Persbericht
Mijlpaal voor Stichting Green Award
Op 4 juli jl. bereikte de Stichting Green Award weer een mijlpaal: het 300e binnenvaartcertificaat werd
uitgereikt.
De heer Christopher Peeters, schepen van de haven (wethouder) en voorzitter Havenbedrijf Gent
overhandigde het 300e certificaat aan de heren Pascal en Yves Bauwens van mts. Beringzee (4.204 ton). In zijn
toespraak benadrukte de heer Peeters dat de haven van Gent duurzame initiatieven voor de binnenvaart
verder wil steunen.
In juni vorig jaar ontvingen de eerste drie schepen het milieukeur voor de binnenvaart; inmiddels is dat aantal
verhonderdvoudigd. Een bijzondere prestatie voor Stichting Green Award. “Maar”, zo benadrukt Green Award,
“we zijn er nog niet. Dit is een prachtig resultaat, maar we willen Green Award voor de binnenvaart nog verder
uitrollen in Europa. Op dit moment vaart 88% van de gecertificeerde schepen onder Nederlandse vlag. We zien
een toename van het aantal aanvragen van Duitse, Belgische en Luxemburgse schepen; daarom vinden het we
het ontzettend leuk dat het het 300e schip van een Belgische eigenaar is, dat onder Luxemburgse vlag vaart”.
“De uitreiking van dit 300e certificaat in ons kantoor past volledig in onze strategie van een duurzame haven”,
aldus de heer Peeters, ”we willen immers het milieuvriendelijke vervoer van goederen via binnenvaart
maximaal bevorderen. Door de goede ontsluiting met het Europese binnenvaartnetwerk is Gent als
multimodale haven immers ideaal gelegen voor de binnenvaartsector”. Gent is een belangrijke
binnenvaarthaven: de goederenoverslag via de binnenvaart is goed voor 22,8 miljoen ton in 2011.

v.l.n.r. Christophe Peeters, Pascal Bauwens, Yves Bauwens.
Achtergrondinformatie
Havenbedrijf Gent: Commercieel directeur, Hendrik‐Jan Vanengelen, Tel. +32 (0)9 251 05 50, Hendrik‐
Jan.Vanengelen@havengent.be
Stichting Green Award: zie bijgesloten folder en www.greenaward.org
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