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Fernand Huts 

Meerwaarde creëren voor  
onze klanten: daar gaat het om. 
Onze medewerkers zijn er dag  
en nacht gedreven mee bezig.  
Van Vlaanderen tot Brazilië,  
van Singapore tot Kameroen.

39

De doelstellingen van de stichting

A het verwerven, behouden en restaureren van kunstwer-

ken en ze voor het grote publiek toegankelijk maken;

B de kunstwerken tentoonstellen in geschikte locaties en 

ze bewaren in aangepaste omstandigheden;

C de kunstwerken beschikbaar stellen voor academisch 

en wetenschappelijk onderzoek en bijstand verlenen 

aan dergelijk onderzoek;

D het promoten van de kunstwerken zodanig dat ook hun 

culturele waarde zal stijgen;

E andere filantropische of liefdadige doelstellingen  

die in overeenstemming zijn met de hierboven  

opgesomde doelstellingen. 

Om de filantropie te structureren en duurzaam te maken, werd de stichting 

“Pallas Athena Foundation” opgericht. De kunstverzameling is eigendom van 

deze stichting. Die vormt een juridisch afgezonderd doelvermogen. 

Een filantropische stichting:  
Pallas Athena Foundation 

Langetermijnvisie

De Pallas Athena Foundation biedt het 

grote voordeel dat er een onafhankelijk 

juridisch kader ontstaat. Binnen dit kader 

kan op zeer lange termijn gedacht 

worden. Kunst en cultuurbeleid kunnen  

uitgewerkt worden in functie van een 

langetermijnvisie, zonder dat er rekening 

gehouden moet worden met verkopen, 

realisatie van meerwaarden, investerings-

rendementen, successie,…

Het beleid kan uitgestippeld worden in 

functie van het kunstpatrimonium en de 

creatie van toegevoegde waarde voor 

stad, regio, gewest en land.

Filantropie en uitstraling gaan samen

Het kunst-en cultuurgebeuren is  

filantropisch d.w.z. dat de werking gebeurt 

in het publiek belang zonder winstoog-

merken. Dat neemt niet weg dat de 

bedrijvengroep een tegenwaarde krijgt 

voor haar financiële steun onder de vorm 

van uitstraling, naamsbekendheid, imago, 

prestige, klantenbinding, creatie van een 

unieke werkomgeving,…

 mEcEnAAt
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Stap naar het water

In 1986 zette de Katoen Natie de stap naar 

het water door de acquisitie van Seaport 

Terminals, een grote Antwerpse stouwerij, 

gespecialiseerd in stukgoed en 

containers. Deze overname werd gevolgd 

door de acquisitie van vijftien andere 

stuwadoorsbedrijven die allemaal 

geïntegreerd werden in moederbedrijf 

Seaport Terminals. 

Specialisatie

In de jaren ’90 werd de gespecialiseerde 

dienstverlening voor de petrochemie,  

de chemie, de automobielindustrie en  

de grootdistributie uitgebouwd.

Internationalisatie

In 1995 investeert Katoen Natie voor de 

eerste maal in het buitenland met een 

vestiging in Sarralbe (Frankrijk). Daarna 

gaat het zeer snel, met nieuwe inplantin-

gen in alle werelddelen. Katoen Natie  

is nu een internationale speler.

Business Units

In 2000 werden de activiteiten opgesplitst 

in klantgerichte business units. Katoen 

Natie werkt met deze structuur, tot grote 

tevredenheid van de klanten.

Katoen Natie werd in 1854 in Antwerpen 

opgericht door vier werkende vennoten. 

Haar eerste activiteit bestond uit de 

receptie van katoen. Een schip werd  

in de haven gelost door kapitein en 

bemanning, bijgestaan door lokaal 

gerekruteerde stouwersgasten.  

Wanneer de kraan de goederen over  

de blauwe steen bracht, werden ze in 

ontvangst genomen door de natie.

De natie werkte in opdracht van de koper 

van de goederen. De Katoen Natie werkte 

dus in haar beginjaren voor de katoen-

verwerkende industrie. De natie nam de 

balen katoen in ontvangst en droeg zorg 

voor opslag, weging, staalname en 

verzending.

Diversificatie

Al snel diversifieerde de Katoen Natie haar 

aanbod. Ze nam ook andere goederen in 

ontvangst: jute, koffie, ijzer, staal, fruit, 

tomaten, enz... In de jaren na de Tweede 

Wereldoorlog startte de natie nieuwe 

activiteiten: opslag in eigen magazijnen, 

vervoer, expeditie, douanedeclaratie.

Van katoen tot… klantgerichte business units

GEScHIEDENIS

De historische gebouwen van Valkeniersnatie (dochter van Katoen Natie)
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van semi-industriële diensten, dikwijls in 

combinatie met logistiek.

De industrieën doen beroep op de 

knowhow van Katoen Natie om tailor-

made oplossingen te ontwikkelen in de 

behandeling en veredeling van hun 

producten. De kracht van het concept is 

de combinatie van engineering, 

technologie, logistiek en semi-industriële 

diensten. De technologische voorsprong 

van Katoen Natie resulteert in 

kostenbesparingen bij haar klanten.

Katoen Natie doet ervaring op in vier 

industrieën;

• scheepvaart/rederijen: laden en lossen 

van schepen

• logistiek: hoge toegevoegde waarde, 

het leveren van diensten

• semi-industriële diensten

• process engineering en supply chain 

engineering

Door de combinatie van de know how,  

de technologie en de hardware uit deze 

vier sectoren ontwikkelde Katoen Natie 

voor haar klanten unieke producten die 

hun supply chain aanzienlijk upgraden en 

besparingen mogelijk maken.

De eerste activiteiten werden uitgeoefend 

in de Antwerpse haven. Katoen Natie was 

in de haven actief als receptienatie, 

opslagbedrijf, vervoerder en stouwerij. 

Uit haar magazijnactiviteiten ontwikkelde 

Katoen Natie het concept van de 

toegevoegde waarde logistiek, gefocust 

op het scheppen van grote toegevoegde 

waarde voor haar klanten.

Katoen Natie heeft ook haar eigen 

ingenieursbureaus ontwikkeld, 

gespecialiseerd in process engineering  

en supply chain engineering.

Door haar logistieke knowhow en kennis in 

de behandeling van goederenstromen 

samen te voegen met haar gespeciali-

seerde ingenieursbureaus werden nieuwe 

markten gecreëerd. Nieuwe ideeën en 

diensten werden ontwikkeld voor de 

industrietakken:

• Automotive

• Industriële productie

• Petrochemie

• Chemie

• Voeding

Door haar nieuwe technologische 

ontwikkelingen werd Katoen Natie 

wereldmarktleider in het verstrekken  

Van havenactiviteiten, over toegevoegde waarde  
logistiek naar semi-industriële dienstverlening met de 
toepassing van process- en supply chain engineering

EVOLUTIE

Haven-
activiteiten

Toegevoegde
waarde 
logistiek

Semi-
industriële
diensten

projecten,
process en

supply chain
engineering





Petrochemicals Specialty Chemicals Consumer Goods & Industry Port Operations Projects
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Duurzame klantenrelaties

Katoen Natie realiseert in haar dienst-

verlening een zeer grote toegevoegde 

waarde voor haar klanten. De uitstekende 

kwaliteit van de dienstverlening en de 

permanente kostenbewaking vormen de 

grondslag voor duurzame klantenrelaties.

Katoen Natie bestaat uit een 400-tal 

operationele eenheden, heeft 150 

terminals en logistieke platformen, stelt 

meer dan 10.000 mensen tewerk en is 

actief in alle werelddelen. Katoen Natie is 

een private maatschappij en niet beurs-

genoteerd zodat beslissingen kunnen 

genomen worden in functie van de lange 

termijn visie.

Door de korte besluitvormingslijnen kan 

het management zeer snel beslissen in het 

belang van de klant.

Katoen Natie: een duizendpoot

Katoen Natie exploiteert haventerminals, 

logistieke terminals en on-site terminals. 

De groep verleent ook allerlei semi-indus-

triële diensten en ontwerpt, bouwt en 

beheert grondstoftoevoerlijnen, logistieke 

platformen en de volledige supply chain.

Havenactiviteiten, logistieke en semi-industriële diensten 
met grote toegevoegde waarde en process- en  
supply chain engineering

KErNAcTIVITEIT

Katoen Natie levert logistieke en semi-industriële diensten aan de industrie en 

de grootdistributie en havendiensten aan de rederijen.

A Katoen Natie exploiteert haventerminals voor het laden en lossen  

van stukgoederen, breakbulk, containers, auto’s, woudproducten.  

In die activiteiten zijn de rederijen onze klanten.

B Daarnaast exploiteert Katoen Natie logistieke platformen voor  

het opslaan en behandelen van industriële producten, commodities, 

consumptiegoederen, petrochemische, chemische producten en 

halffabricaten voor de voedingsindustrie.

C Katoen Natie exploiteert on-site terminals op de terreinen van de klant, 

vlak naast hun fabriek en juist na, of voor het productieproces.

D Katoen Natie verleent semi-industriële diensten zoals: mengen,  

herverpakken, ontstoffen, compounderen, demetaliseren,  

pre-assemblage, assemblage, kitting, postponement, …

E Katoen Natie is actief in het engineeren, ontwerpen, vormgeven, 

bouwen, financieren en beheren van grondstoftoevoer lijnen en 

logistieke platformen voor de industrie.
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Om de klanten te verzekeren van een 

volledige en geïntegreerde dienstverle-

ning heeft Katoen Natie ook de nodige 

ondersteunende diensten voor hen 

ontwikkeld:

Alles voor een flexibele en snelle dienstverlening

ONDErSTEUNENDE AcTIVITEITEN

• expeditie

• douanedeclaratie

• fiscale vertegenwoordiging

• transportmanagement

• bulktransport

• containertransport

• huiftrailertransport

• lichtertransport

• kwaliteitscontrole

• gespecialiseerde software

• cleaning stations

• tankstations

• bureelruimten

• cateringfaciliteiten

Bulktransport Containertransport Cleaning stations
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De kracht van de business units is de 

productkennis en de gespecialiseerde 

knowhow om de producten te 

behandelen.

De business units kunnen rekenen op  

de stafdiensten. Ze staan hen bij en 

ondersteunen hen.

Iedere industrie heeft haar eigen  

kenmerken en behoeften. Om onze 

klanten, binnen hun specifieke industriële 

sector, een optimale dienstverlening te 

kunnen verschaffen, werd de groep 

gestructureerd in functie van iedere 

industrie. Zo ontstonden de business units.

Elke business unit beschikt over een  

grote autonomie. Ze heeft haar eigen 

management, technologie, aanpak en 

operationele uitbouw.

Organisatie in functie van de klanten

STrUcTUUr: bUSINESS UNITS

processing  
Engineering

Supply 
chain

Engineering

petro- 
chemicals

port 
Operations

Specialty 
chemicals

consumer 
Goods & 
Industry

General 
cargo & 

commodities

Food &
Feed

Art

Finance

IT

Risk management

Supply chain services

Safety and quality



Ondersteunende diensten

Gespecialiseerde medewerkers

process engineering en supply chain engineering

De bouwstenen van de giga platformen

Flexibiliteit 
capaciteit

pLATFOrm
brUGGENHOOFD

Vrachtwagen
container
bulktruck

behandeling

Lichter
behandeling

Toegevoegde 
waarde  
logistiek

Semi- 
industriële  
diensten

magazijnopslag

Silo opslag

containeropslag

railyard 
Hoppercar 

opslag

rail hoppercar
behandeling

coaster
zeeschip

behandeling
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c) In grote industriële centra en/of clusters

•	 Door de grote concentratie van 

industrie kunnen de diensten 

aangeboden worden via een 

multi-user/multi-customer platform

d) Dichtbij de grote verbruikers, gebruikers 

of eindconsumenten

•	 Deze platformen zijn in het  

binnenland gelegen en zijn 

distributieplatformen

B Kostencontrole en kostenbesparingen 

De keuze van de inplantingssite gebeurt 

om behandelingskosten en transport-

kosten te minimaliseren.

Op de platformen werken gespecialiseer-

de werknemers in optimale omstandighe-

den en binnen aangepaste collectieve 

arbeidsovereenkomsten. De platformen 

zijn multifunctioneel en lossen vele 

behoeften van de klanten op. 

De platformen hebben een zeer grote 

landoppervlakte met een grote 

bebouwingsgraad, meestal 50%  

over dekte ruimte. 

Dit levert belangrijke schaalvoordelen  

(en kostenbesparingen) op, op het vlak 

van:

•	 Bouwkosten

•	 Bewaking, veiligheid, afsluitingen

•	 Toegangswegen, poorten, ingangen, 

bewegwijzering

De bouw van logistieke platformen voor 

toegevoegde waarde in combinatie met 

semi-industriële diensverlening steunt op:

A Een inplantingsfilosofie

B Kostencontrole en kostenbesparingen

C De multi-dienstverleningsidee voor 

 de klant

D De bruggenhoofdfunctie van de klant

A Inplantingsfilosofie

De inplanting van platformen gebeurt:

a) Bij de klant

•	 Op de site van de fabriek van  

de klant: een on-site of in-house 

platform

•	 Naast de fabriek van de klant:  

een wall-to-wall platform

•	 In de nabijheid van de klant: een 

satelliet platform

b) In of achter grote havens

•	 Binnenkomende goederenstromen 

worden opgeslagen, behandeld  

en gedistribueerd via een import-

platform

•	 Uitgaande goederenstromen 

worden opgeslagen, behandeld, 

verpakt en verzonden via een 

exportplatform

Giga platformen

brUGGENHOOFDEN

C De multi-dienstverleningsidee  

voor de klant

De klanten hebben het voordeel van  

de multi-dienstverleningsidee en van 

maximale flexibiliteit:

•	 (quasi) Ongelimiteerde capaciteit

•	 De aanwezigheid van het volledige 

dienstenpakket

•	 De aanwezigheid van alle soorten 

behandelingsmateriaal en rollend 

materieel

•	 De inzet van gespecialiseerd personeel

•	 De beschikbaarheid van alle mogelijke  

machines

De platformen zijn uitstekend bereikbaar, 

dikwijls met verschillende vervoersmodi: 

vrachtwagen, container, bulktruck, trein, 

lichter, coaster en zelfs zeeschip.

D De bruggenhoofdfunctie van de klant 

De platformen worden door de klanten 

gebruikt als bruggenhoofd voor hun 

logistiek, import, export en distributie.

Tevens maken de klanten gebruik van de 

aanwezige semi-industriële diensten om 

aan hun producten extern toegevoegde 

waarde te geven.
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De Katoen Natie heeft in alle wereld-

delen terminals en/of logistieke  

platformen gebouwd. Zij zijn het  

bruggenhoofd waarop het bedrijf steunt 

in het organiseren van haar logistieke 

stromen en haar semi-industriële  

activiteiten.

Overal gelden dezelfde hands-on  

mentaliteit, dezelfde waarden, filosofie 

en cultuur, en dezelfde kwaliteitsniveaus. 

Katoen Natie is ook actief in Japan,  

Rusland en andere landen.  

Voornamelijk in de tailor-made bouw  

van fabrieken voor de voedingsindustrie,  

de chemische- en petrochemische 

industrie (process engineering).

wereldwijd netwerk

Europa en Turkije

benelux en Duitsland

Trollhättan

Tallin

Chisinau

Ludwigshafen

Gelsenkirchen

Wesseling

Cremona

Nocetolo
Torrile

Tortona 
Rivalta Scrivia

Marseille

Lyon
Feyzin

Berre l’Etang
Saint-Martin 

De Crau

Rouen

Notre Dame 
de Gravenchon

Grangemouth

Farébersviller
 Sarralbe

Amsterdam

Le Havre

Tarragona

Immingham

Plock
Warszawa

Santander

madrid

Uerdingen

Gonfreville

Saint-Jean-de-Folleville

Dunkerque

Wilton Redcar

Mersin
Gaziantep

Istanbul 

Antwerpen
Beveren

Terneuzen

Amsterdam

Wesseling

Ludwigshafen   

Uerdingen
Gelsenkirchen 

Gent

Wielsbeke
Zwevegem

Genk

Feluy

Luxemburg

Geel

Brussel

Beringen
Laakdal Tessenderlo
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Noord-Amerika (NAFTA)

Azië (Indië, Thailand, Singapore)

zuid-Amerika (Brazilië, Uruguay)

Afrika en het midden-Oosten

GEOGrAFIScHE INpLANTING

Edmonton

Carson Charleston

Mexico City

Pindamonhangaba
Duque de Caxias

Mauá - Santo André - Paulínia - São Paulo
Araucária

Montevideo

AltamiraHuehuetoca
Silao Tamaulipas

Baton RougeHouston
Orange Texas

Gary Edison
Count of Kent

Wilmington Delaware
Norfolk

Montreal

Quebec

Sarnia
Mississauga

Toronto

Maceió
Camaçari

Querétaro

Map Ta Phut
Pluak Daeng

Bangkok

Singapore

Mumbai
Dahej 

Bathinda

Ho Chi Min City

Edmonton

Carson Charleston

Mexico City

Pindamonhangaba
Duque de Caxias

Mauá - Santo André - Paulínia - São Paulo
Araucária

Montevideo

AltamiraHuehuetoca
Silao Tamaulipas

Baton RougeHouston
Orange Texas

Gary Edison
Count of Kent

Wilmington Delaware
Norfolk

Montreal

Quebec

Sarnia
Mississauga

Toronto

Maceió
Camaçari

Querétaro

Yaoundé 
(Kameroen)

Accra 
(Ghana)

  Yamoussoukro
(Ivoorkust)

Bamako 
(Mali)

Durban
(Zuid-Afrika)

Secunda
(Zuid-Afrika)

Al-Jubail
(Saoedi-Arabië)
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Een “bijbel” als fundering van de groep 

Katoen Natie wordt gedreven door haar 

filosofie, haar cultuur en haar waarden. 

Deze werden gebundeld in “the company 

bible”. Ze vormen het hart en de ziel van 

de groep. 

Alle medewerkers hebben dit boekje 

binnen handbereik. Ze vinden daarin  

het volledige kader waarbinnen zij 

ondernemen. 

De medewerkers en de bedrijfsleiding 

hechten zeer veel belang aan het  

instandhouden en de identificatie van  

alle medewerkers met de cultuur van 

Katoen Natie.

FILOSOFIE, wAArDEN EN cULTUUr

Cultuur 

Een bedrijf bestaat uit een groep mensen die 
samen een activiteit uitoefent met de 
bedoeling meerwaarde te creëren. Deze 
meerwaarde komt in de eerste plaats de 
klanten ten goede en ook de andere 
stakeholders. Een stukje van die meerwaarde 
blijft in het bedrijf om investeringen en groei te 
financieren en het kapitaal te vergoeden.  
De missie van een onderneming is eenvoudig: 
maximaal meerwaarde scheppen. 

Het is voor een organisatie van levensbelang 
eenvoud en simpele slimheid tijdens haar 
evolutie en groei te behouden.

Gezond boerenverstand, een uitgesproken 
kostenbewustzijn en het vermijden van 
ingewikkelde systemen en theorieën vormen 
de basis voor goed management.

Ons bedrijf en onze onderlinge samen
werkingspatronen zijn doordrongen van  
onze cultuur. De cultuur is de fundering van  
de groep.
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bij Katoen Natie geloven we dat we anders en beter zijn “omdat onze mensen 

het verschil maken”. Vertrouwen in onze mensen is de basis van hun gedreven-

heid en inzet voor de klanten. we investeren in het talent van elk van onze 

medewerkers en laten onze mensen groeien.

Geëngageerde mensen, sterke oplossingen,  
tevreden klanten

OUr pEOpLE mAKE THE DIFFErENcE

A Klantvriendelijk: leveren kwaliteitswerk en leggen de lat hoog voor zichzelf en  

voor de medewerkers, om de dienstverlening aan de klant te optimaliseren.

B Spaarzaam: springen zuinig met de middelen om en vermijden nutteloze kosten.

C Leergierig: ontplooien zichzelf en scholen zich bij, met oog voor nieuwe ideeën  

en technieken.

D Werkzaam: wenden hun talent enthousiast en energiek aan om hun job  

beter te doen.

E Creatief: ontwikkelen nieuwe ideeën en voorstellen om zaken te optimaliseren.

F Plichtsbewust: werken gedisciplineerd, ordelijk en efficiënt, met vakkennis en inzet. 

Talent beschermen: “safety first”

Katoen Natie wil zijn talent optimaal 

beschermen. Daarom werd een “safety 

bible” met 10 veiligheidsgeboden samen-

gesteld. Hij waakt over de veiligheid van 

al onze mensen, maar ook over derden 

die in onze installaties aanwezig zijn en 

over het leefmilieu. De veiligheidsvoor-

schriften worden door alle medewerkers 

onderschreven en stipt nageleefd.

Medewerkers van Katoen Natie beantwoorden aan volgend profiel:

Tewerkstelling

België 2.824

Europa (exclusief België) 2.703

Nafta (USA, Canada, Mexico) 1.023

Latijns-Amerika 1.471

Azië en Midden-Oosten 1.682

Afrika 338

Totaal 10.041
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Blijven optimaliseren

Creativiteit, research en development, 

samenwerking tussen onze twee eigen 

ingenieursbureaus en onze operaties 

leiden telkens weer tot nieuwe producten 

en oplossingen. Daardoor kunnen we  

de goederenstromen van onze klanten 

dag na dag verder optimaliseren.  

Door efficiëntie en kostenverlaging 

besparen onze klanten grote bedragen.

Unieke, tailormade oplossingen

Katoen Natie combineert haar kennis van 

laad -en losoperaties, goederenstroom-

behandeling en process engineering met 

productkennis en logistieke ervaring.  

Zo kunnen we unieke, tailormade  

oplossingen ontwikkelen. Die scheppen 

een onevenaarbare toegevoegde 

waarde in de supply chain van onze 

klanten.

On-site platformen

Katoen Natie bouwt logistieke installaties 

op de terreinen van de klant naast de 

fabriek. Op vraag van de klant opereert 

Katoen Natie deze on-site platformen.

Technologie en creativiteit creëren  
efficiëntere goederenstromen 

Katoen Natie wordt gedragen door haar technische knowhow,  

haar technologie en haar engineering.

ONDErzOEK, ONTwIKKELING EN INNOVATIE

Process Engineering 
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Op maat gemaakte software, netwerken  
en EDI verbindingen

INFOrmATIcA 

Software voor de Specialty Chemicals Software voor de Petrochemicals

Software is de stuwende kracht achter  

de efficiënte systemen die de goederen-

stromen beheren en optimaliseren.

Elke goederenstroom heeft zijn eigen 

behandelingswijze. Elke klant heeft een 

eigen systeem om zijn logistiek af te 

handelen. 

Katoen Natie ontwikkelt zelf de software 

om de goederenstromen zo efficiënt 

mogelijk te sturen en dit op basis van  

de producteigenschappen en van  

de behoeften van de klant.

Katoen Natie ontwikkelde gespecialiseerde 

programma’s voor goederenstromen in de

• Petrochemie

• Chemie en fijnchemie

• Consumptieproducten en retail

• Havenbehandeling

• Industriële producten 

• Automotive industrie

• Commodities

• General cargo

• Voeding

• Kunst

De programma’s verbeteren de efficiëntie 

en vermijden nutteloze kosten. In samen-

spraak met de klant kan een rechtstreekse 

verbinding met het IT-netwerk van de klant 

uitgewerkt worden.
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Katoen Natie huldigt een eenvoudige financiële aanpak. Er wordt relatief  

weinig beroep gedaan op investeringskredieten. De cash flow wordt  

geherinvesteerd om de dienstverlening voor de klanten uit te breiden.  

Een stevige balans structuur geeft vertrouwen en credibiliteit bij klanten,  

leveranciers, medewerkers, bankiers en andere stakeholders. 

Asset-driven

Katoen Natie investeert voortdurend in de 

uitbouw van haar magazijnen, terminals, 

machines, rollend materieel, kranen, 

stackers, tankcontainers, silo’s, computers 

en communicatiesystemen. 

Geloofwaardigheid en betrouwbaarheid

De gezonde en stevige structuur van de 

balans staat borg voor degelijkheid, 

solvabiliteit en credibiliteit. Zo creëren we 

bij klanten en leveranciers vertrouwen en 

zijn we als bedrijf in staat om duurzame 

langetermijnrelaties uit te bouwen met 

klanten, leveranciers, bankiers en andere 

stakeholders.

Snelheid

De onderneming wil steeds over 

voldoende cash beschikken om snel 

opportuniteiten voor haar klanten te 

kunnen realiseren.

Actief investeren met eigen middelen

GEzONDE FINANcIëLE FILOSOFIE

De Europese distributieterminal aan het Vrasenedok (120ha)
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Katoen Natie tekent een actief 

energiebeleid uit, waarbij ecologie  

en economie hand in hand gaan.  

De werkzaamheden en semi-

industriële activiteiten die wij voor 

onze klanten uitvoeren worden 

aangedreven met milieuvriendelijke 

energie.

Groene energie:  

zonnepanelen en windmolenpark

Katoen Natie neemt haar maatschappe-

lijke verantwoordelijkheid door zich in  

te passen in de regelgeving voor de 

productie van groene energie.

Katoen Natie installeert op de daken van 

haar logistieke platformen zonnepanelen. 

Zij heeft momenteel zonneparken in 

Antwerpen, Beveren, Gent, Genk, 

Cremona (Italië), Rivalta-Tortona (Italië). 

Dankzij de zonnepanelenparken verbruikt 

de groep hoofdzakelijk groene 

elektriciteit. Het overschot aan groene 

elektriciteit gaat via het net naar de 

eindconsument. 

Om ook ’s nachts en op bewolkte en 

regenachtige dagen over groene energie 

te beschikken, investeert Katoen Natie op 

haar bedrijfsterreinen in windmolens. 

Groene energie

DUUrzAAmHEID

ZonneenergieWindmolenparken
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•	 Het trekkerpark is in overschakeling naar 

Euro 5-voertuigen. Daardoor wordt veel 

diesel bespaard.

•	 De heftrucks in de logistieke sites zijn van 

diesel overgeschakeld op gas of op 

elektriciteit, waardoor de CO2-uitstoot 

sterk wordt afgebouwd.

•	 Het autopark van Katoen Natie wordt 

volledig vernieuwd met kleinere en 

milieuvriendelijke wagens met een lage 

CO2-uitstoot.

•	 De nieuwe gebouwen van de groep 

worden allemaal ontworpen in functie 

van duurzaamheid en een laag  

energieverbruik. Grote aandacht wordt 

besteed aan isolatie en milieuvriende-

lijke technieken. 

Naast een actief ecologisch energie-

beleid is de groep intens bezig met 

het verlagen van de cO2-emissies. 

Aanzienlijke vermindering cO2

mILIEUVrIENDELIjK bELEID
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Katoen Natie schenkt ook veel aandacht 

aan haar afvalbeleid. De afvalstromen  

worden permanent gemonitord en 

gestroomlijnd in gescheiden verzameling 

en ophaling:

•	 papier en karton

•	 plastics

•	 ijzer en staal

•	 hout

•	 olie

•	 batterijen

•	 	...

Dankzij een nauwlettende opvolging 

worden onze afvalstromen gerecycleerd.

Zero afval

Bij de ontwikkeling van haar logistieke 

concepten streeft Katoen Natie ernaar  

om de goederenstromen in bulk te laten 

verlopen. Dan is er geen verpakking meer 

nodig. Dit bespaart werk en energie en 

voorkomt het verbruik van gigantische 

hoeveelheden verpakkingsmaterialen  

die later verwerkt moeten worden. 

Verpakkingen vermijden resulteert in zero 

afval. 

Cleaning stations

Katoen Natie beschikt over verschillende 

cleaning stations waar tankvrachtwagens 

en tankcontainers professioneel gereinigd 

worden. Het afvalwater wordt er  

opgevangen en ecologisch gezuiverd.

Ecologisch afvalmanagement

rEcYcLAGE bELEID

Cleaning station Waterzuivering 
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Een interessant verhaal

Bedrijven worden geassocieerd met de 

architectuur van hun gebouwen en de 

integratie van kunst in hun omgeving. Kunst 

en cultuur voegen waarde toe en helpen 

mee om de banaliteit te overstijgen.  

Ze zorgen voor een betere relatie tussen 

het bedrijf en de werknemers en het bedrijf 

en haar klanten.

Architectuur en kunst

Mooie architectuur en kunst geven aan 

een bedrijf uitstraling. Prachtige gebouwen 

en kunst zijn het sieraad en het visitekaartje 

van een onderneming. Architectuur en 

kunst bouwen mee aan de bedrijfscultuur,  

ze trekken mensen en handel aan en 

zorgen ervoor dat werknemers van hun 

onder neming houden, een gevoel dat de 

oorsprong is van inzet en engagement.

Meerwaarde voor bedrijf en samenleving

Een omgeving van kunst en cultuur 

stimuleert de creativiteit van management 

en werknemers. Aandacht voor kunst en 

cultuur weerspiegelt ook het maatschap-

pelijk engagement en de inzet van Katoen 

Natie voor haar stad, regio, gewest en de 

landen waarin zij actief is. Het is de uiting 

van haar “Corporate Social Responsibility”.

Versterking van de culturele uitstraling van de regio

mAATScHAppELIjK ENGAGEmENT

Katoen Natie heeft een grote liefde voor erfgoed, architectuur, archieven, 

boeken, kunstwerken, mooie gebouwen,… . zij stelt mensen, knowhow,  

gebouwen en financiële middelen ter beschikking om die liefde in concrete 

projecten om te zetten. 

De kern van het ondersteuningsbeleid van Katoen Natie

A Architecturale inspanningen om waardevolle nieuwe  

 gebouwen op te richten.

B Culturele meerwaarde creëren door hoogstaande renovatie 

van gebouwen en erfgoed.

C Ondersteuning van de v.z.w. Maritiem en Logistiek Erfgoed.

D Ondersteuning van de v.z.w. Headquarters die architectuur, 

erfgoed en kunst toegankelijk wil maken voor het grote publiek.

E Ondersteuning van de Pallas Athena Foundation.

F Uitgeven van kunstboeken en historische boeken over bedrijf, 

goederenbehandeling, architectuur, streek, erfgoed, kunst, 

textiel…

Havenerfgoed Renovatie havengebouwen
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De familie Huts zet zich in voor de 

operationele uitbouw van de groep 

Katoen Natie. Naast hun engagement 

voor de economische realisaties zijn de 

familieleden ook begaan met de 

maatschappelijke omgeving waarin zij 

leven en werken. 

Met hun inzet voor kunst, cultuur en sociale 

doelen dragen de familieleden bij tot 

meer welzijn in de samenleving.

Kunst en cultuur zijn gist en cement voor 

de samenleving. Waar zij bloeien, geven 

ze tal van nieuwe impulsen en verhogen 

ze de samenhang, de dynamiek en de 

aantrekkingskracht van de omgeving op 

tal van vlakken. Kunst en cultuur zijn een 

medicijn tegen verzuring en desintegratie 

van de maatschappij. 

Kunst en cultuur zorgen ervoor dat de 

mensen fier zijn op hun regio en dat zij 

houden van hun omgeving. Een gevoel 

dat een grote rol speelt in het welzijn van 

de mensen. 

Steun aan kunst en cultuur

GOED bUrGErScHAp

A Kunst en cultuur zijn van groot belang om de wereld leefbaarder en 

aantrekkelijker te maken.

B Kunst en cultuur zijn een basisvoorwaarde om meer en betere  

werknemers, en meer talent en creativiteit naar het bedrijf te halen.

C Kunst en cultuur zijn het cement dat ons sociaal weefsel versterkt.

D Kunst en cultuur overbruggen de verscheidenheid en kunnen een 

antwoord zijn op de toenemende verzuring in onze samenleving.

E  Kunst en cultuur helpen mee een sociaal draagvlak te creëren  

dat het voor alle partijen leuker en aangenamer maakt om in onze 

streek te wonen en te werken.

F Kunst en cultuur zijn een spons die enorm veel opneemt en evenveel 

losmaakt als je erin knijpt.

G Kunst en cultuur vormen een maatschappelijke hefboom.

H De ondersteuning van kunst en cultuur betekenen een grote morele  

en financiële ondersteuning van de kunstenaars en van al wie met 

kunst bezig is.





Fernand Huts 

Meerwaarde creëren voor  
onze klanten: daar gaat het om. 
Onze medewerkers zijn er dag  
en nacht gedreven mee bezig.  
Van Vlaanderen tot Brazilië,  
van Singapore tot Kameroen.
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De doelstellingen van de stichting

A het verwerven, behouden en restaureren van kunstwer-

ken en ze voor het grote publiek toegankelijk maken;

B de kunstwerken tentoonstellen in geschikte locaties en 

ze bewaren in aangepaste omstandigheden;

C de kunstwerken beschikbaar stellen voor academisch 

en wetenschappelijk onderzoek en bijstand verlenen 

aan dergelijk onderzoek;

D het promoten van de kunstwerken zodanig dat ook hun 

culturele waarde zal stijgen;

E andere filantropische of liefdadige doelstellingen  

die in overeenstemming zijn met de hierboven  

opgesomde doelstellingen. 

Om de filantropie te structureren en duurzaam te maken, werd de stichting 

“Pallas Athena Foundation” opgericht. De kunstverzameling is eigendom van 

deze stichting. Die vormt een juridisch afgezonderd doelvermogen. 

Een filantropische stichting:  
Pallas Athena Foundation 

Langetermijnvisie

De Pallas Athena Foundation biedt het 

grote voordeel dat er een onafhankelijk 

juridisch kader ontstaat. Binnen dit kader 

kan op zeer lange termijn gedacht 

worden. Kunst en cultuurbeleid kunnen  

uitgewerkt worden in functie van een 

langetermijnvisie, zonder dat er rekening 

gehouden moet worden met verkopen, 

realisatie van meerwaarden, investerings-

rendementen, successie,…

Het beleid kan uitgestippeld worden in 

functie van het kunstpatrimonium en de 

creatie van toegevoegde waarde voor 

stad, regio, gewest en land.

Filantropie en uitstraling gaan samen

Het kunst-en cultuurgebeuren is  

filantropisch d.w.z. dat de werking gebeurt 

in het publiek belang zonder winstoog-

merken. Dat neemt niet weg dat de 

bedrijvengroep een tegenwaarde krijgt 

voor haar financiële steun onder de vorm 

van uitstraling, naamsbekendheid, imago, 

prestige, klantenbinding, creatie van een 

unieke werkomgeving,…

 mEcEnAAt
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Katoen Natie

Van Aerdtstraat 33

B-2060 Antwerpen

Tel. +32 (0)3 221 68 11

Fax +32 (0)3 221 68 10

info@katoennatie.com

www.katoennatie.com
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