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INTEGRATIE VAN DE NHS ACTIVITEITEN IN GENERAL CARGO PORTFOLIO VAN  
JOINT VENTURE PARTNERS NOVA NATIE EN PSA ANTWERP 

 
 
Antwerpen, 9 mei 2018 - Nova Natie en PSA Antwerp kondigen een herschikking aan van de 
activiteiten in hun joint venture firma NHS en dit met ingang van 9 mei 2018.  
 
Om de toekomst van de breakbulk activiteiten te vrijwaren, hebben beide aandeelhouders 
zich de voorbije periode gebogen over de toekomstige groeistrategie voor NHS. Hieruit is 
gebleken dat een herschikking van de activiteiten, waarbij beide partners zich focussen op hun 
eigen sterktes, het meest aangewezen scenario is. 
 
In het kader hiervan werden volgende herschikkingen doorgevoerd:  
• De voormalige NHS activiteiten aan de zuidkant van het Churchill dok worden 

ondergebracht bij Nova Natie, waar deze geïntegreerd worden in de bestaande General 
Cargo en Warehousing portfolio. 

• De voormalige NHS activiteiten aan de Steel Terminal worden overgedragen aan PSA 
Antwerp en worden ondergebracht in een aparte vennootschap, PSA Breakbulk.  

Al het betrokken personeel, zowel bedienden als (haven)arbeiders blijven tewerkgesteld 
binnen de twee entiteiten; Nova Natie en PSA Antwerp zullen beide hun specifieke expertise 
aanwenden om de respectievelijke bedrijfsactiviteiten te laten groeien. 
 
Maarten Geerardyn, Managing Director van Nova Natie zegt: “Nova Natie bekrachtigt haar 
engagement in de Antwerpse haven en in de behandeling van General Cargo, Commodities en 
Project Cargo. Dankzij de ligging aan het Churchill dok, de omvang en de trimodale 
connectiviteit, is de terminal goed gepositioneerd om General Cargo en Container Freight 
Station (CFS) activiteiten verder te ontwikkelen in de haven van Antwerpen”. 
 
Jan Van Mossevelde, Managing Director PSA Antwerp, licht toe: “Dankzij deze herschikking 
kan PSA Antwerp de Steel & Coil terminals als één geheel commercialiseren. Dat sluit aan bij 
de strategische focus en expertisegebieden van ons bedrijf. We zijn ervan overtuigd dat door 
deze herschikking verdere commerciële en operationele optimalisatie kan gerealiseerd 
worden, wat uiteindelijk ten goede zal komen aan onze klanten, onze medewerkers en aan de 
haven van Antwerpen”. 
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Achtergrond Nova Natie 
 
Nova Natie is familiebedrijf gevestigd in de haven van Antwerpen en gespecialiseerd in de 
opslag en behandeling van stukgoed en CFS-activiteiten. Naast de terminal op Churchill dok, 
waar vorig jaar zo’n 1,5 miljoen ton werd behandeld, beschikt Nova Natie ook over 120.000m² 
aan magazijnen, een eigen vloot van vrachtwagens, trailers en ander gespecialiseerd 
behandelingsmateriaal. Nova Natie richt zich op het leveren van een volledige service, 
afgestemd op de noden van de klant.  
 
 
Achtergrond PSA Antwerp  
 
PSA Antwerp is het tweede vlaggenschip binnen de PSA Groep. PSA, met thuisbasis in 
Singapore, is wereldwijd actief in een 40-tal terminals in 16 landen verspreid over Azië, Europa 
en Amerika.  
 
PSA Antwerp is in de haven van Antwerpen actief op: 
 
• 3 containerterminals, de Noordzee en Europa Terminal; en de MSC PSA European 

Terminal (MPET), een joint-venture met TIL  
• 2 stukgoedterminals, de Steel Terminal (PSA Breakbulk) en de Coil Terminal, een joint-

venture met Haeger & Schmidt Logistics Belgium NV. 

De gezamenlijke tewerkstelling op deze 5 terminals bedraagt zo’n 3.000 werknemers. 
 
 
 
 
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 
 
Maarten Geerardyn, Managing Director of Nova Natie 
maarten.geerardyn@nova.be | +32 478 48 48 08 
 
Caroline Creve, Manager Corporate Communication PSA Antwerp 
caroline.creve@globalpsa.com | +32 475 48 14 07 
 


