoot is slechts
de helft van vaartuigen met vergelijkbare
omvang en prestaties.
In vergelijking met de olie- en gassector
staat de markt van duurzame offshore
energie nog in de kinderschoenen.
GEOxyz heeft gewerkt aan windparken op
zee door heel Europa en we combineren
deze kennis met ons inzicht in de nieuwe
werkwijze om onze klanten innovatieve
oplossingen te kunnen verschaffen.” ■
❱ www.geoxyz.eu
(JBVI)
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Windparken springplank voor internationale
expansie onderwaterspecialist DECO (Brugge)
DECO, de Brugse specialist in onderwaterwerken, kreeg een stevige boost door opdrachten voor de windmolenparken. Het zakencijfer verdubbelde tot 8 miljoen euro. Bovendien versnelde dit ‘veldlaboratorium
op zee’ de ontwikkeling van gesofisticeerde snijtechnieken voor de internationale markt. Het volgende
doelwit is een uitvalsbasis in Azië.
Ervaren ingenieur-duiker Martin Van
Dromme (52) startte in 1996 Diving
Engineering & Consultancy Office (DECO)
met twee mensen. Vandaag telt de tandem
DECO nv en zusterbedrijf Maraqua bvba
samen 26 medewerkers, met hoofdzetel
op de industriezone Blauwe Toren in
Brugge.
“Wij zijn op vier vlakken betrokken
bij de bouw en het onderhoud van de
windmolenparken aan de kust. Ten

onder water heel precies afgesneden
worden. Met deze techniek kan dat
veiliger en milieuvriendelijker dan door te
branden. Ten vierde verrichten we niche
baggerwerken, bijvoorbeeld buispalen tot
op de juiste diepte leegmaken en onder
hoge druk reinigen”, vertelt Van Dromme.
DECO ontwikkelt zelf gereedschappen
en machines voor bergingswerken en
voor de bouw, onderhoud en inspectie
van offshore windmolenparken en

aan de grond te krijgen in de internationale
wereld van wrakberging en offshore olieen gaswinning. De windmolenopdrachten
hebben dit proces zeker versneld. Je mag
niet vergeten dat de onderwaterjacketstructuur waarop een windmolen staat
even complex is als van een booreiland.
Een park van 60 windmolens moet je zien
als 60 booreilanden.”
Deze specifieke kennis droeg DECO intussen
uit naar een 15-tal windmolenparken
in Duitsland, Nederland en het VK en
binnenkort wordt gehoopt om ook in
Frankrijk aan de slag te gaan.
De ambities van Van Dromme liggen
nog verder: “We overwegen in 2015 een
kantoor te openen in de Aziatische regio.
Niet alleen de windenergie maar ook
olie- en gaswinning komen sterk op in
Oost-Azië.”

Ghent Dredging als
aandeelhouder

Martin Van Dromme, ceo DECO: “De opdrachten in de windmolenparken verdubbelden ons zakencijfer.”

eerste doen wij reguliere duikwerken,
bijvoorbeeld voor het aansluiten van kabels,
reparatie, inspecties. Daarnaast doen we
inspecties met robots, de zogenaamde
ROV’s of remotely operated vehicles. Wij
investeerden meer dan 3 miljoen euro in
vijf zulke toestellen. Ten derde, en daar
zijn we uniek in, ontwikkelden we een
techniek voor onderwatersnijwerk met
een naaldfijn waterstraaltje onder enorme
druk van 3.000 bar. Aan een snelheid
van 2.600 km per uur snijden we in één
pas door 26 cm staal of 120 cm zwaar
gewapend beton. Bij de bouw van de
windparken moeten de funderingspalen

booreilanden. Dit bracht de Bruggelingen
al in Zuid-Amerika, alle landen van Europa,
Singapore, Maleisië, enz. Dit najaar snijden
ze in Angola een omgevallen booreiland
helemaal in stukken en ruimen ze drie
booreilanden voor de Britse kust

Ambities in Azië
Toch kwam de grootste boost van
onderwateropdrachten in de Belgische
windmolenparken.
Martin
Van
Dromme:
“Hiermee
verdubbelden we ons zakencijfer, dit jaar
ongeveer 8 miljoen euro. We waren deze
technieken al aan het ontwikkelen om voet

Sinds 2010 kreeg Martin Van Dromme
versterking van Bart Van Hooland (Pont
nv), bestuurder bij onder meer de GIMV,
G-Tec en Ghent Dredging, als externe
aandeelhouder en voorzitter van de raad
van bestuur van DECO. Ook Wim De
Schipper, ceo van Ghent Dredging,
de Belgische marktleider in pluviaal
baggerwerk en slibvermelding, fungeert
als bestuurder bij DECO. Ghent Dredging
is voor 70% eigenaar van Deco en voor
50% van Maraqua.
“Hun rol is adviserend en kritisch
beschouwend,
zonder
operationele
inbreng”, aldus Van Dromme. “Begin 2013
kwam Chris Lehouck bij ons als algemeen
directeur. Met zijn jarenlange, internationale managementervaring bij onder
meer Dredging International, leidt hij
het DECO-team verder de offshore wereld
in. Met een zopas behaalde ISO 9001 en
OHSAS 18001 certificatie zijn we klaar
voor een nieuw hoofdstuk.” ■
❱ www.deco-diving.be
(Roel Jacobus)
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Geen spectaculair herstel van de economie
Analyse van het verloop van de sociaaleconomische
indicatoren en de conjunctuur in West-Vlaanderen1
Nele Depestel • POM West-Vlaanderen
Nele Depestel

Figuur 1
Synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen
Saldo van positieve en negatieve antwoorden
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BRON: NBB, verwerking: afdeling DSA, POM West-Vlaanderen.

Economisch herstel laat op zich wachten.
De brutowaarden van de synthetische
conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen
aarzelen en de afgevlakte curve is niet
langer opwaarts gericht (fi guur 1).
De analyse van de diverse sociaaleconomische indicatoren bevestigt het
wisselvallige beeld. Toch stellen we een
aantal gunstige evoluties vast.

Arbeidsmarktindicatoren
De werkloosheid in West-Vlaanderen
stijgt nog altijd, maar positief is dat de
toenames nog altijd kleiner worden op
jaarbasis. De jeugdwerkloosheid blijft
afnemen op jaarbasis en het aandeel van
de jeugdwerkloosheid is lager dan vorig
jaar. De sterke toename van het aantal
oudere niet-werkende werkzoekenden
heeft
vooral
een
administratieve
oorzaak, namelijk de verhoging van de
leeftijdsgrens voor onvoorwaardelijke
vrijstelling als werkzoekende. Ook het feit
dat de mensen die nu 50 à 60 jaar zijn uit
de babyboomgeneratie komen (geboren
tussen 1955 en 1964) en dus talrijk zijn,
speelt een rol.
Economisch gunstig is ook dat de VDAB
in 2014 aanzienlijk meer werkaanbiedingen registreert dan in 2013.
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Het aantal werklozen per openstaande
vacature blijft stabiel.
Bij de arbeidsmarktindicatoren in het
Vlaamse Gewest zien we eenzelfde beeld.
De werkloosheid kent nog toenames
op jaarbasis, maar die worden steeds
kleiner. De evolutie van het aantal oudere
niet-werkende werkzoekenden en het
aantal uitgeschreven oudere werklozen is
gelijklopend aan die in West-Vlaanderen.
Ook in het Vlaamse Gewest ontving de
VDAB meer vacatures. De toenames op
jaarbasis zijn wel minder groot dan die in
West-Vlaanderen.

Producentenvertrouwen
Cijfers van de eerste helft van 2014 tonen
veel minder tijdelijke werkloosheid dan
in dezelfde periode van 2013. Dit zou het
producentenvertrouwen ten goede moeten
komen. Ook positief is dat we kunnen
zeggen dat starters - zelfs abstractie
makend van een administratieve toename
door de invoering van de btw-plicht
voor advocaten - op een stijgende trend
zitten. In het eerste semester van 2014
werden minder ondernemingen stopgezet
in vergelijking met dezelfde periode in
2013. Minder goed is dat het aantal
faillissementen in West-Vlaanderen in

de zomer van 2014 gevoelig hoger lag
dan in dezelfde periode van 2013. Dit
terwijl het begin 2014 nog de goeie kant
uitging met het aantal faillissementen in
onze provincie. Hoopvol is dat er in 2014,
naast de vier reeds uitgevoerde collectieve
ontslagen, geen enkele intentie tot
collectief ontslag meer werd gemeld in
de provincie West-Vlaanderen.
Idealiter hadden we hier ook cijfers over
de West-Vlaamse omzet, investeringen en
export moeten kunnen analyseren. Door
verwerkingsproblemen bij de dataleverancier kon dit in dit conjunctuuroverzicht
echter niet gebeuren.

Consumentenvertrouwen
Tot slot geeft de statistiek van de
vergunde en begonnen woningen
alvast hoop wat het consumentenvertrouwen betreft. Het aantal vergunde
nieuwbouwwoningen steeg begin 2014
in West-Vlaanderen spectaculair ten
opzichte van 2013. Ook de statistiek
van de vergunde renovatiewoningen
vertoont een duidelijke toename. Dit zal
ongetwijfeld de bouwsector ten goede
komen. De statistiek van de begonnen
nieuwbouwwoningen kent nu al een
toename, maar de grote boost zou nog
moeten komen gelet op de grote toename
van de vergunningen in de voorbije
maanden.
De
inschrijvingen
van
nieuwe
personenwagens neemt vooralsnog
verder af. ■
1

Opmaak september 2014.

❱ De volledige analyse kunt u
terugvinden op de website
www.pomwvl.be.
❱ Meer info: Afdeling Data, Studie en
Advies nele.depestel@pomwvl.be of
050 40 73 51
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Skilliant cvba behartigt marktgerichte opleidingen met 40 medewerkers

Syntra West stapt zelf in de ondernemersrol
Syntra West vzw, de West-Vlaamse marktleider in bedrijfs- en beroepsgericht volwassenenonderwijs, hergroepeert zijn open en maatopleidingen, gericht op het segment van de private bedrijven en de socialprofitsector, in de nieuwe commerciële entiteit Skilliant cvba. Dit een primeur in de 54 jaar oude historiek
van het ‘cursusfabriekje’.
Groep Syntra West

ORGANISATIE

MERK

WAT

VOOR WIE

Syntra
West
is
met
(merknaam Escala), bouwen
zijn
zes
West-Vlaamse
we verder uit via de nieuwe
• Starters (ondernemers en
medewerkers)
campussen een belangrijke
commerciële entiteit Skilliant.
Bedrijven - van klein bedrijf
Overheid en non proﬁt
• Ambitieuze jongeren
tot beursgenoteerd
opleidingsactor
en
Dat is een bewuste keuze om
• Leertijd
stuwende factor voor de
in de rol van ondernemer te
West-Vlaamse
economie.
stappen. We zijn nu zelf een
• Open bedrijfsopleidingen
• OndernemerschapsZij organiseert met een
bedrijf…! De soepele structuur
trajecten
• Bedrijfsopleidingen op
• Open opleidingen
maat
• Voltijdse dagopleidingen
team van 200 werknemers,
van een cvba laat toe om in de
• Maatpleidingen
• Competentiemanagement
• Leertijd-werkplekleren
en personeelsadvies
aangevuld
met
3.500
toekomst eventueel nog meer
freelance praktijkdocenten,
partners (zoals bijvoorbeeld
jaarlijks opleidingen voor
sectorfondsen) als vennoot aan
ruim 75.000 cursisten en is
boord te halen. Hiermee geven
een significante HR-partner
we vorm aan het coöperatieve
voor circa 16.000 bedrijven.
gedachtegoed."
De Groep Syntra West
Met de keuze voor een
Skilliant cvba
Syntra West vzw
realiseerde in 2013 14,3
vennootschapstructuur
miljoen euro inkomsten uit
wordt Skilliant een heus
opleidingen aan cursisten
profi tcenter dat op eigen
en
ondernemingen,
een
kracht
rendabel
moet
stijging met 5% in vergelijking
zijn, op een competitieve
met 2012 en van 11% in
markt waarin ook spelers
vergelijking met 2011.
als Kluwer, Acerta en
Tot op heden opereerde
Amelior actief zijn. Wat
Syntra West als een cluster van
zijn de ambities van de
3 vzw’s. Nu komt daar voor
onderneming?
het eerst een commerciële
Chris Jonckheere, marketingpoot bij onder de welluidende
directeur van Syntra West:
naam Skilliant cvba (waarin
“De activiteiten die nu zijn
we het Engelse woord skill
ondergebracht in de cvba
herkennen).
waren vorig jaar goed voor
De
vennootschap
is Vlnr. Johan De Neve - algemeen directeur, Chris Jonckheere - directeur marketing
circa 6 miljoen euro omzet.
operationeel sinds 1 juli 2014 en kreeg een startkapitaal
We willen dat binnen drie jaar verdubbelen naar 12 miljoen euro.
mee van 1,2 miljoen euro, onderschreven door de
Hoe? Onder meer door nieuwe markten aan te boren buiten
3 vzw’s van de Syntra West-familie. 40 medewerkers die voorheen
West-Vlaanderen. We bieden nu al regelmatig maatwerkopressorteerden onder de vzw Syntra West maakten de overstap
leidingen aan in Gent, Geel en in Brussel. Ook via een verdieping
naar de cvba. Skilliant opereert onder hetzelfde management als
van ons aanbod met onder meer HR-dienstverlening voor kmo’s,
Syntra West vzw met Johan De Neve als ceo.
die te klein zijn voor een eigen HR-manager. Verder ook door meer
Algemeen directeur Johan De Neve: “Onze langlopende
actief te worden op de markt van vooral technische evenementen
opleidingen voor startende ondernemers en hun medewerkers,
en seminaries.”
gelinkt aan de leertijd of via de ondernemerschapstrajecten
Johan De Neve: “Deze ganse evolutie past in de tijdsgeest. Ik
en de voltijdse dagopleidingen blijven opereren onder de vzw
verwijs naar de septemberverklaring van de nieuwe Vlaamse
Syntra West. Ze worden structureel gesubsidieerd door Syntra
regering en ook naar West Deal van het West-Vlaamse provincieVlaanderen. Onze kortlopende opleidingen die steunen op
bestuur, die inzetten op het verzelfstandigen en dus ook meer
maatwerk (zoals competentiemanagement en personeelsadvies)
responsabiliseren van sommige activiteiten.” ■
voor kleine en grote bedrijven (merknaam SBM-Syntra voor Bedrijf
❱ www.syntrawest.be
(JBVI)
en Medewerkers) en ook voor de overheid en de non-profitsector
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Vyncke installeert eerste Xant 100 kW windturbine van Belgische makelij
Het Brusselse engineeringsbedrijf 3E (waarin ook een tak van
de familie Colruyt participeert), specialist in groene energie,
sleutelde zes jaar lang aan de ontwikkeling en realisatie van
een middelgrote, compacte en minder dure windturbine van
Belgische makelij. Voor de commercialisatie van dit innovatieve
project vond 3E medestanders en investeerders bij de familie
Vyncke, de ondernemers achter de gelijknamige producent van
biomassaketels en -centrales uit Harelbeke en bij de West-Vlaamse
ingenieur Jo Versavel (oud-gediende van Barco en oprichter en
voormalig ceo van Traficon). In een volgende fase sprong ook de
Vlaamse overheidsinvesteringsmaatschappij PMV Xant nv bij met
een injectie van 2 miljoen euro. De eerste windturbine van Xant
nv, de Xant-21, met een capaciteit van 100 kW, werd einde mei
dit jaar geïnstalleerd op de site van Vyncke nv in Harelbeke.
Xant heeft de ambitie om Vlaanderen, na de teleurgang van het
Limburgse HMZ, opnieuw op de wereldkaart te zetten rond de
ontwikkeling en productie van middelgrote windturbines voor het
segment van 60 tot 500 kW.
De xant-windturbines zijn specifiek ontworpen voor de industrie,
de grotere land- en tuinbouwbedrijven, dorpen of zelfs afgelegen
gebieden die niet op het elektriciteitsnet aangesloten zijn. Door
decentraal elektriciteit te produceren met behulp van middelgrote
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windturbines en lokaal te verbruiken, vermijdt men de extra
kosten gelinkt aan het elektriciteitstransport.
Andere voordelen zijn de eenvoudige vergunning, eenvoudig
transport, eenvoudige montage met minder componenten, lagere
kost en hogere opbrengst in verhouding tot de investeringskost.
Het prille technologiebedrijf mikt op een marktpotentieel van
enkele honderden verkochte turbines per jaar. Dit aan een
gemiddelde verkoopprijs van 300.000 euro per turbine. ■
❱ www.xant.be
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Producent van rooimachines Dewulf neemt Friese collega over
Dewulf nv, producent van zelfrijdende aardappel- en wortelrooimachines maakt een significante groeisprong via de overname van zijn complementaire Nederlandse collega Miedema. Ook in Roemenië wordt
een productievestiging uitgebouwd.

Dewulf nv uit Roeselare
ontpopt zich de jongste jaren
in versneld tempo als een van
de snedigste West-Vlaamse
groeibedrijven. De overname
van een gerenommeerde
Nederlandse collega is een
belangrijk manoeuver binnen
de
bedrijfsstrategie
van
Willem, Karel en Hendrik
Decramer
en
Thomas
Decan, het managementteam
(en aandeelhouders) van de
derde generatie.
Miedema bv, gevestigd in de
Friese gemeente Winsum,
bestaat sinds 1940 en is met
111 medewerkers actief in het
ontwikkelen en vervaardigen
van moderne technologie
voor het inschuren, sorteren,
transporteren
en
het
poten
van
aardappelen.
Deze activiteiten zijn zeer
complementair op deze van
Dewulf want ze vormen de
schakels voor en na het eigenlijke rooien van de aardappelen, die
de key competence is van het familiebedrijf uit Roeselare.
Karel Decramer, exportmanager van Dewulf nv: “Het huidige
management van Miedema blijft voor 28% aandeelhouder van de
vestiging in Winsum en garandeert op deze manier de continuïteit.
De eigen ontwikkeling, productie en leiding van het bedrijf blijven
in Winsum. Synergieën creëren we vooral op het vlak van inkoop,
de verkoop van de machines en de marketing. Samen kunnen we
een volledig pakket aanbieden aan de moderne aardappel- en
groentetelers van deze wereld.”
Met deze overname groeit Dewulf tot de wereldwijde
nummer 2 in de niche van de aardappelbehandeling na het
Duitse Grimme.
Begin 2013 nam Dewulf het Roemeense dochterbedrijf over van
de West-Vlaamse metaalbewerker en het toeleveringsbedrijf
Shapes Subcontracting (ondertussen omgevormd naar Shapes
Metalworks), waarin zij eerder reeds participeerden.

Crisisbestendig
Karel Decramer: “Onze Roemeense dochter SC Dewulf srl in
Brasov produceert momenteel vooral kleinere onderdelen, maar
het is de bedoeling om ook daar meer en meer afgewerkte
machines te maken. Ons team daar telt momenteel 51
medewerkers onder leiding van mijn broer Willem Decramer die
in augustus 2013 met zijn gezin naar ginder verhuisd is.”
Dewulf toont zich vrij crisisbestendig en realiseerde in 2013, 45
miljoen euro omzet met 150 medewerkers (waarvan iets minder
dan 100 in Roeselare) via de productie en verkoop van circa 300
rooiers per jaar. Het innovatieve bedrijf levert die in 37 landen,
waaronder China, Turkije en Zuid-Afrika. Die export is goed voor
ruim 80% van het zakencijfer. De onderneming investeert ook
aan een hoog tempo. Het R&D-team telt 16 gespecialiseerde
medewerkers. De technologische voorsprong van de 68-jarige
familieonderneming uit zich in gebruiks- en onderhoudsvriendelijke installaties die rooien in de meest uitdagende
omstandigheden en met behoud van kwaliteit. ■
❱ www.dewulfgroup.com
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Via overname van G-Tec Sea Mineral Resources uit Oostende

DEME Group stapt in diepzeemijnbouw in
Stille Oceaan
De Belgische beursgenoteerde groep DEME nv, actief in baggeren, landwinning, haveninfrastructuur en
offshore services, zet een nieuwe stap in de diversificatie van zijn activiteiten met de overname van G-Tec
Sea Mineral Resources uit Oostende. Deze heeft een concessie op zak voor de ontginning (‘blue mining’)
van koper-, kobalt- en nikkelertsen in een zone van 74 km² in de Stille Oceaan.
G-Tec Sea Mineral Resources (GSR) nv is in april 2012 opgericht
als een dochter van G-Tec nv uit Spa, gespecialiseerd in bodemonderzoek. G-Tec zelf is opgestart in 1993 door de Waalse ingenieur
Lucien Halleux en realiseerde in 2013, 3,7 miljoen euro brutomarge
met 44 medewerkers. Pont nv, een groep investeerders rond de
Vlaamse manager Bart Van Hooland (bestuurder bij Gimv, Ghent
Dredging en het Brugse duikerwerkenbedrijf DECO), verwierf in
2006 een meerderheidsparticipatie (68%) in het Waalse bedrijf
dat via dochteronderneming G-Tec Offshore ook steeds meer
actief is in projecten rond Blue Energy.
Dochter G-Tec Sea Mineral Resources verwierf begin 2013 een
concessie met een termijn van 15 jaar van de International
Seabed Authority, een afdeling van de Verenigde Naties,

voor de ontginning van mineralen zoals koper, kobalt en nikkel
in het Oosten van de Stille Oceaan, buiten de jurisdictie van de
aanpalende oeverstaten. Die zone is qua oppervlakte twee keer
zo groot als België. Aangezien de grondstofvoorraden op het land
steeds schaarser worden, groeit het economisch belang van de
zogenaamde ‘blue mining’, het winnen van ertsen op zee. Die
activiteit is niet enkel hoogtechnologisch qua uitrusting maar ook
kapitaalintensief.
G-Tec Sea Mineral Resources (GSR) kreeg van bij zijn start
onderdak in Oostende op de site van Baggerwerken Decloedt,
dochter van DEME Group, wat erop wijst dat er toen reeds een
nauwe samenspraak was tussen DEME en G-Tec.
Op 23 september 2014 nam DEME GSR integraal over en
herdoopte de naam in Global Sea Mineral Resources. Die
operatie liep samen met een
kapitaalsverhoging
van
2
miljoen euro.
DEME Group, dat we vooral
kennen van zijn baggerwerken
en andere grote infrastructuurwerken in havens en op
zee, is via zijn gespecialiseerde
vloot een belangrijke actor
in de havens van Zeebrugge
en Oostende en tegelijk ook
een gewichtige operator en
investeerder in de Belgische
windmolenparken op zee.
De Belgische groep is ook al
een tijd actief in faciliteiten
en
werkzaamheden
voor
zeemijnbouw via Oceanﬂ ore,
een joint venture sinds 2011 met
de Nederlandse partner IHC
Merwede. Met de overname
van GSR gaat DEME eens stap
verder en treedt in de nieuwe
rol van exploitant van diepzeemijnbouwzones. ■
❱ deme-group.com
(JBVI)
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Bedrijvenzone in Izegem is exclusief voor autohandel

wvi (her)lanceert de Minerva…
De schaarste aan gronden voor grote nieuwe projecten qua bedrijfshuisvesting en de toegenomen aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid, maken onder meer dat de West-Vlaamse Intercommunale wvi
steeds meer specifieke, thematische bedrijvenzones en bedrijfsverzamelgebouwen aanboort.
wvi ontwikkelt in Izegem het
‘Minerva-park’ een zone
specifiek voor bedrijven met
als hoofdactiviteit groot- en
kleinhandel in voertuigen
en
onderdelen
evenals
het herstellen van auto’s,
vrachtwagens en moto’s. De
zone is bruto 4,7 ha groot
en heeft een gunstige
commerciële ligging tussen
twee andere koopcentra,
namelijk Top Interieur en het
FrunPark, die van dezelfde
ontsluiting gebruik kunnen
maken.
De naam Minerva verwijst naar het gelijknamige bekende
voormalige Belgische automerk dat begin twintigste eeuw zeer
populair was.
Geert Sanders algemeen directeur wvi: “Deze autohandelszone biedt een antwoord op de problematiek van
autohandelaars die zich langs invalswegen vestigen. In deze regio
is vooral de Meensesteenweg tussen Roeselare en Menen gekend
voor zulke activiteiten. Veel van die zaken zijn niet altijd correct
vergund of kunnen niet uitbreiden. Met deze exclusieve zone
reiken we daarvoor een oplossing aan.”
De infrastructuur in de autohandelszone is maximaal afgestemd
op de doelgroep. Zo wordt een overrijdbare strook voorzien,
zodat laden en lossen efficiënt kan verlopen. Hierdoor kunnen
de private kavels maximaal ingericht worden voor de eigen
activiteiten. De belangstellende bedrijven zullen CO2-neutraal
moeten zijn, voor wat betreft hun elektriciteitsverbruik. wvi
zal de bedrijven begeleiden bij het zoeken naar energiezuinige
oplossingen.
Het Minerva-park is begin 2016 bouwrijp en beschikt over 30.000
m² verkoopbare grond met een minimale kavelgrootte van 1.500
m². wvi hoopt zo aan 10 à 12 bedrijven een plaats te kunnen
bieden. De verkoopprijs bedraagt 100 euro/m².

Duurzame en kwaliteitsvolle bedrijventerreinen
wvi, met zetel in Brugge, is in 54 West-Vlaamse gemeenten
actief in het ontwikkelen van bedrijventerreinen, bedrijfsverzamelgebouwen, sociale woonprojecten en in ruimtelijke planning,
mobiliteit en milieu. De cvba realiseerde in 2013, 27,8 miljoen
euro omzet met een team van 88 medewerkers.
Geert Sanders: “wvi heeft zich in 2013 verder geprofileerd als

projectontwikkelaar
voor
kwaliteitsvolle en duurzame
bedrijventerreinen
en
woonprojecten. Daarnaast
doen
de
gemeenten
steeds meer een beroep
op ons als studiebureau en
advies- en kenniscentrum
voor taken die worden
opgelegd in het kader van
regelgeving rond milieu- en
ruimtegebonden materies.“
De aankoop van grond voor
de realisatie van nieuwe
bedrijventerreinen door wvi,
bleef in 2013 hangen op 35 ha. Er werd 34 ha aan industriekavels
verkocht aan een 100-tal bedrijven. De nieuwe bedrijventerreinen
in Ingelmunster, Middelkerke en Moorslede behoren tot de
belangrijkste realisaties van 2013. De gemiddelde verkoopprijs
bedraagt 90 euro/m². Het lokaal bedrijventerrein aan de
Pannestraat in Veurne is volledig uitverkocht aan 14 bedrijven.
Geert Sanders: “We hebben er momenteel ruim 970 ha
bedrijfsgrond in ontwikkeling, gespreid over 74 terreinen en
er is 61 ha bouwrijpe bedrijfsgrond beschikbaar. Nu een
aantal ruimtelijke planningsprocessen afgerond zijn, hopen we
dat in de loop van de komende jaren heel wat bouwrijpe grond
op de markt kan aangeboden worden. Wij gaan voortaan alleen
nog CO2-neutrale bedrijventerreinen ontwikkelen. De bedrijven
die zich willen vestigen op een dergelijk terrein, zijn onder meer
verplicht om groene energie aan te kopen.”

Creatief met bedrijfsverzamelgebouwen
wvi blijft ook extra bedrijfsverzamelgebouwen realiseren. Deze
bieden kleinere modules aan, aan bedrijven die weinig ruimte
nodig hebben en die ze zelf kunnen inrichten. Het bedrijfsverzamelgebouw op de ambachtelijke zone in Blankenberge was
in 2013 meteen uitverkocht. Dit jaar volgde ook het gebouw
op het terrein Lindeke in Sint Eloois-Winkel (Ledegem). Op
de Fleternasite in Vleteren bouwt wvi momenteel nog een
bedrijfsverzamelgebouw dat begin 2016 instapklaar zal zijn.
De intercommunale plaatst nu ook projectzones in de markt
waarop private ontwikkelaars bedrijfsverzamelgebouwen kunnen
bouwen zoals op bedrijventerreinen in Staden en in Brugge
(Lissewege Kazerne). ■
❱ www.wvi.be
❱ infoloket@wvi.be.
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BE Delicious wil Belgische eetcultuur internationaal uitdragen

Herwig Dejonghe (Pinguin-Greenyard Foods)
stapt in productie van garnaalkroketten
Herwig Dejonghe, COO en aandeelhouder van de Europese diepvriesgroentenproducent Greenyard Foods
(Pinguin) neemt met zijn private holding Vijverbos een participatie van 33% in het familiebedrijf Mestdagh nv uit Veurne, de grootste artisanale West-Vlaamse producent van diepgevroren garnaalkroketten.

Mestdagh nv (merknaam Artisan) uit Veurne, ontstond in 1978
uit de bekende restaurantboot La Péniche in Oostduinkerke waar
het succes en de grote vraag naar de zelfgemaakte garnaalkroketten van chef-kok Luc Mestdagh aanleiding waren tot de
oprichting van een apart bedrijf.

Dejonghe (27) is zich aan het inwerken in het bedrijf in Veurne en
neemt wel een operationele taak op.”

BE Delicious

Het engagement van Herwig en Francis Dejonghe bij Mestdagh
heeft mee geleid tot de recente opstart van BE Delicious, een
Dochter Hilde Mestdagh en haar echtgenoot, ingenieur Marc samenwerkingsverband van een aantal autonome Belgische
Gombert (die ervaring opdeed in multinationale voedingsbe- voedingsbedrijven die actief zijn in een niche. Naast Mestdagh
zijn ook Lobster Fish uit
drijven), gaven in 2004 gestalte
Deerlijk (Christof Malysse)
aan een nieuwe groeifase van
en Brouwerij Van Eecke
het voedingsbedrijf, met de
(familie Leroy) uit Watou
investering in een nieuw state
(bekend van het Hommelbier),
of the art en energie-efficiënt
nauw betrokken bij het prille
bedrijfsgebouw van 2.000 m²
initiatief.
op een perceel van 5.000 m²
Coördinator
Sebastiaan
op het industrieterrein van
Vanneste:
“BE
Delicious
Veurne.
wil
de
sterke
Belgische
eetcultuur
uitdragen
in
Mestdagh
realiseerde
in
de wereld via een aantal
2013, 2,4 miljoen euro
typisch Belgische producten
omzet met een team van 15
zoals
de
garnaalkroket.
medewerkers. Ruim de helft
De garnaalkroket is een
van de omzet genereert de
uniek product binnen onze
firma uit de productie en
Belgische eetcultuur. Het is
verkoop van artisanaal bereide
een troefkaart die we nog
garnaalkroketten op basis
meer moeten uitspelen. Het
van verse grijze garnalen,
een specialiteit waarin de Bedrijfsleiders Marc Gombert en Hilde Mestdagh (links) van Mestdagh nv, zetten bier, de chocolade en de
samen met hun nieuwe partner-vennoot Herwig Dejonghe (foto rechts) de
onderneming
een
sterke schouders onder de promotie van de typisch Belgische garnaalkroket. (eigen foto) wafels worden al typisch
met
onze
gastronomie
kwaliteitsreputatie verwierf.
geassocieerd, maar ook de
De twee andere productgroepen van Mestdagh zijn: desserts (patisserie) en roomijs. De garnaalkroket verdient zo’n ereplaats, in binnen- én buitenland.
We roepen iedereen die zijn steentje kan bijdragen op om
klanten situeren zich vooral in het horecasegment.
verder dan het eigen hokje te denken en aan eenzelfde
Met het binnenhalen van de familie Dejonghe als minderheids- zeel te trekken om de promotie van de garnaalkroket te
aandeelhouder nemen Marc en Hilde Gombert-Mestdagh, die zelf realiseren. De realiteit toont aan dat in voedingssectoren waar
geen familiale opvolgers hebben, een wissel op de toekomst van intensief wordt samengewerkt, zowel tussen groot en klein,
hun bedrijf. Tegelijk wordt via deze West-Vlaamse partner ingezet industrieel en artisanaal, men samen sterker vooruitgaat.
op een verhoogde commercieel impuls en een meer offensieve Kwaliteit afleveren aan de consument in het binnen- en buitenland
moet het eindresultaat zijn. Iedere schakel binnen de sector van
marketingstrategie.
Herwig Dejonghe: “Voor alle duidelijkheid, ik ben zelf nog voeding en horeca heeft zijn sterktes en vakmanschap die we via
steeds 100% actief bij Greenyard Foods en mijn rol bij Mestdagh synergieën kunnen versterken.“ ■
is beperkt tot deze van bestuurder en adviseur. Mijn zoon Francis ❱ www.mestdagh-artisan.be
(JBVI)
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ILVO-onderzoek:

Bouw van windmolenparken op zee niet dodelijk
voor geluidsgevoelige vissoorten
Het bouwen van windmolenparken op zee houdt in dat er
ettelijke metalen funderingspalen in de zeebodem worden
geheid (gehamerd). Vissen in de wijde omgeving van de mariene
bouwplaats worden dan blootgesteld aan sterke geluidsgolven.
Wegens de intensiteit van het geluid en het feit dat vooral jonge
vissen niet snel wegzwemmen van gevaar, werd tot nu toe
aangenomen dat bepaalde delen van de vispopulatie in de buurt
van de heilocaties negatieve of zelfs dodelijke effecten zouden
oplopen. Een reeks zorgvuldig uitgevoerde experimenten van
het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in
samenwerking met de Universiteit Gent en het Koninklijk Belgisch
Instituut voor Natuurwetenschappen bewijst echter dat er zelfs

vlakbij het heien geen sterfte optreedt bij jonge zeebaars. Het
is de eerste keer dat laboratoriumresultaten nu via veldexperimenten zijn gecheckt en bevestigd. Met de medewerking van de
constructiebedrijven Northwind nv en GeoSea nv (zij bouwen het
windmolenpark op de Lodewijckbank in het Belgische deel van
de Noordzee) hebben de onderzoekers in de zomer 2013 van op
een heiplatform unieke veldexperimenten kunnen uitvoeren, die
alle onder toezicht stonden van
een wetenschappelijke ethische
commissie. ■
❱ www.ilvo.vlaanderen.be

Stormloop voor herdenking WO I in de Westhoek
De start van de herdenkingsperiode 2014-2018 van de
eerste wereldoorlog lokte in de eerste negen maanden van
2014 reeds circa 600.000 bezoekers naar de Westhoek.

Dat blijkt uit de metingen van het Kenniscentrum van het provinciebedrijf Westtoer. De verwachtingen voor 2014 zijn bijgesteld
tot 750.000 WO I-bezoekers. Westtoer zorgt in de Westhoek
voor de bevragingen bij de musea en voor de opvolging van de
tellers op de begraafplaatsen. De resultaten tonen meer dan een
verdubbeling in het aantal WO I-bezoekers in de Westhoek in

de maanden augustus (+114%) en september
(+123%) tegenover diezelfde maanden vorig
jaar. Daarmee halen deze twee maanden
telkens een absoluut volume van bezoekers
gelijk aan dat van de traditionele topmaand
mei. De maanden mei, juni en juli vertoonden
nog een groei van 76%, 77% en 73%
tegenover 2013.
De opvallende groei valt samen met de start van de WO
I-herdenkingen vanaf begin augustus en de grote media-aandacht
hiervoor in België.
Dit wordt bevestigd door de resultaten van een vergelijkend
onderzoek in de drie departementen in het noorden van Frankrijk
(Nord, Pas-de-Calais, Somme). Het onderzoek gebeurt in het
kader van het Europees Project ‘Great War’ binnen het Twee
Zeeënprogramma. Dit onderzoek toont aan dat in de Westhoek
meer binnenlandse bezoekers komen (44%) in vergelijking met het
noorden van Frankrijk (22%). Beide regio’s onthalen wel ongeveer
evenveel Britten (circa 200 000 bezoekers). Vooral de Britten
beschouwen de twee regio’s als één geheel en bezoeken het meest
sites in beide regio’s. In de Westhoek komen meer Nederlandse
WO I-bezoekers, in het noorden van Frankrijk meer Australiërs en
Nieuw-Zeelanders. Door het hoge aantal binnenlandse bezoekers
liggen de bezoekerscijfers bij de belangrijkste Westhoeksites een
stuk hoger dan deze bij de belangrijkste sites in het noorden van
Frankrijk. ■
❱ www.westtoer.be
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van West-Vlaanderen?

Nieuws van de provincie over de meest uiteenlopende beleidsdomeinen, achtergrondinfo,
beslissingen van de provincieraad en nog zoveel meer, 7 dagen op 7, de klok rond via
www.west-vlaanderen.be
www.facebook.com/westvlaanderen
@provinciewvl
www.west-vlaanderen.tv

Verhelderende brochures, toeristische routekaarten en
diverse provinciale publicaties vind je in het
Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis
Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge
T

0800 20 021 (gratis nummer)

E

provincie@west-vlaanderen.be

www.west-vlaanderen.be/informatiecentrum (e-shop)
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Dirk Wynants (Extremis) opent designstudio en wordt
professor in China
Dirk Wynants, oprichter en bedrijfsleider van designmeubelfabrikant Extremis in Proven (Poperinge),
opende in Shanghai (China) een bijhuis van zijn designstudio Dirk Wynants Design Works (DWDW).
Tegelijk werd hij er professor ‘duurzaam meubelontwerp’.
DWDW China is gevestigd op de campus van het Shanghai
Institute of Visual Arts (SIVA), waar de kennis- en innovatiegroep
DeTao gesteund door een grote projectontwikkelaar, een 16
verdiepingen hoog creatief centrum neerpootte.
Na de behoedzame eerste
stappen in 2013, telt de
studio vandaag acht vaste
medewerkers
en
vier
stagiairs.
De Chinese activiteiten
van Dirk Wynants lopen
parallel met een opdracht
als professor duurzaam
meubelontwerp. Op een
aantal verplichte vakken na,
werd de vierjarige opleiding
volledig door zijn studio
samengesteld.
“Creativiteit is in China
uitgeroepen tot nationale
prioriteit nummer één. SIVA
en DeTao trokken internationale leermeesters uit
diverse creatieve domeinen
aan. Zopas ging de eerste
groep studenten van start.
De lessen vinden plaats in
onze studio, waar plaats is
voor 20 studenten”, vertelt
Wynants.

“Terwijl veel sectorgenoten het moeilijk hebben, blijven wij
gestaag en gezond groeien. We zijn nu groter dan in 2008. De
binnenlandse markt blijft stabiel, gevolgd door de VS als grootste
en toenemende afnemer. Daarnaast groeien we in Singapore,
Hongkong en China. In de
Europese
landen
echter
schuift de zuidelijke crisis
noordwaarts, nu al tot in
Frankrijk.”
Intussen loopt de derde
bouwfase - kantoren - op
de site van het voormalige
interieurbedrijf Top Mouton
in Poperinge die Extremis
drie jaar geleden kocht. De
loodsen voor de opslag,
montage en verzending zijn al
operationeel.
Extremis en DWDW tellen
samen
27
medewerkers
waarvan
twee
derde
bedienden - voornamelijk
ontwerpers en commerciële
binnenen
buitendienst
- en een derde arbeiders,
die
instaan
voor
alle
eindassemblage en kwaliteitscontrole. ■

foto: ©DWDW China

Tot zijn collega’s behoren
wereldvermaarde
ontwerpers als Jacob Jensen
(o.m. Bang & Olufsen),
Frog Design (de eerste
Applecomputers),
Robin
King (Pixar animatiestudio’s)
maar evenzeer docenten in
tuinarchitectuur, musicals,
enz.
Designmeubelfabrikant
Extremis stevent dit jaar af
op 6 miljoen euro omzet.

❱ www.extremis.be
Roel Jacobus
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Haalbaarheidsstudie voor een master supply chain management in
West-Vlaanderen

foto: ©MBZ

❱

Nieuws wes research & strategy

In opdracht van de POM West-Vlaanderen gaat wes research & strategy
de haalbaarheid na van de uitbouw van een masteropleiding ‘Supply
Chain Management’ in West-Vlaanderen en wordt advies gegeven
omtrent de meest geprefereerde organisatorische en inhoudelijke
invulling ervan. Supply chain management (SCM), ook wel integraal
ketenbeheer genoemd, is een principe waarbij door middel van het
verbeteren van processen en samenwerking met leveranciers en
afnemers een betere functionaliteit van het deelnemende bedrijf in
de keten ontstaat.

❱

In de haalbaarheidsstudie confronteren we het bestaande aanbod
van logistieke opleidingen met de vraag naar masters Supply Chain
Management bij de bedrijven en het middenveld. Daarnaast bekijken
we de visie van de onderwijsinstellingen en brengen we de kritieke
succesfactoren voor dergelijke master in kaart. Het geheel mondt uit
in besluiten en aanbevelingen. ■
❱ Voor meer informatie contacteer Tanja Termote
tanja.termote@wes.be, 050 36.71.35

Imago van een buitenlandse toeristische regio op de Belgische
vakantiemarkt

Voor een buitenlandse regio die haar positie
op de Belgische vakantiemarkt wil versterken,
onderzocht wes research & strategy de graad
van bekendheid en het imago van deze regio.
We bekijken zowel de spontane als
geholpen naambekendheid. Maar naast
naambekendheid is ook de inhoudelijke
bekendheid van deze regio van belang.
Weten Belgen bijvoorbeeld welke steden en
bezienswaardigheden deze regio telt? Of op welke activiteiten
richt deze regio zich volgens de Belgen?
Ten slotte peilt dit onderzoek ook naar de interesses om een
vakantie of korte vakantie door te brengen in deze regio in de
komende twee jaar. Aan de hand van een online enquête bij
1.000 respondenten, representatief voor de volwassen Belgische
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bevolking, levert het onderzoek indicaties op hoe deze regio
haar bekendheid en imago kan versterken, wie de interessantste
potentiële doelgroepen zijn en welke aantrekkingselementen ze
moet uitspelen ten aanzien van deze doelgroepen. ■
❱ Voor meer informatie contacteer Anne Verhaeghe
anne.verhaeghe@wes.be, 050 36.71.36

Nieuws wes research & strategy

❱
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Wat is de impact van e-commerce op het bestaande netwerk van
winkels…?

E-commerce is big business en kent de laatste jaren een
opwaartse trend in België. En maar goed ook! Want wie nu niet
ernstig nadenkt over de opportuniteiten van e-commerce voor
zijn onderneming, dreigt de boot voorgoed te missen.
Na jaren van twijfel zit e-commerce in België eindelijk op het
goede spoor. Meer professionalisme, meer belangstelling vanuit
de overheid voor de beveiliging van online transacties en ook de
consument van vandaag is helemaal into e-commerce. De laatste
jaren zijn er dan ook meer en meer webshops opgestart. Dit zijn
zeker en vast niet allemaal grootschalige projecten zoals Bol.com
of Amazon.com. Ook de speciaalzaak op de hoek van de straat
kan u dezer dagen terugvinden op het internet.
wes research & strategy onderzocht welk effect een webshop
kan hebben op de marktpenetratie van een internationale retailer.
Via een grootschalige enquête bij 2.500 Belgen gingen we na in
welke mate online shoppen het bezoek aan de fysieke winkel zal
vervangen en in welke mate de aankoopfrequentie zal toenemen.
Daarnaast werd ook advies verleend met betrekking tot leveringsspecificaties. We gingen na hoeveel de consument bereid is om
te betalen voor een aan-huis-levering, hoe snel hij zijn bestelling
geleverd wil zien, …

❱

Neem snel een kijkje op onze website (www.wes.be) voor meer
informatie over groeiopportuniteiten voor retailers. ■

Commerciële Inspiratie in Vlaanderen, neemt u al deel?

Snelle technologische veranderingen, sociale media en e-commerce leggen druk op de detailhandel. Ook de consument
verandert. Hij wordt grijzer, koopt en vergelijkt online, is prijsbewuster en steeds meer een marketeer.
Voor lokale ondernemers is het niet altijd gemakkelijk om
met deze uitdagingen om te gaan. Daarom lanceerde de
Vlaamse overheid, in uitvoering van de startnota ‘Winkelen in
Vlaanderen’, begin 2014 het project Commerciële Inspiratie.
Samen met wes research & strategy en UNIZO wil ze op
deze manier het ondernemerschap en vernieuwingsgedrag van
ondernemers stimuleren.
Via een individueel coachingtraject worden gevestigde
detailhandelaars, horeca-uitbaters en dienstverleners aangezet
om na te denken over de toekomst van hun zaak. Professionele
coaches ondersteunen de ondernemers bij de uitwerking van
concrete vernieuwingsacties. Er is tot 2017 ruimte voor een
600-tal individuele begeleidingen verspreid over Vlaanderen.
Nu al engageerden 14 gemeenten zich om de inspiratietrajecten

aan lokale ondernemers aan te bieden. Goed voor ruim 200
begeleidingen. Het zijn:
2014: Ichtegem, Sint-Niklaas, Lier, Grimbergen, Leuven, Neerpelt,
Diepenbeek, Maaseik
2015: Poperinge, Knokke-Heist, Lokeren, Overpelt, Tongeren
2017: Wevelgem
Commerciële Inspiratie zorgt voor een creatieve en dynamische
sfeer in gemeenten, wat bijdraagt tot de creatie van aantrekkelijke kernen.
❱ Steden en gemeenten die meer informatie wensen of die zelf
willen inzetten op kernversterking kunnen zich nog steeds
inschrijven via de website www.commercieleinspiratie.be
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In de bib
In deze rubriek stellen we telkens enkele titels voor uit de collectie
van de bibliotheek van het Kenniscentrum Economie. In deze
uitgave gaat het vooral om publicaties die iets te maken hebben
met het dossiernummer.

Een zee van ruimte: naar een ruimtelijk structuurplan
voor het duurzaam beheer van de Noordzee

Er beweegt wat op zee…: een marien ruimtelijk plan
voor onze Noordzee

In het GAUFRE-project (2003-2005) werkten
drie onderzoeksteams van de Universiteit
Gent en Ecolas nv samen om wetenschappelijke kennis te vergaren omtrent het gebruik
van het Belgisch deel van de Noordzee, en de
mogelijke effecten van dat gebruik. Dit boek
vormt de weergave van het ruimtelijk-analytisch
en ontwerpdeel van dit project met onder andere aandacht voor de
geplande windturbineparken.

Om een goed evenwicht tussen alle
activiteiten en het milieu te houden, heeft
de federale overheid op initiatief van de
minister van Noordzee een marien ruimtelijk
plan opgesteld. Deze brochure vat dit plan op
een toegankelijke manier samen. In dit plan
wordt het ruimtegebruik van het Belgische deel van de Noordzee
voor de periode 2014-2020 vastgelegd. Na de verwerking van
de commentaren van de openbare raadpleging, werd het marien
ruimtelijk plan door de Koning op 20 maart 2014 ondertekend.

Auteurs: Peter Vanden Abeele en An Vanhulle.
Uitgave: Federaal Wetenschapsbeleid, 2005

Ruimte, met themanummer ‘De zee’
Hoe zit het met ruimtelijke ordening en de
ruimteclaims in, op en aan onze Noordzee?
Ruimte vond dat het tijd werd om een tussenstand
op te maken. Deskundigen belichten niet alleen
de voornaamste ruimtelijke activiteiten op zee
maar ook de claims die er in de toekomst op zullen
worden gelegd: natuurbehoud, energiewinning,
erfgoed, toerisme, zeehavens, scheepsverkeer,
kustbescherming. Een marien ruimtelijk plan is
zeker geen overbodige luxe. Dat de ontwikkelingen op zee een impact
hebben tot in het binnenland mag blijken uit de bouwplannen voor
maritieme energie-atollen en het Stevin-project. Er is nood aan een
geïntegreerd marien en kustbeleid.
Tijdschrift: Ruimte, juni-juli-augustus 2014
Uitgave: VRP Vlaame Vereniging voor Ruimte en Planning

Redactie: Van de Velde Mieke et al.
Uitgave: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu, 2014
Te downloaden, brochure en volledig Marien Ruimtelijk Plan, via
www.milieu.belgie.be > mariene milieu > mariene ruimtelijke
planning 2014 of via het kennisplatform economie

Reuzen in de wind: het windmolenpark op de
Thorntonbank
De auteur, Jan Strubbe, is eredirecteurgeneraal van de Administratie Waterwegen
en Zeewezen. Hij was verantwoordelijk voor
de havens, vaarwegen en de scheepvaart
op de Noordzee. Het boek vertelt in
acht hoofdstukken het verhaal van het
windmolenpark op de Thorntonbank in
Oostende. Het park wordt gesitueerd in
de algemene context van energie, elektriciteit en ecologie. Rijk
geïllustreerd met meer dan 100 foto's.
Auteur: Jan Strubbe
Uitgave: Lannoo, 2010

West-Vlaanderen 'door de zee gedreven'. Rede
uitgesproken in de provincieraad van 2 oktober 2007
De rede buigt zich over de relatie tussen de
provincie West-Vlaanderen en de Noordzee
als belangrijke factor in onze welvaart en ons
welzijn. Een afzonderlijk hoofdstuk wordt gewijd
aan ‘duurzame energie: windmolenparken in
de kustvlakte en op zee’. De kernboodschap
is evenwel de nood aan coördinatie en
samenwerking om tot een beter bestuur, een
grotere veiligheid en meer wetenschappelijke
kennis te komen met betrekking tot de kust en
de zee.
Rede uitgesproken door Paul Breyne, gouverneur van West-Vlaanderen.
Uitgave: Provincie West-Vlaanderen, 2007

De catalogus vindt u op www.kennisplatformeconomie.be. Zoeken
via trefwoorden waarin ‘Energie’ voorkomt biedt u de mogelijkheid
om ook andere boeken en artikels over het thema te vinden.
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Het zwarte goud wordt groen: energie na piekolie
en Fukushima
Duurzaam omgaan met energie en
grondstoffen
wordt
een
belangrijke
uitdaging. De kracht van het boek schuilt
in de ontsluiting van de berg cijfers in
een toegankelijk verhaal. Eerst gaat
Johan Braem in op het wereldwijde
energieverbruik, daarna behandelt hij
de belangrijkste energiebronnen apart
(olie, aardgas, steenkool, kernenergie,
windenergie, zonne-energie, elektriciteit
en andere energiebronnen). Het boek biedt
inzichten in de werking en de historische en
toekomstige evoluties van voorraden, verbruik en productie van
onze energiebronnen.
Auteur: Johan Braem
Uitgave: LannooCampus en Econopolis, 2011

ISBN 978-90-209-8065-3
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Groene energie en fiscaliteit:
een hobbelig parcours
Stefaan KINDT • zaakvoerder ALASKA KORTRIJK - IEPER
Peter HACKE • zaakvoerder ALASKA BRUGGE
Stefaan Kindt

Groene energie, energiebesparing
en fiscaliteit, het is en blijft
een tumultueus verhaal en
symptomatisch voor het totale
gebrek aan visie en gebrek aan
fiscale stabiliteit.
Denken we maar aan de kapriolen
van de regelgeving rond de
zonnepanelen. Gestart met 450
euro per groen stroomcertificaat,
daarna 350 en nu nog 93 euro.
De eerste installaties kregen de
bedragen uitbetaald gedurende 20
jaar, de laatste gedurende 15 jaar,
degene daar tussenin gedurende
10 jaar. Volgt u nog?
Komt daarbij nog dat vanaf 2013
particulieren
met
zonnepanelen
voortaan een jaarlijkse vergoeding
van 53 euro per geïnstalleerde kilowatt
moeten betalen voor het gebruik van
het net. Daardoor worden zonnepanelen
jaarlijks 250 tot 500 euro minder
interessant. Er wordt dus alles gedaan
om nieuwe installaties af te schrikken.
Het systeem kost de Vlaamse overheid
fortuinen, allicht omdat het niet goed
werd bestudeerd en er oneigenlijk gebruik
van werd gemaakt. Hoewel men het
de bedrijven in kwestie uiteraard niet
kwalijk kan nemen - anders handelen
zou ‘mismanagement’ zijn - zijn er vragen
te stellen bij situaties waarbij bedrijven
talloze vierkante m² zonnepanelen leggen
en daarvoor inkomsten genereren die
eigenlijk gesubsidieerd zijn.
Een ander effect van die kapriolen:
binnen de economie ontwikkelde zich
onvermijdelijk een sector die zich richt
op de markt van de zonnepanelen.

De bedrijven binnen die sector doen
investeringen en stellen mensen te werk,
maar worden geconfronteerd met een
onbetrouwbare overheid. Hoewel de vraag
kan gesteld worden of het überhaupt zo
verstandig is een business uit te bouwen
die zo afhankelijk is van subsidies, kan
men niet om de vaststelling heen dat er
verwachtingen worden gecreëerd die niet
of moeilijk in te lossen zijn. Met drama’s
tot gevolg, zoals diverse faillissementen in
de sector.
Meer fundamenteel kan en moet in dit
verband de vraag gesteld worden of de
overheid zich wel moet inlaten met de
subsidiëring van groene energie. In
dat verband wordt al te vaak vergeten
dat subsidies een verdoken kost met zich
meebrengen, namelijk de controle op de
aangewende middelen. Daarvoor moeten
dus ambtenaren gemobiliseerd worden die
misschien nuttiger zaken kunnen doen.
Steekvlamfiscaliteit
Er zijn in de groene fiscaliteit nog tal
van voorbeelden van een gebrek aan
continuïteit in regelgeving met de
logische verspilling van geld en energie
als logisch gevolg. Waar men gedurende
een paar jaar investeringen in energiebesparende maatregelen aanmoedigde,
werd daar vanaf de inkomsten 2012
komaf mee gemaakt en werden de fiscale
voordelen verbonden aan investeringen
in zonnepanelen, zonneboilers, dubbele
beglazing,
thermostatische
kranen,
warmtepompen, het isoleren van een
bestaande spouwmuur, de vervanging
of het onderhoud van oude stookketels
en energieaudits, in één trek afgeschaft.
Om de controles op de fiscale aftrekken

Peter Hacke

te kunnen doen, heeft de overheid wel
zijn korps aan betrokken ambtenaren op
cursus gestuurd om hen die regels bij te
brengen….
De indirecte kosten van dergelijke
steekvlamfiscaliteit voor de overheid en dus
voor de belastingbetaler zijn nauwelijks in
te schatten.
Is er dan niks dat blijvend is? Gelukkig wel.
De goede oude investeringsaftrek - hoewel
ook al dikwijls bijgespijkerd of nog beter:
ooit afgeschaft en terug ingevoerd - blijft
overeind en is zeer interessant voor onder
meer energiebesparende investeringen.
De lijst van investeringen die als energiebesparend worden aangemerkt is zeer
uitgebreid.
Momenteel bedraagt de eenmalige aftrek
op
energiebesparende
investeringen
14,5% op het geïnvesteerde bedrag. Er kan
ook gekozen worden voor een gespreide
investeringsaftrek, in welk geval de aftrek
21,5% bedraagt op de afschrijvingen,
gespreid over de afschrijvingsduur.
Om te kunnen genieten van de investeringsaftrek
voor
energiebesparende
investeringen is voorts vereist dat:
ÌÌ een attest wordt aangevraagd aan
de regering van het gewest waar de
investering wordt gedaan binnen de
3 maanden (!) na afsluiting van het boekjaar.
In het attest wordt bevestigd dat de
gedane investeringen energiebesparend
zijn.
ÌÌ een standaardformulier wordt gevoegd
bij de aangifte in de inkomstenbelasting
waarin de investeringsaftrek wordt
gevraagd.
Het is dus niet allemaal kommer en
kwel. ■
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