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In deze nieuwsbrief blikken wij terug op het bedrijfsbezoek aan Feyter Group en
kijken wij vooruit naar nieuwe offshore activiteiten in North Sea Port. Verder is er
nieuws van onze participanten.
Graag nodigen wij u uit voor de Oesterpartij op Breakbulk Europe in Bremen en voor
de aankomende ZPPC lunchcruise op 19 juni.

60 jaar Feyter Group feestelijk gevierd
Op donderdag 9 mei vond het ZPPC Bedrijfsbezoek plaats. Dit keer kregen de
participanten van ZPPC een rondleiding bij Feyter Group dat in die week haar 60
jarig bestaan vierde.

lees verder >

Nieuwe oﬀshore activiteiten in North Sea Port
North Sea Port heeft in de afgelopen jaren een goede reputatie opgebouwd als
haven voor de oﬀshore wind industrie. Maar ook op het gebied van oﬀshore olie en
gas gerelateerde projecten heeft de haven een lange historie. Onlangs startte het
nieuwe bedrijf Flushing Marine & Oﬀshore (FMO) haar activiteiten binnen dit
werkgebied.

lees verder >

Alpha Terminals verdubbelt investering
Het Zwitserse bedrijf PSB Alpha investeert EUR 460 miljoen in een nog te bouwen
tankopslagfaciliteit in North Sea Port via zijn dochteronderneming Alpha Terminals.

lees verder >

Opleidingstraject voor technische vakmensen
Het project Hybride Techniekopleiders, vormgegeven in samenwerking met onder
andere Huis van de Techniek, Provincie Zeeland en Scalda, geeft vakmensen uit de
technische branches de kans om opgeleid te worden tot hybride techniekopleider in
het (v)mbo-onderwijs.

lees verder >

Sweco tekent contracten met Vitens en
Oasen

Ingenieursadviesbureau Sweco tekende deze maand contracten met twee
drinkwaterbedrijven: Vitens en Oasen.

lees verder >

Samenwerken op de Green Blue Oﬀshore
Terminal
Onlangs werd de vestiging van de Green Blue Oﬀshore Terminal in de Westhofhaven
bekendgemaakt. De terminal is opgestart om toegevoegde waarde te leveren aan
de oﬀshore olie, gas en wind industrie en zal zich vooral richten op het leveren van
faciliteiten en diensten voor reparatie, onderhoud, renovatie, conservering en
constructiewerkzaamheden.

lees verder >

Oﬃciële opening DOW hoofdkantoor
Het nieuwe Dow Benelux-kantoor, het 'Terneuzen Diamond Center' is op 24 april
2019 oﬃcieel geopend door de CEO van Dow Chemical Company Jim Fitterling en
minister-president Mark Rutte. Het kantoor biedt plaats aan 1.100 van de in totaal
4.000 medewerkers in Terneuzen.

lees verder >

Havens willen samen CO2 opslaan
North Sea Port gaat samen met de havens van Antwerpen en Rotterdam CO2
afvangen en opslaan in een oud gasveld in de Noordzee. Ze hebben samen een
Europese subsidie aangevraagd om een buizenstelsel aan te leggen.

Lees verder >

Uitnodiging Oesterpartij tijdens Breakbulk
Bremen
ZPPC zal de aankomende Breakbulk Europe in Bremen aanwezig zijn op het North
Sea Port Paviljoen samen met onze participanten Mammoet, Multraship Towage &
Salvage, Ovet, SDW Shipping, Supermaritime Nederland en Verbrugge Terminals.
Tijdens de beurs vindt hier op woensdag 22 mei de traditionele Oesterpartij plaats
van 16:00 tot 18:00u.
Wij nodigen u van harte uit om een bezoek te brengen aan het paviljoen en de
Oesterpartij in Hall 5, booth M20.

ZPPC Lunchcruise

U bent van harte uitgenodigd voor de ZPPC Lunchcruise op woensdag 19 juni a.s.
van 12:00 – 14:00 uur op de Denick II.
Tijdens deze Lunchcruise varen we door het het havengebied van Vlissingen-Oost.
Bij aanvang van deze havencruise verzorgt de heer Vincent Courtois, directeur van
OVET, een presentatie over de ontwikkelingen binnen het bedrijf. Na de presentatie
is er tijdens een "varend buﬀet" gelegenheid om te netwerken terwijl u voorbij glijdt
aan de kades van de verschillende in het havengebied gevestigde bedrijven.
Wij verzoeken u vriendelijk zich uiterlijk 12 juni, per persoon, aan te melden via
onderstaande link.

Aanmelden ZPPC Lunchcruise 19 juni >

Nieuwe participanten
Het bestuur van ZPPC heet onderstaande nieuwe participanten hartelijk welkom:
Aben Green Energy
Alpha Terminals
Energy Port Zeeland
Flushing Marine & Oﬀshore
United Metals

AGENDA

In onderstaand overzicht de evenementen en de publicatiedata voor onze
Nieuwsbrief en PortNews.
Zelf nieuws en/of evenementen melden kan via info@zppc.nl

21 t/m 23 mei

Breakbulk Europe in Bremen

4 t/m 7 juni

Transport Logistic München

19 juni

ZPPC Havencruise/lunch

5 september

ZPPC Golfdag

8 en 9 oktober

Offshore Energy Amsterdam

oktober

ZPPC Bedrijfsbezoek

21 november

Algemene Participanten Bijeenkomst

18 december

ZPPC Havenpalaver

PortNews

verschijnt in 2019 op 28 mei, 25 september en 17 december.

Nieuwsbrief

verschijnt verder in 2019 in de maanden juni, september en november.

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.

Meer weten? Lees verder >

Participant worden? Meldt u hier aan >
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