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EDR Antwerp Shipyard 
  
Annick De Ridder geeft startschot voor de werken nieuw gebouw 
EDR Antwerp Shipyard 
 
Antwerps Havenschepen Annick De Ridder gaf woensdag – 26 
januari 2022 – het startschot voor de bouw van het nieuwe 
kantoorgebouw van EDR Antwerp Shipyard. "Een wereldhaven 
zonder scheepswerf, dat is als een café zonder bier", benadrukte 
ze. 

Het nieuwe hoofdkwartier van 3.300m2 groot komt ter hoogte van 
dokken 3 en 4. Samen met aannemer Bolckmans en Mertens 
Architecten werd er stilgestaan bij de grote investeringen op de 
droogdoksite van EDR Antwerp Shipyard aan het Hansadok Kaai 
403b. “Het is bijna dertig jaar geleden dat er nieuwe investeringen 
plaatsvonden op de werf, allemaal met als doel de faciliteiten voor 
klanten en personeel te verbeteren”, opende commercieel manager 
Philippe Trouillard de bijeenkomst. 

 

https://www.flows.be/
https://www.flows.be/
https://www.flows.be/shipping/bouw-nieuw-hoofdkantoor-edr-antwerp-shipyard-kers-op-de-taart
https://www.flows.be/shipping/engine-deck-repair-ziet-weer-leven-antwerpse-droogdokken
https://www.flows.be/shipping/engine-deck-repair-ziet-weer-leven-antwerpse-droogdokken


Voordelen dokken in Europa 

Tijdens een korte toelichting van de activiteiten door CEO Stijn Van 
Doninck, werd er aandacht besteed aan de impact van COVID-19 en 
de stijgende vraag naar logistieke dienstverlening en maritiem 
vervoer. “De vraag naar kwaliteitsvol onderhoud en kwalitatieve 
reparatie van schepen in havens zoals Antwerpen, stijgt gestaag. 
Scheepseigenaren en managers hebben meer budget voor een goed 
onderhoud", vertelt Van Doninck (links op de foto). "De kostprijs en 
impact op het milieu om schepen in ballast naar werven in Turkije 
en China te laten varen en daar te dokken, weegt niet langer op 
tegen de voordelen om in Europa te dokken." 

 

Samenwerking PoA 

Annick De Ridder benadrukte de goede samenwerking tussen Port 
of Antwerp en EDR. "Het is in het belang van alle partijen dat 
bedrijven als EDR blijven investeren in de toekomst om een nog 
betere dienstverlening aan de klanten van de haven te garanderen." 
Ze sloot af met het gezegde: "Een wereldhaven zonder 
scheepswerf, dat is als een café zonder bier." 

 

Kaaimuur 

In februari 2022 wordt de nieuwe kaaimuur 403 B opgeleverd. 
Aansluitend starten de werkzaamheden voor de aanleg van wegen 
en infrastructuur, de renovatie van droogdok 5 en de renovatie van 
twee bestaande hijskranen.  
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