'Stofzuiger van de Noordzee' doet zijn werk: al honderden bommen uit bodem gehaald
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De voorbije negen maanden lokaliseerde Oostendenaar Vincent Hoffmann honderden stukken munitie op de zeebodem. Zijn bedrijf is
gespecialiseerd in het in kaart brengen van explosieven.
Bajonetten, torpedo's, mijnen, obussen … Vincent Hoffmann diepte het de afgelopen maanden allemaal al op uit de Noordzee. Hij
heeft 26 jaar ervaring als duiker-ontmijner bij Dovo, de ontmijningsdienst van Defensie. Enkele maanden geleden richtte hij dan zijn
eigen bedrijfje UXSolutions op, dat bommen en andere projectielen uit de Noordzee haalt. En dat heeft succes.
“We worden gevraagd om de bodem in kaart te brengen en te speuren naar explosieven bij grote bouwprojecten aan land. Maar
steeds meer zijn we ook op zee actief, op vraag van alle grote bouwers van windmolenparken. Ze willen immers de zone bommen- en
mijnenvrij krijgen”, zegt Hoffmann. “We huren boten en via magnetische golven en een sonar scannen we de zeebodem. 25 Duikers en
15 data-analisten, zoals ik, zijn zo aan de slag. We sporen gevaren op en maken ze onschadelijk. Heel vaak wordt daarbij ook Dovo
ingeschakeld”, luidt het.
Vincent schat dat hij de voorbije maanden honderden ontstekers van torpedo's, mijnen en obussen uit de Eerste en Tweede
Wereldoorlog lokaliseerde. “We haalden ook al geweren uit de Eerste Wereldoorlog boven waarop nog de bajonet stak”, zegt de
ondernemer.
Mooie toekomst
Zijn bedrijf is gevestigd bij wetenschapspark Greenbridge, en dat is geen toeval. “In de buurt zitten veel van die bedrijven en ze werken
ook samen met de UGent rond de Paardenmarkt, een grote oude munitiestortplaats voor de Belgische kust.”
Het Oostendse bedrijf wacht een mooie toekomst, want momenteel worden de windmolenparken Rental en Northwind 2 afgewerkt
en tegen 2020 zullen de parken Seastar en Mermaid klaar zijn. “Maar daar houdt het niet op want er zijn concrete plannen van de
overheid om een tweede zone voor windmolenparken te ontwikkelen voor de kust van De Panne op de grens met Frankrijk. Daar
zullen tussen 2022 en 2027 nieuwe parken ontwikkeld worden. Ook daar zullen we bij betrokken worden. Dan is Oostende, dat al jaren
de kaart trekt van de windmolenindustrie, een goede uitvalsbasis. Van hieruit is het een uurtje varen naar zowel de parken voor de kust
van Knokke als naar de toekomstige zone vlakbij de Franse grens.”
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