
 

 

 

 

 

   

 

Verslag burenoverleg BASF Antwerpen, vrijdag 22 november 2019 
 

Aanwezig 

 

Vertegenwoordigers buurt: Rik Baeten (ledenvoorzitter), Paul Cuelenaere, Michiel De 

Schutter, Pierre Gabriëls, Martin Groffen, Henk Hazenberg, 

Vic Kil, Guy Leys, Thomas Meylaerts, Jan Prop, Dirk 

Rombouts, Marja Roodsant, Teus Slagboom, Liesbeth 

Sleymer, Nicole Uytterhoeven, Jorn Van de Cloot, Gerard 

Van den Bergh, Kris Van der Maat, Ad Van Dongen 

Vertegenwoordigers BASF: 

 

 

Vertegenwoordigers 

strategische partners op de 

Antwerpse BASF-site 

 

Lutgart De Boeck, Marc De Locht, Tine Depaepe, Fanny 

Heyndrickx, Sabine Rys, Shana Vroman 

 

• Evides: Trudo Vreenegoor (Senior Proposal 

Engineer) en Jean Nijenhuis (Business Developer) 

• Inovyn: Maarten Marynissen (Productieleider) 

• EuroChem Antwerpen: Filip Dejongh (Managing 

Director), Pascal Verhelst (SHE Manager), Freya 

Masson (Milieu- en Energie Manager) 

• INEOS Styrolution: Mario Renap (HR Manager) en 

Toon Van Melckebeke (Site Manager) 

• Combinant: Ben Beirnaert (General Manager) 

• Air Liquide: Peter van den Berge (Site Manager 

Antwerpen) 

• Zandvliet Power, Engie Electrabel: Peter 

Lescrauwaet (General Manager) 

• Solvay Chimie NV Zandvliet: Gregory moens, Site 

Manager 

Verontschuldigd: Wouter De Geest, Johan De Hoog, Kathleen Quick, Jan 

Remeysen, Marco Sebrechts, Paula Slooven, Marc 

Snijders, Nathalie Van Pul, Wino Wammes 
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Korte inhoud 

 

• Siterondrit 

 

• Wijzigingen in samenstelling  

Lees meer. 

 

• BASF in de media  

Lees meer 

 

• Varia  

Lees meer. 

 

• Partners op de site  

Lees meer. 

 

• Walking dinner met infomarkt door de strategische partners en fotograaf 

Lees meer.  
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Wijzigingen in samenstelling 

 

Vic Kil uit Ossendrecht woonde voor de tweede keer een vergadering bij. Bij de volgende 

komst is Vic een vast lid. 

 

BASF in de media 

 

BASF is de afgelopen maanden weer in de media gekomen.  

Allereerst investeren we een half miljard euro in de uitbreiding van ons ethyleenoxidebedrijf 

(persbericht online te raadplegen via deze link: https://www.basf.com/be/nl/who-we-

are/Group-Companies/BASF-Antwerpen/About-the-site/News/2018022115256.html). We 

breiden zo de productiecapaciteit (die in Antwerpen nu op 500.000 ton ligt) uit met 400.000 

ton per jaar. In 2022 zouden we opstarten met de uitbreiding. Ethyleenoxides worden o.a. 

gebruikt in cosmetica, shampoo, als remvloeistof voor wagens, enzovoort. De investering 

betekent ook zo’n 100 nieuwe jobs voor voornamelijk technische en ingenieursprofielen. 

Daarnaast kwam Kanaal Z opnames maken op onze site, en dat voor een knap staaltje 

digitalisering. Samen met een start-up, Aloxy, implementeerden we namelijk een digitale 

‘tracker’. Die kan je toevoegen aan een ventiel bijvoorbeeld, en dat kan dan een signaal 

geven wanneer het ventiel open of dicht is. Een zeer mooie reportage, die je ook online kan 

bekijken via deze link: https://t.co/4NYilyDZD4?amp=1. 

BASF stond ook in de kijker met een artikel in De Tijd (online te raadplegen via deze link: 

https://t.co/59a6NHkK9D?amp=1). Wij investeren namelijk enorm veel in het welzijn van 

onze medewerkers. Zeker met verschillende shift-systemen is het enorm belangrijk om in te 

zetten op gezondheid van voeding, maar ook slaap en psychologisch welzijn. Zo hebben we 

dus een therapeut en slaapcoach onder de arm genomen, maar organiseren we ook veel 

workshops en opleidingen over dit thema.  

 

Varia 

 

- De volgende samenkomsten in 2020 zullen plaatsvinden op 24 april, 11 september 

en 4 december. 

  

https://www.basf.com/be/nl/who-we-are/Group-Companies/BASF-Antwerpen/About-the-site/News/2018022115256.html
https://www.basf.com/be/nl/who-we-are/Group-Companies/BASF-Antwerpen/About-the-site/News/2018022115256.html
https://t.co/4NYilyDZD4?amp=1
https://t.co/59a6NHkK9D?amp=1
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Partners op de site 

 

Omdat de strategische partners van de Antwerpse BASF-site aanwezig waren, gaf Lutgart 

De Boeck, hoofd van het BASF Third Party Management, een toelichting: 

Het is ondertussen een jaarlijkse traditie dat de belangrijke partners op de site ook in dialoog 

gaan met de buren. Het is daarbij belangrijk om ook hun activiteiten op de site nogmaals te 

kaderen.  

Onze Verbund site is geïntegreerd in de grote chemische cluster van de haven van 

Antwerpen.  Naast de site van BASF, zijn er tal van grote chemische bedrijven actief in de 

haven. Op onze site zelf zijn ook enkele van deze bedrijven en nieuwere namen actief. Meer 

informatie over de partners (Air Liquide, Combinant, EuroChem Antwerpen, Evides 

Industriewater, Inovyn Belgium, Solvay Chimie Zandvliet, INEOS Styrolution Belgium, 

Zandvliet Power) is online te raadplegen via deze link: https://www.basf.com/be/nl/who-we-

are/Group-Companies/BASF-Antwerpen/About-the-site/Partners-on-site.html. 

We zijn sterk geïntegreerd met de partners op de site: 10% van de beschikbare oppervlakte 

is in gebruik door de partners. Zij bedrijven 15 installaties. EuroChem gebruikt ook een groot 

deel van de kaai-infrastructuur. 

Ook op vlak van energie-integratie worden vraag en productie dagelijks op mekaar 

afgestemd. BASF en de partners delen infrastructuur en kennis met elkaar. Ook op vlak van 

milieu en veiligheid werken we samen op de site. Een consistente focus op milieu, veiligheid 

en gezondheid heeft absolute topprioriteit. 

 

Walking dinner met infomarkt door de strategische partners, en fotograaf 

 

Na afloop van de plenaire sessie kregen de leden van het burenoverleg de mogelijkheid om 

langs infostands van de strategische partners van BASF Antwerpen te passeren. De 

aangeboden informatie focuste zich op de impact van installaties en processen op de 

omgeving rond de site, en op maatregelen om die impact te beperken. Ook werden er sfeer- 

en portretfoto’s gemaakt door de aanwezige fotograaf.  

 

 

Dit verslag wordt verdeeld aan alle leden van het burenoverleg en wordt 

gepubliceerd op de burenpagina van de website van BASF: www.basf.be/buren.  

https://www.basf.com/be/nl/who-we-are/Group-Companies/BASF-Antwerpen/About-the-site/Partners-on-site.html
https://www.basf.com/be/nl/who-we-are/Group-Companies/BASF-Antwerpen/About-the-site/Partners-on-site.html
http://www.basf.be/buren

