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ZATERDAG 25 april 2015

08u25

Verzamelen op de Bodartparking te Leuven

08u35

Vertrek met de bus naar Gent

10u00 tot 12u00

Begeleide havenrondrit met bus (Bezoekerscentrum Haven Gent, naast
het Grootdok aan de Rigakaai, 9000 Gent).

12u15 tot 14u30

Lunch bij ‘Restaurant ’t Boerenhof – Kasteel Slotendries’ (Gentstraat
2, 9041 Oostakker)

- Tomatensoep met balletjes
- Gebakken kip, salade en frietjes
- Vanille ijs
- Koffie
15u00 tot 17u30

Geleid bezoek aan de Papierfabriek Stora Enso Langerbrugge
(Wondelgemkaai 20, 9000 Gent, 1 tot 2 kg oud papier meenemen a.u.b.)

17u45

Vertrek met de bus naar Leuven

Ten laatste inschrijven vóór 25 maart (deelnemerslijst moet 4 weken vooraf meegedeeld worden)
Prijs leden: 42 euro
Prijs niet-leden: 48 euro
Wie met eigen vervoer komt, betaalt 10 euro minder

Erkend als gespecialiseerde instelling voor wetenschapspopularisering
Prof. Dr. M. Magits, Rijweg 80, 3020 Herent – T 016 89 86 58 - GSM 0478 47 03 12
E michel.magits@mail.be -– BE 67 0010 2657 9187 – BIC GEBABEBB
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RONDRIT GENTSE HAVEN
De haven van Gent bezoeken is een unieke ervaring. U beleeft de haven van binnenuit en u bezoekt
plaatsen waar u anders niet komt (of zelfs niet mag komen). Tijdens een bezoek per
autocar verneemt u van een gids alles over het reilen en zeilen in de haven.

Het Bezoekerscentrum Haven Gent naast
het Grootdok aan de Rigakaai, op de grens
tussen de stad en de hedendaagse haven is
het startpunt van de rondleiding. Met het
Bezoekerscentrum speelt het Havenbedrijf
in op de groeiende interesse voor de Gentse
haven. Zowel bedrijven, ambassadeurs en
organisaties, verenigingen en scholen als
gezinnen met kinderen brengen een bezoek aan de haven, goed voor bijna 15.000 bezoekers per
jaar.

Tijdens de rondrit, die ongeveer 2u zal duren, wordt er langsheen de bedrijven en de dokken
gereden. U krijgt meer uitleg over wat de verschillende bedrijven in het havengebied precies
doen. Er worden geen bedrijven bezocht tijdens de rondleiding.
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STORA ENSO LANGERBRUGGE
Stora Enso Langerbrugge produceert jaarlijks 550.000 ton kranten- en
magazinepapier op basis van 100% Paper for Recycling (oud papier). Stora
Enso Langerbrugge exploiteert ook twee biomassakrachtcentrales die
voorzien in alle nodige processtoom en meer dan 70% van de
elektriciteitsbehoefte.

Het bedrijfsbezoek duurt 2u à 2u30 en omvat: een presentatie, een rondgang aan de
krantenpapierlijn (oud papier magazijn, ontinktingsinstallatie, papiermachine en inpakmachine) en
een afsluitend gesprek met koffie en/of water. Alle bezoekers dienen over een gezonde conditie te
beschikken: naast een 3 km lange wandeling worden ook verschillende roostertrappen genomen in
een warme productiehal. Wij verzoeken elke bezoeker om 1 tot maximum 2 kg oud papier mee te
brengen. Tijdens de rondgang kan de bezoeker dit oud papier zelf – na correct sorteren – op de
laadband gooien in het oud papier magazijn.
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