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De onderneming biedt 3 types diensten aan
voor goederenbehandeling en opslag in de
haven: los gestort (bulk) (strooizout, zand,
steenkool, graan, schors, sterk vervuilde
grond,…), breedband op rollen (coils) en
containers voor vervoer over zee. Een
modern en betrouwbaar machinepark,
perfect onderhouden en geregeld ver -
nieuwd, garandeert een optimale behan -
deling van de goederen van onze klanten.
De opslagcapaciteit onder dak bestrijkt een
oppervlakte van 12.000 m², verspreid over
11 hallen, waarvan 3 volledig gesloten. 

Sinds februari 2011 verbindt een pendel -
dienst voor transport van zeecontainers
Antwerpen via de binnenvaart met Ghlin.
Deze dienst heeft permanent 2 schepen in
de vaart met een capaciteit van 54 TEU.
Tijdens de activiteitspieken kan een 3e

schip snel in de pendeldienst worden op -
genomen. Een logistieke oplossing met de
last mile over de weg vervolledigt onze
mogelijkheden. 

De flexibiliteit van onze organisatie garan -
deert onze klanten een snelle en profes -

sionele behandeling van hun goederen -
stromen. Het beheer van de bewegingen
en de voorraden gebeurt volledig geïnfor -
ma tiseerd en garandeert een perfecte
traceerbaarheid van de producten die via
ons platform passeren. 

De veiligheid van personen staat centraal
in onze bedrijfscultuur. Onze topprioriteit
ligt dan ook in de communicatie en het res -
pecteren van de veiligheidsinstructies.

Het gebruik van waterwegen biedt tal van
voordelen: grootschaligheid, vlotheid, veilig -
heid, regelmaat, geringe milieu-impact,…
Wij zijn ervan overtuigd dat het nog veel ont -
wik ke lingskansen en verschuivingen in
transport wijzen in zich houdt. 

De firma Deschieter maakt 100% deel uit
van de groep HES International met basis in
Rotterdam. De groep bezit een groot aan tal
dochterbedrijven (in Nederland, Frank rijk,
Duitsland, Polen, Groot-Brittannië,…) die
actief zijn op gebied van goederen be han -
deling in de haven en opslag van droge en
vloeibare bulkproducten. 

Om de mogelijkheden op gebied van be -
voor rading en expeditie te vergroten, zal
De schieter in de loop van het 2e semester
van 2017 ook gebruik kunnen maken van
een aansluiting op het spoor. Dit is een in -
ves tering van de Port Autonome du Centre
et de l’Ouest. Twee 300 m lange stukken
spoor maken het mogelijk een volledige
trein te laden en te lossen. Deze verbinding
zal verwezenlijkt worden op een kaai naast
onze huidige installaties. Ten slotte zal een
uit breiding van de opslagcapaciteit met een
betonnen vloer van ongeveer 2 ha rond de ze
zone worden aangelegd.    

Transports et manutention Deschieter is de exploitant van een logis tiek platform voor de
binnenvaart, ideaal gelegen aan het kanaal ter hoogte van de dokken noord en zuid in Ghlin
(Bergen). De behandeling en de opslag in de haven vormen de hoeksteen van haar acti vi tei -
ten. In het 2e semester van 2017 zal een aansluiting op het spoor in dienst worden genomen.
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