
 

  

SUEZ opent nieuwe centrale hub voor de 

provincie Antwerpen 

Vrijdag 3 februari 2017 — Gisterenavond vond de plechtige inauguratie plaats 
van SUEZ’ nieuwe centrale hub voor de provincie Antwerpen in de 
Antwerpse Haven (Luithagen), in aanwezigheid van Philip Heylen en 
Jacques Vandermeiren, CEO Havenbedrijf Antwerpen. De vernieuwing 
kadert in de uitbouw van de circulaire visie van SUEZ die erop gericht is de 
materiaalkringlopen te sluiten en dit in directe samenwerking met 
partners. Tegelijk werd gisteren het werk van Ognev Vlaminck ingehuldigd, 
een upcycling kunstenaar die de circulaire gedachte weerspiegelt in zijn 
kunst.  

Efficiënte hubs 

Per industriële cluster of provincie besloot de directie van SUEZ om één grote hub 
uit te bouwen. Dit in de nabijheid van grote industriële zones zoals een haven of 
waterweg. Meer dan 25% van alle sites van SUEZ is nu gelokaliseerd in 
havengebied of langs een waterweg. Dit om zowel de efficiëntie te verhogen als 
milieubelastende transporten tot een minimum te beperken en de CO2-uitstoot te 
reduceren. De hub in de Antwerpse haven is daar, naast de state-of-the-art 
glasrecyclage installatie HIGH 5 (een joint-venture met Sibelco) en de 
wervelbedinstallatie voor de gecombineerde verwerking van slib en vast afval 
Sleco (een joint-venture met Indaver), het sluitstuk van voor de provincie 
Antwerpen.  

Steven Verbraeken, Regional Director North SUEZ Recycling and recovery, duidt: 
“De helft van de 50 vestigingen van SUEZ in België zijn gericht op het produceren 
van secundaire grondstoffen. De andere helft is uitgerust met sorteerinstallaties en/ 
of beschikt over een uitgebreide logistieke activiteit. De vestiging Luithagen, die in 
dienst werd genomen in 2006, werd gemoderniseerd en uitgebouwd. De site is de 
draaischijf voor alle inzamel- en sorteeractiviteiten in de ruime regio en richt zich in 
eerste instantie op een vlekkeloze dienstverlening aan onze klanten in het 
havengebied. Klanten met diverse noden en een verscheidenheid van restproducten, 
gaande van gevaarlijke afvalstoffen tot (al dan niet zuivere) recyclagestromen zoals 
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bouw- en sloopafval, plastics, papier en karton… Deze stromen worden via de 
waterwegen verhandeld. Zo verschepen we jaarlijks zo’n 110.000 ton papier en 
karton.” 

Koen Van den Brande, Sales Director bij SUEZ Recycling & Recovery Belgium, vult 
aan: “Er werd op de Luithagen-site een nieuw gebouw voor dispatching en 
administratie gezet. En ook de technische dienst van Lilsedijk in Beerse verhuisde 
naar deze nieuwe locatie, samen met de parking voor vrachtwagens en containers 
en heel de logistieke infrastructuur.” Om de klanten lokaal efficiënt te kunnen 
blijven bedienen werden er flexibele parkingplaatsen ingericht in de provincie 
Antwerpen. 

Circulaire economie en kunstzinnige upcycling 

De werken die SUEZ uitvoerde op de Luithagen-site in Antwerpen, maar die ook 
op de andere sites zoals die van Genk gepland staan, gingen overal gepaard met 
ingrepen die het milieu ten goede komen. “Het gebouw op de site Luithagen is 
bijvoorbeeld volledig emissie-neutraal en gebruikt onder andere zonne-energie 
en LED-verlichting. Daarnaast werd ook het waterbeheer geoptimaliseerd met de 
aanleg van infiltratiebekkens”, vertelt Van den Brande. 

De inauguratie van de nieuwe site gebeurde gisterenavond in aanwezigheid van 
Philip Heylen en Jacques Vandermeiren, CEO Havenbedrijf Antwerpen. Beiden 
lichtten de symbiose tussen de haven en de circulaire economie toe en hoe 
bedrijven als SUEZ in havenzones overtollige materialen, water, energie, afval… 
van andere bedrijven kunnen gebruiken om er nieuwe grondstoffen van te 
maken. 

Het principe van de circulaire economie, waarbij afval maximaal wordt 
opgewaardeerd, draagt SUEZ hoog in het vaandel.  “In België wordt jaarlijks 67 
miljoen ton afval geproduceerd. Het is van groot belang dat we onze 
productiemethoden herzien. We moeten voortdurend innoveren om de natuurlijke 
rijkdommen te beschermen en om afval opnieuw in de keten te brengen, als 
gerecycleerde grondstoffen of duurzame energie. Dat is de belofte van de circulaire 
economie. SUEZ speelde een rol in de grote maatschappelijke evoluties van de 19de 
eeuw – o.a. met de volksgezondheid – en van de 20ste eeuw – het stedelijk comfort. 
Vandaag gaan wij de uitdaging van de grondstoffenrevolutie aan”, vertelt Philippe 
Tychon, General Manager SUEZ Recycling and recovery, Belgium & Luxemburg. 
“We willen onze klanten – overheden, bedrijven en particulieren – ondersteunen, 
zodat we samen nieuwe grondstoffen kunnen genereren uit afval om zo de 
natuurlijke rijkdommen te vrijwaren.” 

Philippe Tychon: “Upcycling, waarbij afval getransformeerd wordt tot een nieuwe 
grondstof of een kunstwerk, is een perfecte illustratie van circulaire economie in de 
praktijk.” In deze gedachtegang past de integratie van een kunstwerk van Ognev 
Vlaminck op de site Luithagen. Vlaminck, die eerder al betrokken was bij het door 
SUEZ opgezette kunstproject Resource 4, werd verzocht een werk te scheppen 

http://www.resource4.be/


dat aansluit bij de activiteiten van het bedrijf. Hij creëerde een feniks uit 
palettenhout: “SUEZ herwerkt afval tot een nieuwe grondstof, net zoals de feniks die 
zichzelf opbrandt om daarna als een nieuwe, betere, vogel uit zijn eigen as te 
verrijzen. Ik gebruik in dit werk uitsluitend paletafval en afgedankte 
afvalcontainers. Het werk wordt een drieluik, maar nu is enkel het eerste deel nog 
maar klaar: het deel waar de vuurvogel uit de grond oprijst. Achteraan de site en op 
het terras van het gebouw komen nog twee andere werken rond de feniks.” 

OVER SUEZ  

We staan aan de vooravond van een revolutie in ons gebruik van grondstoffen. Want 
in een wereld die wordt geconfronteerd met uitdagingen zoals de hoge 
demografische groei, op hol geslagen verstedelijking en een tekort aan natuurlijke 
rijkdommen, is het veiligstellen, het optimaliseren en het vernieuwen van middelen 
van cruciaal belang voor onze toekomst. SUEZ (Paris: SEV, Brussels: SEVB) levert 
drinkwater aan 92 miljoen mensen, behandelt het afvalwater voor 65 miljoen en 
zamelt het afval in van 34 miljoen mensen. Het recupereert jaarlijks 16 miljoen ton 
afval en produceert 7 TWh aan lokale en hernieuwbare energie. SUEZ is op vijf 
continenten actief en is een hoofdrolspeler in de circulaire economie gekenmerkt 
door een duurzaam beheer van grondstoffen. SUEZ realiseerde in België in 2015 een 
totale omzet van € 480 miljoen en dit met o.a. 1.900 medewerkers en 50 sites die 
samen met hun klanten bijna 3 miljoen ton afval verwerkten, waarvan 89% een 
tweede leven kreeg. 

 


