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In deze nieuwsbrief geven we u een overzicht van interessante beurzen, congressen
en handelsmissies. Ook blikken wij terug op het geslaagde ZPPC Havenpalaver en de
drukbezochte Nieuwjaarsbijeenkomst van North Sea Port, PORTIZ, Voka-VeGHO en
ZPPC. Daarnaast komt het project Zeeuwse Havens van het Huis van de Techniek
aan bod.
Verder is er nieuws van onze participanten, waaronder Demacq Recycling,
Swagemakers Intermodaal Transport, Shipyard Reimerswaal, Kloosterboer en
Verbrugge. Daarnaast is er nieuws van The Green Bay, Peterson Offshore Passenger
Terminal en Gould Services.

Overzicht beurzen & congressen 2019
Dit jaar is ZPPC weer aanwezig op het North Sea Port Paviljoen, namelijk tijdens
Breakbulk Europe in Bremen, Transport Logistic in München en Oﬀshore Energy in
Amsterdam. Uiteraard bent u ook van harte welkom. Op onze website geven we een
volledig overzicht van alle beurzen, congressen en handelsreizen waaraan North Sea
Port zal deelnemen of dit overweegt.

lees verder >

ZPPC ondersteunt project Zeeuwse Havens
De Zeeuwse jeugd lijkt zich nauwelijks bewust van te zijn wat er in de havens
allemaal gebeurt. Wat voor bedrijven zijn er gevestigd? Wat doen die bedrijven? Wat
voor beroepen zijn daar te vinden? Om de leerlingen in het basisonderwijs en de
laagste klassen van het voortgezet onderwijs hier een beter beeld van te geven
organiseert het Huis van de Techniek het project Zeeuwse Havens. ZPPC

ondersteunt dit initiatief van harte.

lees verder >

Mona Keijzer op bezoek bij Demacq
Het Demacq Recycling International is volgens Staatssecretaris Mona Keijzer van
Economie Zaken en Klimaat een mooi voorbeeld van een innovatief bedrijf. Daarom
investeert het ministerie in Zeeuwse ondernemers.

lees verder >

Groei containeroverslag
De containeroverslag in North Sea Port blijft groeien, zo meldde het havenbedrijf
onlangs bij de presentatie van de overslagcijfers. Met een zeer sterke groei van 61%
kwam de containeroverslag via zeevaart in 2018 uit op een totaal van 1,7 miljoen
ton. Dit was onder andere het gevolg van het aantrekken van nieuwe diensten en
een toename in het aantal koelcontainers.

Lees verder >

100ste vlucht Peterson Oﬀshore
Passenger Terminal
Op 3 Januari 2019 vond de 100ste oﬀshore vlucht plaats vanaf de Peterson
Oﬀshore Passenger Terminal op Vliegveld Midden-Zeeland. De vluchten werden
uitgevoerd in opdracht van Van Oord Oﬀshore Wind, die een dienstverlener zocht
met de expertise om hun oﬀshore passagiers vanuit Zeeland te vervoeren naar
de schepen die ingezet worden bij de bouw van het East Anglia One
windmolenpark.

Lees verder >

3MCT neemt meerderheidsbelang in
Swagemakers Intermodaal Transport
TriModaal Containterterminal Terneuzen B.V. (3-MCT) heeft een meerderheidsbelang
genomen in Swagemakers Intermodaal Transport. Met betrokken aandeelhouders
en een sterke aandeelhoudersstructuur verkeren beide bedrijven in een sterke
positie om samen een nieuwe fase van groei in te gaan.

Lees verder >

Nieuwe kranen voor Shipyard Reimerswaal
Afgelopen januari heeft Shipyard Reimerswaal een nieuwe walkraan in gebruik
genomen. De walkraan, een Potain MD 485B M20, heeft een haakhoogte tot de
kade van 40 meter en een hijscapaciteit van 20 ton op 20 meter en 6,6 ton op de
maximale gieklengte van 60 meter.

Lees verder >

Drukbezocht Havenpalaver

Met een geslaagde eerste editie van het ZPPC Havenpalaver op 19 december, sloot
ZPPC haar zilveren jubileumjaar af. In restaurant en partycentrum Landlust
luisterden meer dan 120 aanwezigen naar een evaluatie van het afgelopen jaar door
John Dane, Jack Kloosterboer en Jan Lonink.

Lees verder >

The Green Bay koopt grond
North Sea Port en The Green Bay hebben op 18 januari 2019 het contract getekend
voor de overdracht van 4 hectare grond. The Green Bay heeft tevens een optie
genomen op het aangrenzende perceel voor toekomstige uitbreidingen.

Lees verder >

Gould Services mogelijk naar Vlissingen
Het oﬀshore windbedrijf Gould Services wil zich vestigen in Vlissingen. De beoogde
nieuwe locatie betreft het voormalige marineterrein aan de Visserijkade/Prins
Hendrikweg, een perceel van zo'n 6.000m2.

Lees verder >

Geslaagde Nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsbijeenkomst van North Sea Port, PORTIZ, Voka-VeGHO en ZPPC op
18 januari jl. in de Lasloods in Vlissingen was een groot succes. Zo'n 650
genodigden van beide kanten van de grens waren aanwezig.

Lees verder >

Herinnering ZPPC Havenlunch
Heeft u zich al aangemeld voor de ZPPC Havenlunch op donderdag
21 februari a.s.? Tijdens deze lunch in het Golden Tulip Hotel L'Escaut
in Terneuzen zal gastspreker Dick Schipper meer vertellen over Huis van de
Techniek en de samenwerking tussen ZPPC en Huis van de Techniek.
Wij verzoeken u vriendelijk zich uiterlijk 14 februari 2019, per persoon, aan te
melden via onderstaande link.

Aanmelden ZPPC Havenlunch >

Be Inspired Symposium
Ook herinneren wij u nog aan het 'Be Inspired' Symposium dat op 28 februari wordt
georganiseerd door Port of Zeebrugge, KU Leuven en Vives Hogeschool. Het
evenement, dat plaatsvindt in Brugge, richt zich op Big Data en artificiële
intelligentie voor havens, maritieme operaties en aan havens verbonden bedrijven.
Onderwerpen die voor menig ZPPC-participant interessant kunnen zijn.
Aanmelden voor het Be Inspired Symposium kan tot en met 12 februari via
onderstaande knop.

Aanmelden Symposium>

Nieuwe participanten

Het bestuur van ZPPC heet onderstaande nieuwe participanten hartelijk welkom:
DEX Premium Lubricants
Huis van de Techniek
Ovet Shipping
Timmermans Industrial Repairs
In de komende edities van PortNews wordt aandacht besteed aan deze nieuwe
participanten.

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

2019
- 21 februari

ZPPC Havenlunch

- maart

Grensoverschrijdende activiteit

- 11 april

Algemene Participanten Bijeenkomst

- mei

ZPPC Bedrijfsbezoek

- 21 t/m 23 mei

Breakbulk Bremen

- 4 t/m 7 juni

Transport Logistic München

- juni

ZPPC Havenlunch

- 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 maart, 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.
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? Meld u hier aan >
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