Stadsbader bouwt mee aan belangrijke
milestone voor ArcelorMittal Gent
Midden 2020 verrijst met de ‘All Weather Terminal’ (AWT) in de Gentse zeehaven een
modernistische parel voor ArcelorMittal. Voor de projectuitvoering en het onderhoud van de
allereerste overdekte laadkaai en magazijn in Gent werd de bekende aannemer voor
infrastructuurwerken en grote industriële projecten, Stadsbader, door opdrachtgever PMV
aangesteld. Geen eenvoudig project door de wens van de bouwheer om de constructie van de
nieuwe AWT zo’n 30 meter boven het wateroppervlak te laten uitstijgen.
De 240-meter lange en 60-meter brede ‘All Weather Terminal’ met een opslagcapaciteit van
60.000 ton zal worden gebouwd naast de bestaande, ‘open’ stukgoedkaai van ArcelorMittal
Gent. Deze zal in eerste instantie gebruikt worden om afgewerkte staalrollen van het bedrijf op
te slaan en te verschepen. De nieuwe terminal doelt op het verder optimaliseren van de service
aan de klanten van ArcelorMittal Gent. Het laden van hoogwaardig staal kan tot op vandaag
enkel bij droog weer plaatsvinden, terwijl dit binnen twee jaar 24/7 zal kunnen gebeuren,
onafhankelijk van de weersomstandigheden. Hiervoor wordt een investering van ruim 50
miljoen euro uitgetrokken.
Korte doorlooptijd
Dankzij de nauwe samenwerking tussen Stadsbader en zijn adviseurs Abetec, SBE en MTBS
zou het project een snelle ontwikkeling moeten kennen. Aan het woord is Dominique Valcke,
CEO van Groep Stadsbader: “Ondanks de complexiteit van dit grootse bouwwerk wordt
verwacht dat de ‘All Weather Terminal’ een korte doorlooptijd van 22 maanden zal behelzen;
een tijdsspanne waarin eveneens de termijn voor goedkeuring en toekenning van de
omgevingsvergunning vervat zit. Zowel onze logistieke performantie als expertise op technisch
vlak wordt aangewend om de gestelde doelstellingen van deze AWT, dat op basis van een
Design, Build & Maintain-contract (DBM) opgetrokken wordt, te behalen.”

Info voor de pers: contacteer David Brock op het nummer +32 56 26 06 66 of via mail naar
david.brock@stadsbader.com

