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Afgelopen	dinsdag	hadden	we	een	succesvolle	Matchmaking	Rondvaart.	Uiteraard	kunt	u	hierover
meer	lezen	in	deze	nieuwsbrief.	Verder	een	kort	interview	met	Hans	Hulsker,	scheidend	directeur
van	PTC,	een	terugblik	op	Breakbulk	Bremen	en	Transport	Logistic	München	en	nieuws	van	diverse
participanten.	 

https://mailchi.mp/7b8ca5ed8738/zppc-nieuwsbrief-februari-2953649?e=[UNIQID]
https://zppc.nl/nl/nieuws/


Geslaagde Matchmaking Rondvaart 
Dinsdag 2 juli vond de eerste Offshore Matchmaking Rondvaart plaats. Het evenement was
georganiseerd door Platform Energy Port Zeeland, RPPC en ZPPC in nauwe samenwerking met
North Sea Port en Port of Rotterdam.
 

Overname door STT
STT heeft bekend gemaakt dat zij Van Hamburg Cleaning heeft overgenomen. STT is
ook al 100% eigenaar van Zeeland Maritime Cleaning (ZMC). Met de overname
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versterkt het bedrijf haar positie in de markt.

Hans Hulsker verlaat PTC
De afgelopen jaren was Hans Hulsker als acquisition manager barge transportation het gezicht van
PTC. Deze maand nam hij na bijna acht jaar afscheid om een nieuwe uitdaging aan te gaan.
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ZPPC actief in Duitsland
ZPPC heeft onlangs deelgenomen aan het North Sea Port Paviljoen van de beurzen Breakbulk
Europe in Bremen en Transport Logistic in München. Tijdens beide evenementen heeft ZPPC haar
achterban goed kunnen vertegenwoordigen.

Goede cijfers North Sea Port 2018
In het eerste jaar als fusiehaven heeft North Sea Port uitstekende financiële resultaten behaald. Het
nettoresultaat voor 2018 bedroeg 26,4 miljoen euro. De opbrengsten lagen met 106 miljoen euro
6,5% hoger dan in 2017 (mocht de fusiehaven toen al bestaan hebben). De havengelden zorgden
voor 43 miljoen euro omzet (+9%), de uitgifte van gronden voor 47 miljoen (+6%).
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Peter Mons nieuwe CEO Swagemakers
Peter Mons is benoemd tot nieuwe CEO van Swagemakers Intermodaal Transport. De benoeming
volgt op de overname van het Zeeuws Vlaamse transportbedrijf door Vlaeynatie.
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Veel animo bedrijfsbezoeken
Er is veel werk bij de diverse havenbedrijven die onze provincie telt, maar bij jongeren is hierover
weinig bekend. Een goede reden voor Huis van de Techniek de havenbedrijven te vragen deze
jongeren te ontvangen en bij te praten. Dit jaar hebben maar liefst negentien havenbedrijven hun
gastvrijheid getoond.
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Primeur North Sea Port
North Sea Port heeft voor de inspectie van haar kademuren een proef uitgevoerd met een
onderwaterrobot. Met het gebruik van deze zogenaamde UAV had het havenbedrijf een heuse
primeur.
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JV OOS International en Sagro
OOS International en Sagro zijn een overeenkomst aangegaan voor de nieuwe joint venture
(JV) SAGROOS. Binnen deze samenwerking zullen beide partijen hun eigen specifieke kennis en
expertise gaan inbrengen voor het uitvoeren van offshore decommissioning projecten.
 

Nieuwe
participanten
Het bestuur van ZPPC heet onderstaande nieuwe participanten hartelijk welkom:

-	Green	Blue	Offshore	Terminal
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AGENDA
In	onderstaand	overzicht	diverse	evenementen	en	de	publicatiedata	voor	onze	Nieuwsbrief	en
PortNews.
Zelf	nieuws	en/of	evenementen	melden	kan	via info@zppc.nl

5 september ZPPC Golfdag
8 en 9 oktober Offshore Energy Amsterdam
oktober ZPPC Bedrijfsbezoek
21 november Algemene Participanten Bijeenkomst
26 - 28 november WindEurope Offshore 2019 Kopenhagen
18 december ZPPC Havenpalaver
6 februari ZPPC Bedrijfsbezoek Ørsted

PortNews	
Verschijnt	in	2019	nog	op	25	september	en	17	december.

Nieuwsbrief
Verschijnt	verder	in	2019	in	de	maanden	september en	december.

Stichting Zeeland Port Promotion Council (ZPPC) is
een non-profitorganisatie met meer dan 140
participanten die voornamelijk afkomstig zijn uit de
Zeeuwse havensector. Het belangrijkste doel van
ZPPC is de positie van de zeehaven te versterken.
Bedrijven en instellingen die een direct of indirect
belang hebben bij dit doel, kunnen participant
worden van de stichting.

Colofon
Deze	nieuwsbrief	is	een	uitgave	van	Zeeland	Port	Promotion	Council.

Redactie	en	vormgeving:	Y&F	Marketing	Support,	Vlissingen
Eindredactie:	ZPPC

Meer	weten?	Lees	verder	>

Participant	worden?	Meldt	u	hier	aan	>
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Fotogra�e:	Camile	Schelstraete,	Huis	van	de	Techniek,	North	Sea	Port,	Sagro,	Scherp!	Fotogra�e,
STT,	Swagemakers	Intermodaal	Transport.

ZPPC
Zeeland	Port	Promotion	Council

Postbus	5130
4380	KC	Vlissingen
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 +31 (0)118	49	13	20

 

Wilt	u	onze	nieuwsbrief	niet	langer	ontvangen?
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