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In deze nieuwsbrief blikken wij terug op de drukbezochte havenlunch en de opening
van het nieuwe havensinformatiecentrum in Terneuzen.

Verder is er nieuws van onze participanten, waaronder Demacq Recyling, DOC-Swan
Hunter, Kloosterboer, Ørsted en Sagro. Ook informeren wij u over nieuwe
samenwerkingen, waaronder ALL NRG met Prior Group en Aquadrant met Adesco.
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Drukbezochte ZPPC Havenlunch
Op 21 februari werd de ZPPC Havenlunch in het Golden Tulip Hotel L'Escaut
in Terneuzen drukbezocht. Voor de lunch vertelde gastspreker Dick Schipper meer
over Huis van de Techniek en de samenwerking met ZPPC.

Aquadrant en Adesco bundelen krachten

Lees verder >

https://zppc.nl/nl/nieuws/217-drukbezochte-zppc-havenlunch
https://zppc.nl/nl/nieuws/213-aquadrant-en-adesco-bundelen-krachten
https://zppc.nl/nl/nieuws/217-drukbezochte-zppc-havenlunch


Op 1 januari 2019 is Aquadrant een samenwerking aangegaan met Adesco. Adesco
is een bekende naam op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Door deze
samenwerking biedt Aquadrant vanaf heden ook diensten aan met betrekking tot
arbeidsveiligheid, personeel en opleidingen.

Ørsted te zien in muZEEum
Ørsted en windpark Borssele 1+2 maken sinds begin februari onderdeel uit van de
expositie van maritiem museum muZEEum in Vlissingen. In het museum zijn video's
te zien over de bouw van het windpark en er is tevens een informatiepunt.

lees verder >

lees verder >

https://zppc.nl/nl/nieuws/214-orsted-te-zien-in-muzeeum
https://zppc.nl/nl/nieuws/213-aquadrant-en-adesco-bundelen-krachten
https://zppc.nl/nl/nieuws/214-orsted-te-zien-in-muzeeum


Nieuwe terminal bij Kloosterboer
Kloosterboer heeft een investering aangekondigd voor een volautomatische
containerterminal. De terminal zal in eerste instantie de koelcontainers met Chiquita-
bananen afhandelen en is naar verwachting volgend jaar operationeel.

Opening nieuwe locatie Portaal van

lees verder >

https://zppc.nl/nl/nieuws/215-nieuwe-terminal-bij-kloosterboer
https://zppc.nl/nl/nieuws/216-opening-haveninformatiecentrum-portaal-van-vlaanderen
https://zppc.nl/nl/nieuws/215-nieuwe-terminal-bij-kloosterboer


Vlaanderen
Het haveninformatiecentrum Portaal van Vlaanderen heeft haar nieuwe locatie in
gebruik genomen in de Sluiswachter aan de Beneluxweg 101 in Terneuzen.
Donderdag 4 april vond de officiële opening plaats.

Schelde Exotech en Verolme Special
Equipment bundelen krachten
Exotech en Verolme zijn beide toonaangevende producenten van hoogwaardige
warmtewisselaars, vaten en reactors voor hoge temperatuur-, hoge druk- en hoog-
corrosieve omgevingen. Waar Exotech een sterke positie heeft in de
(petro)chemische en nucleaire industrie, heeft Verolme zich ontwikkeld tot
marktleider in de marine scrubber en poly-silica markten.

lees verder >

lees verder >

https://zppc.nl/nl/nieuws/196-schelde-exotech-en-verolme-special-equipment-bundelen-krachten
https://zppc.nl/nl/nieuws/216-opening-haveninformatiecentrum-portaal-van-vlaanderen
https://zppc.nl/nl/nieuws/196-schelde-exotech-en-verolme-special-equipment-bundelen-krachten


Nieuwe opdracht voor Demacq Recycling
International
Tijdens de handelsmissie in Bremen en Bremerhaven met Sigrid Kaag, minister voor
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, heeft Demacq Recycling
International in aanwezigheid van het Koningspaar een contract ondertekend met
een Duitse partij voor de recycling van windturbine bladen.

Lees verder >

https://zppc.nl/nl/nieuws/198-nieuwe-opdracht-demacq-recycling
https://zppc.nl/nl/nieuws/211-nieuw-decommisioning-contract-voor-sagro
https://zppc.nl/nl/nieuws/198-nieuwe-opdracht-demacq-recycling


Nieuw decommissioning contract voor Sagro
Sagro maakt bekend dat zij met Heerema Marine Contractors een nieuw contract
heeft afgesloten voor de onshore recycling van onderdelen van Tyra Redevelopment
phase 2.

Vlissingen Zingt
Namens een van onze participanten brengen wij graag Vlissingen Zingt onder de
aandacht. Het meezingfeest van Zeeland brengt dit jaar wederom een zogenaamde
'meezingkrant' uit, met een groot bereik voor eventuele adverteerders/sponsors. 

Lees verder >

Lees verder >

https://zppc.nl/nl/nieuws/221-vlissingen-zingt
https://zppc.nl/nl/nieuws/211-nieuw-decommisioning-contract-voor-sagro
https://zppc.nl/nl/nieuws/221-vlissingen-zingt


Nieuwe carrousel voor DOC-Swan Hunter
DOC-Swan Hunter heeft een nieuwe 1.000t modulaire on/offshore carrousel in
ontvangst genomen. De carrousel krijgt vorm in de DOC-Swan Hunter spoolyard in
Vlissingen.

Lees verder >

https://zppc.nl/nl/nieuws/218-nieuwe-carrousel-voor-doc-swan-hunter
https://zppc.nl/nl/nieuws/210-prior-group-en-all-nrg-starten-samenwerking
https://zppc.nl/nl/nieuws/218-nieuwe-carrousel-voor-doc-swan-hunter


Prior Group en ALL NRG starten
samenwerking
Prior Group en ALL NRG hebben een Letter of Intent ondertekend. Vanaf maart
2019 gaat Prior Group met zijn kernactiviteiten in Consultancy, Techniek en Human
Capital samenwerken met ALL NRG met betrekking tot offshore windprojecten.

Green Blue Offshore Terminal kiest voor
Vlissingen
Het doel van de terminal is niet om bedrijven die actief zijn in de aanleg van offshore
windparken van dienst te zijn bij de opslag van uitrusting, materialen en
componenten, maar juist bij bouw, modificatie, reparatie en
ondershoudswerkzaamheden.

Algemene Participanten Bijeenkomst

Lees verder >

Lees verder >

https://zppc.nl/nl/nieuws/209-green-blue-offshore-terminal-kiest-voor-vlissingen
https://zppc.nl/nl/nieuws/210-prior-group-en-all-nrg-starten-samenwerking
https://zppc.nl/nl/nieuws/209-green-blue-offshore-terminal-kiest-voor-vlissingen


Op donderdag 11 april vindt de voorjaarsbijeenkomst voor de participanten van
ZPPC plaats.

De bijeenkomst wordt gehouden in het Golden Tulip Hotel L'Escaut in
Terneuzen. Gastspreker is de heer Theo Vollaard van The Offshore Partners. Hij zal
een presentatie geven over onder andere de decommissioning mogelijkheden in de
havens van Vlissingen en Terneuzen.

Wij verzoeken u vriendelijk, per persoon, aan te melden via onderstaande link.

Bedrijfsbezoek Feyter Group
U bent van harte uitgenodigd voor het bedrijfsbezoek bij Feyter Group in Terneuzen
op donderdag 9 mei.

Begonnen als éénmanszaak in 1959 viert Feyter Group in 2019 het 60-jarig jubileum.
In die zestig jaar is het bedrijf gestaag uitgegroeid tot wat het nu is: een zowel
regionaal als internationaal georiënteerde groep ondernemingen met vele
specialismen.

Wij verzoeken u vriendelijk zich uiterlijk 2 mei, per persoon, aan te melden via
onderstaande link.

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

ALL NRG
DEX Premium Lubricants

In de komende edities van PortNews wordt aandacht besteed aan deze nieuwe
participanten.
 

Aanmelden Algemene Participanten Bijeenkomst >

Aanmelden Bedrijfsbezoek Feyter Group >

https://www.zppc.nl/nl/inschrijven-algemene-participanten-bijeenkomst-11-04-2019
https://zppc.nl/nl/inschrijven-bedrijfsbezoek-feyter-group-9-mei-2019


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

 
11 april Algemene Participanten Bijeenkomst

9 mei ZPPC Bedrijfsbezoek Feyter Group

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 17 april, 28 mei, 25 september en 17 december.
 

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

Stichting Zeeland Port Promotion Council (ZPPC) is
een non-profitorganisatie met meer dan 130
participanten die voornamelijk afkomstig zijn uit de
Zeeuwse havensector. Het belangrijkste doel van
ZPPC is de positie van de zeehaven te versterken.

mailto:info@zppc.nl


Bedrijven en instellingen die een direct of indirect
belang hebben bij dit doel, kunnen participant
worden van de stichting.
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van Zeeland Port Promotion Council.
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Wilt u onze nieuwsbrief niet langer ontvangen?

Uitschrijven

Meer weten? Lees verder >

Participant worden? Meld u hier aan >

mailto:info@zppc.nl
https://www.facebook.com/Zeeland-Port-Promotion-Council-ZPPC-100735930054541/
https://twitter.com/zppc
https://www.linkedin.com/groups/4295421/profile
http://
https://zppc.nl/nl/over-ons
https://zppc.nl/nl/word-participant

