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FABRIEKEN VOOR DE TOEKOMST \

Oostende: offshore wind in de zeilen
Sinds 2016 is de REBO-terminal in de 

haven van Oostende permanent bezet. 

Na het vertrek van de laatste windturbine-

onderdelen van Nobelwind uit de haven, 

startte in mei 2017 de constructie van twee 

grote funderingen (respectievelijk 10.000 

en 8.000 ton) voor Kriegers Flak, een 

Deens windpark in de Baltische zee. Begin 

januari werden ze op de Baobarge vervoerd 

naar zee om daar geïnstalleerd te worden.

Aansluitend heeft Siemens Gamesa het 

terrein ingepalmd voor de installatie van 

42 windturbines voor het Rentel windpark 

op 40 km vóór onze Belgische kust. De 

roll-on-roll-o�nfrastructuur werd hiervoor 

verzwaard tot 600 ton, een investering 

van 1 miljoen euro. De coördinatie van het 

volledige project gebeurt vanuit Oostende. 

De continuïteit op de REBO-terminal bewijst 

dat Haven Oostende internationaal op de 

kaart staat in de o�shore-windwereld. Deze 

trend moet zich ook de komende jaren 

doorzetten. Ook de  tewerkstelling stijgt. 

Naast de lokale en vaste tewerkstelling in 

de o�shore-wind sector, die al meer dan 

400 medewerkers omvat, is er ook de 

projectmatige tewerkstelling. Zo brengen 

projecten als Nobelwind of Rentel telkens 

een 150 à 200 extra werkkrachten naar de 

haven van Oostende.  

POM West-Vlaanderen zet zich via de 

Fabriek voor de Toekomst Blue Energy 

in om de on- en o�shoreactiviteiten in 

Oostende verder te ontwikkelen.

www.reboostende.be

Fight For Passion wil Horeca sexy maken 
De voorbije tien jaar daalde het studenten-

aantal aan de Vlaamse hotelscholen met 

20%. Een aanzienlijk deel van de 

afgestudeerden komt ook niet in de 

horeca terecht. Bovendien lijken steeds 

minder studenten een eigen restaurant te 

ambiëren. 

In de hoop het tij te doen keren, 

organiseerde de recent opgerichte vzw 

Fight for Passion in oktober 2017 haar 

eerste editie van Food Paradise Day. 

Onder impuls van topchefs Filip Claeys, 

Rudi Van Beylen en chocolatier Dominique 

Persoone bracht het event de culinaire top 

naar het Brugse Concertgebouw. 

Zij werden enthousiast en luid ontvangen 

door een zaal vol laatstejaarsstudenten van 

diverse hotelscholen. Food Paradise Day 

wordt een jaarlijks gratis event dat studenten 

warm wil maken voor een job in de horeca.

www.foodparadiseday.be

NVDH

AG Haven Oostende

Filip Claeys, Rudi Van Beylen en Dominique Persoone zetten hun ervaren schouders onder het nieuwe initiatief 
Fight for Passion. (Foto: Nick VDH)




