SEALS

LBC-ANTWERPEN

EEN OASE VAN ‘RUST’
IN EEN DYNAMISCH HAVENGEBIED
Hubert Lahaut, Pumps Magazine

LBC - Antwerpen, lid van
de Fimalac Group met
hoofdkantoor in Parijs, staat
voor het kwalitatief opslaan
en behandelen van vloeibare
chemische producten. Met
een totale opslagcapaciteit
van meer dan 1.900.000 m³,
verspreid over 12 terminals
in Europa en de Verenigde
Staten, speelt het bedrijf een
belangrijke rol op wereldniveau.
Hier in België ontwikkelt LBC zijn
activiteiten op de rechter Scheldeoever in het vierde havendoek van
Antwerpen. Gestart in 1946 met als
hoofddoel het repatriëren van gesneuvelde Amerikaanse en Engelse soldaten uit de tweede wereldoorlog, begon
Assistant General Manager Paul
Creytens van LBC (l) en Marc
Goos, General Sales Manager van
Belgium Ventiel.

het zijn huidige activiteiten in 1948
met de bouw van zijn eerste opslagtanks. Het bedrijf ontwikkelde zich
langzaam verder en in 1960 werden
de eerste 6 tankparken gebouwd voor
opslag van vloeibare chemische producten. In 1971 werd onder de naam
Havenbelangen General Tank Storage
het bedrijf verder uitgebouwd met de
eerste roestvrije stalen tankparken 7,

8 en 9, en heden ten dage heeft het
bedrijf zich wereldwijd gepositioneerd in de top 3 in zijn branche
Hier in het Antwerpse havengebied
beschikt het bedrijf voor de gespecialiseerde opslag van vloeibare
chemische producten, plantaardige
oliën, olie-additieven en andere high
heat producten, over 219 opslagtanks
– gaande van 122 tot 5.270 m³ - met
een opslagcapaciteit van 241.246 m³,
verdeeld over dertien tankparken.
Daarnaast beschikt het ook nog over
zo’n 4.000 m² opslagcapaciteit voor
het opslaan van vaten, IBC’s en andere
niet gevaarlijke goederen en 5.184 m²
voor gevaarlijke goederen.

Solide dynamiek
Zoals de variëteit aan producten zelf,
is ook de handel in vloeibare chemische producten omvangrijk en veelzijdig geworden. Naast de zuivere opslag
en distributie, bepaalt tegenwoordig
ook een uitgebreide dienstverlening
aan afnemers en leveranciers in sterke
mate de activiteiten.
“Individuele en deskundige advisering
vormt altijd – op basis van gemeenschappelijkheid – een wezenlijk
onderdeel van de samenwerking met
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onze afnemers.” Aan het woord is de
heer Paul Creytens, Assistant General
Manager van LBC-Antwerpen. En hij
vervolgt: “Onze knowhow resulteert
zich in uitermate vakkundige behandeling van vloeibare chemische producten. Hiervoor beschikken we over
het personeel, materiaal en uitrusting
om aan de behoeften van onze klanten te voldoen. Onze voorzieningen
maken het mogelijk om de producten
perfect te behandelen en op te slaan.
Samen met onze klanten zoeken we
naar de beste oplossing om het logistieke aspect van hun goederenstroom
zo rationeel mogelijk te houden. Met
dit doel voor ogen hebben we een
brede waaier aan aanverwante diensten opgebouwd: van behandeling en
opslag tot full supply chain management. De meest moderne installaties
met alle vereiste vergunningen zijn
onderdeel van onze totaalservice die
wij als gespecialiseerd bedrijf kunnen
bieden, en door permanente training
en voortdurende investeringen blijven we bij de besten op het vlak van
kwaliteit. Praktisch al onze terminals
bezitten het ISO 9002 certificaat, en
kwaliteit, veiligheid en milieuzorg
zijn essentieel in al onze dagelijkse
activiteiten.”

evoluerende markten van de chemische handel, distributie en dienstverlening heeft geleid tot een veelheid van
activiteiten, die een grote onderlinge
samenhang hebben. De chemie staat
hierbij steeds centraal. Onze variëteit
aan producten op gebied van basischemicaliën omvat vele organische en
aorganische producten. Snel, flexibel
en op de behoefte afgestemd, voorzien
wij onze afnemers via logistieke en
dienstverlenende modaliteiten, een
omvangrijk aanbod diensten aan.
De tankopslag, de opslag van vaten,
overslaginstallaties met een hoge
capaciteit, alsmede eigen laboratoria
voor kwaliteitscontrole zijn onderdelen hiervan. Doordat wij steeds
een grote variëteit aan producten
ontvangen en behandelen zoals heating, blanketing, drumming, filtering,
blending, drying, …, en vervolgens
de voorraden opslaan en gebruikte
producten recycleren, zorgen wij
voor een professionele uitvoering van
onze dienstverlening. Ook wat betreft
waterzuivering beschikken wij over
een physico-chemische behandelingseenheid met een capaciteit van 750
tot 1.250 m³ per dag, zodat wij dus
ook de afvalwaters van industrie en
scheepvaart kunnen behandelen.”

Een oase van rust

Om hun competitiviteit als belangrijke
schakel in de logistieke keten op peil
te houden investeert LBC regelmatig
in moderne infrastructuur, inclusief
nieuwe tankparken. Zo investeert het
bedrijf sinds 1986 in een stelselmatige
renovatie van de verouderde tank- en
afvulinstallaties en breidt men het
bestaande tankpark verder uit. Zo zijn
er zelfs plannen om een nieuwe terminal te bouwen op Antwerpen Linker
Oever, die in 2005 operationeel zou
moeten zijn.

Uitgestrekte tankparken zijn ogenschijnlijk een oase van rust in een
dynamisch havengebied. Ogenschijnlijk, want Paul Creytens heeft weinig
woorden nodig om dat beeld onderuit
te halen: “Natuurlijk zijn wij solide
en degelijk, maar we bewegen ons in
een heel interessante en dynamische
bedrijfstak. Ondergronds en onderhuids bruist het van de activiteiten.
Het werkterrein van LBC is van oudsher veelzijdig. Het inspelen op de snel
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Betrouwbare partners
In de huidige (petro)chemische en
procesindustrie vormen pompen een
onontbeerlijke schakel. Echter wie
zegt pompen, zegt ook afsluiters.
Paul Creytens: “Hier op de plant
hebben wij een aantal kilometer leidingen lopen die op een adequate en
veilige manier moeten kunnen worden
afgesloten. Voor ons is het dan ook
belangrijk samen te werken met een
betrouwbare partner die ons de juiste
producten, in dit geval afsluiters,
kan bezorgen. Belgium Ventiel is
zo’n partner. Wij zijn met hen in zee
gegaan, nu zo’n 10 à 11 jaar geleden,
en intussen hebben zij hier op de
plant al zo’n 5.000 afsluiters geïnstalleerd. Voor het grootste deel zijn dat
kogelafsluiters (+/- 80%), maar ook
membraanafsluiters, vlinderkleppen,
enz.”
Belgium Ventiel is één van de weinige fabrikanten die België rijk is.
Gestart in 1974 met de verkoop van
industriële afsluiters, werd in 1980
de stap gezet naar de eerste productie van industriële kranen met 90°
beweging, namelijk de kwartslag
afsluiters. Vandaag de dag is men
reeds toe aan de vijfde generatie van
splitbody kogelafsluiters en aan vijf
producten die in eigen huis geproduceerd worden. Marc Goos, General
Sales Manager van Belgium Ventiel:
“Sinds de productiestart volgen wij de
evolutie inzake materialen, normen en
klanteneisen op de voet. Als fabrikantspecialist van afsluiters zijn er in de
verlopen kwart eeuw al meer dan
400.000 stuks over heel de wereld
verspreid.”
Door de jaren heen is Belgium Ventiel
uitgegroeid van een kleine KMO tot
middelgrote NV en telt als 100% privaat Belgisch bedrijf productie units
in België , Italië, Indië en China. En
Marc Goos besluit: “Alle productieunits die te maken hebben met
vloeistoffen beginnende bij 1 m³/u
tot en met 1.500 m³ kunnen behoefte
hebben aan onze units. Dit verhoudt
zich tussen de 10 tot 300 mm voor
de kogelafsluiters en 32 tot 2.000
mm voor de vlinderkleppen. Met ons
productieaanbod komen wij tegemoet
aan de meeste eisen uit de industrie en
proberen ons dan ook op te werpen als
een betrouwbare partner voor wie met
ons scheep gaat.”

