IN DE KIJKER \

ABC-toren is cruiseterminal en economisch knooppunt

Een maritiem belfort voor
Zeebrugge
Roel Jacobus, freelance journalist

De nieuwe ABC-toren in Zeebrugge gonst van de bedrijvigheid. Het oorspronkelijke idee van een cruiseterminal
werd opgepompt met evenementenruimtes, een havenbezoekerscentrum, restaurant, een logistieke kenniscluster
van POM West-Vlaanderen en kantoren van aannemer Artes Depret, tevens de bouwheer.
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zijn internationale ervaring ontwikkelde
de Brugse architect Olivier Salens een
uitgekiende visie: “Net als de Halletoren op
de Markt, verwijst dit baken naar handel
en stedelijke aspecten. De roodbruine
bakstenen leggen de link met zowel de
Brugse binnenstad als met de daken van
Zeebrugge-dorp. De horizontale witte

de jachthavenwijk en geeft uitzicht op de
zee en de haven.”
Volgens voorzitter Renaat Landuyt won
havenbestuur MBZ veel tijd door de grond
in concessie te geven aan de Zeebrugse
aannemer Artes Depret. Die zocht al jaren
een nieuwe locatie voor zijn kantoren
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vele glas legt een visuele verbinding met
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strepen refereren aan een vuurtoren. Het
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