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Op het water, de wegen en het

spoor rond de autobehandelaars

Wallenius Wilhelmsen, Interna-

tional Car Operators, CLdN en

Toyota is het akelig rustig. De

grootste autohaven ter wereld is

verlamd. Op de parkings staan

een slordige 100.000 wagens te

wachten om uitgevoerd te wor-

den. “Sinds april werken we nog

maar op 20 procent van de nor-

male activiteit. Maart en april

moeten normaal onze beste

maanden zijn, maar in de plaats

beleven we een ongekend diepte-

punt”, zegt Marc Adriansens, ge-

delegeerd bestuurder van Inter-

national Car Operators (ICO), dat

vorig jaar in Zeebrugge ruim twee

miljoen en in Antwerpen een half

miljoen auto’s behandelde. Die

daling is slecht nieuws voor werk-

gelegenheid. Bij het behandelen

van nieuwe wagens komt heel

veel menselijke arbeid kijken. In

april kenden de havenarbeiders

gemiddeld de helft van de tijd

werkloosheid.

EUROPESE MARKT DUIKT

Met vorig jaar in totaal net geen

drie miljoen auto’s is Zeebrugge

met voorsprong de grootste auto-

haven ter wereld. Maar als die

door maatregelen tegen de ver-

spreiding van Covid-19 stilvalt,

dan krijgt de grootste de grootste

klap. Door het tijdelijk stopzetten

van de productie én verkoop van

wagens wereldwijd blokkeerden

de aan- en afvoerlijnen van ver-

deelpunt Zeebrugge.

Hoe de nabije toekomst er zal uit-

zien, blijkt uit een pijnlijke analy-

se van de Europese federatie van

de autologistiek ECG. Die ver-

enigt 105 transporteurs – over

zee, weg, spoor en binnenvaart –

en behandelaars van nieuwe per-

sonenwagens en commerciële

voertuigen. De studie komt uit op

20 procent minder vraag op de

Europese markt ten opzichte van

vorig jaar. Dat betekent een ver-

mindering van de normale ver-

koopverwachting van meer dan

17,24 miljoen auto’s in Europa

met drie miljoen tot iets meer van

14 miljoen wagens.

DUBBEL ZO HARD

“De coronacrisis wordt dubbel zo

hard als de financiële crisis van

na 2008. Pas tegen het einde van

dit decennium zouden de volu-

mes weer hersteld kunnen zijn.

Dat wordt pas tegen 2028, 2029

verwacht”, zegt Adriansens. Dat

trage herstel komt doordat veel

mensen een gedeelte van hun in-

komen verliezen. In de meeste

landen zou er vanaf 2021 geleide-

lijk economisch herstel komen.

Het zorgenkindje is echter het

Verenigd Koninkrijk, een belang-

rijke markt voor auto’s uit Zee-

brugge. De Britten krijgen boven-

dien nog de Brexit te verteren.

Volgens de ECG-studie zal het

bruto nationaal product er dit

jaar met maar liefst 15 procent

dalen. Met andere woorden: de

Britse bevolking verdient dit jaar

15 procent minder. Het effect is

nu al zichtbaar. Volgens het Britse

bestuurslid van ECG – Mark

Hindley – was april 2020 voor de

autoverkoop in zijn land de

slechtste maand sinds 1946 (!). In

de 75 jaar na de Tweede Wereld-

oorlog kochten de Britten nooit

minder auto’s.

CHINESE HOOP

“Europa is onze markt dus zullen

we deze crisis moeten uitzweten”,

zegt Adriansens. “Het snelle her-

stel van de Chinese markt, waar

de lockdown eerder begon en eer-

der eindigde, is hoopgevend. Dat

kan een voorteken zijn van hoe

we er ook in Europa weer boven-

op kunnen komen. Mei en juni

dienen zich aan als kalm, met

heel veel werkloosheid. Maar nu

de fabrieken en dealers weer be-

ginnen te werken, zie ik vanaf de

zomer de trafieken weer op gang

komen. Maar voor de echte terug-

keer naar de goede volumes

wordt het nog jaren wachten.”

H E R S T E L V A N D E G E T R O F F E N E U R O P E S E A U T O V E R K O O P Z A L J A R E N D U R E N

“Autotrafiek helemaal ingestort”

Door de stilgevallen automarkten wereldwijd kent de autotrafiek in Zeebrugge een nooit geziene terugval. (foto RJ)

_________

“Voor de
autoverkoop in
het Verenigd
Koninkrijk 
was april de
slechtste maand
in 75 jaar”
_________

ZEEBRUGGE Als grootste autohaven ter wereld krijgt

Zeebrugge ook de zwaarste klap van de stilgevallen

autoproductie. “We beleven een ongezien dieptepunt.

Sinds april werken we nog maar aan 20 procent van

de normale activiteit”, zegt Marc Adriansens, bedrijfs-

leider ICO en bestuurslid van de Europese federatie

voor autologistiek ECG. “Deze coronacrisis is dubbel

zo erg als de financiële crisis van na 2008. Het zal

jaren duren vooraleer we hiervan herstellen.”

DOOR ROEL JACOBUS

ZEEBRUGGE In het nieuwe droogdok van scheepshersteller Gardec is de

traditionele meimaand van de visserij begonnen. In deze periode komen tiental-

len vissersvaartuigen binnen voor hun jaarlijkse onderhoudsbeurt. De Z576

Mare Nostrum van reder Benoit Beernaert beet de spits af. Het nieuwe droog-

dok van Gardec ligt aan de Boomkorstraat in de vissershaven. Het is vijf keer

groter dan de vroegere infrastructuur en bevat moderne en milieuvriendelijke

technieken. (RJ-foto Arjan Missinne Gardec)

Z576 Mare Nostrum eerste in droogdok Gardec

ZEEBRUGGE Vlaams minister van

mobiliteit en openbare werken

Lydia Peeters (Open VLD) maakt

60 miljoen euro vrij voor de voor-

bereiding van de nieuwe Visart-

sluis. Het budget gaat naar stu-

dies, grondonderzoek en het

verwerven van woningen en

bedrijven die op de plaats van de

werf of de toekomstige toegangs-

wegen liggen. Vorige week werd

bekend dat zowat de helft van de

35 bewoners die voor onteige-

ning in aanmerking komen, al zijn

ingegaan op een minnelijke ver-

wervingsprocedure. Daarnaast

heeft de minister ook in het bud-

get voor kustverdediging gedacht.

Ze voorziet 13,5 miljoen euro

infrastructuurwerken om de haven

tegen de zee te beschermen. (RJ)

CIJFER UIT DE HAVEN

60
ZEEBRUGGE Maandag is er van ‘s morgens vroeg tot in de namiddag

spektakel aan de Pierre Vandammesluis. De sluisdeur aan de kant van

de achterhaven wordt opgetild en weggenomen voor meer dan een jaar

renovatie. De roldeur is 60 meter breed, 24 meter hoog en 10 meter dik

en weegt maar liefst 2.100 ton. Het gevaarte van een kwart voetbalveld

groot zal door het kraanschip Gulliver worden opgetild en weggevaren

naar een droge kade bij ICO in de achterhaven. Om veiligheidsredenen

worden de toeschouwers op afstand gehouden. Aan de kant van de

achterhaven zal geen wegverkeer mogelijk zijn en van 3.30 tot 15.30 uur

wordt het scheepvaartverkeer gestremd.

De meest zeewaartse deur werd in 2018 weggenomen en in 2019 terug-

geplaatst. Nu is het de beurt aan de meest inlandse deur voor een

grondige renovatie. Alle aangroei en slib worden verwijderd, de staal-

structuur wordt aangepast en er komt een beschermende verflaag.

Mechanische onderdelen worden vervangen en er worden nieuwe

technieken aangebracht. Ondertussen wordt ook de sluis zelf verder

gerenoveerd.

Het is de bedoeling van de deur in september 2021 terug te plaatsen als

sluitstuk van tien jaar renovatie van de sluis. Het Departement Mobili-

teit en Openbare Werken investeerde 120 miljoen euro in dit program-

ma voor de toegankelijkheid van de achterhaven. (RJ)

Maandag spectaculaire lifting
van sluisdeur voor renovatie




