
NIEUWS UIT DE HAVENS VAN DELFZIJL

De Groninger zeehavens zijn in beweging. Nieuwe bedrijven vestigen zich en er wordt volop gebouwd.  
Groningen Seaports informeert u op deze pagina over de laatste ontwikkelingen in en rondom de havens van Delfzijl.

April 2013 Kwartaalinformatie voor de omgeving 

Amasus Shipping – met hoofdvestiging in Delfzijl – heeft per 1 april jl. een nieuw kantoor 
geopend in de Eemshaven aan de Eemshornweg 3. Reden voor deze nieuwe vestiging is de 
toename van het aantal scheepsagenturen en de toename van de offshore werkzaamheden 
voor Amasus Offshore. 

Amasus Shipping B.V. is een internationaal logistieke dienstverlener die sinds de oprichting 
van het bedrijf in 1981 scheepsagenturen aanbiedt in de noordelijke havens. Het hoofd-
kantoor staat aan de Zijlvest in Farmsum. De “Amasus” vloot heeft zich in de afgelopen jaren 
getransformeerd naar de geselecteerde marktsegmenten van de zee-/riviervaart en de short 
sea speciale-ladingmarkt. In de afgelopen jaren is het aantal schepen onder het commerciële 
management van Amasus gegroeid naar 70 schepen. Wegens de centrale ligging en de uit-
stekende faciliteiten zijn de schepen van Amasus regelmatig te gast in de noordelijke zeehavens.

Meer informatie? www.groningen-seaports.com

KORTE BERICHTEN

Eneco Bio Golden Raand startklaar
Wanneer deze systemen operationeel zijn 
kan er voor het eerst stoom naar de turbine 
worden geleid, en zal ook de verbinding met 
Tennet worden getest (synchronisatie). Als al-
les zonder grote problemen verloopt, zal ook 
spoedig overgegaan worden op het ver-
branden van biomassa, waardoor de bio-
massa logistiek vol op “stoom” zal moeten 
komen!

Stoomblazen
Enkele belangrijke stappen zijn genomen, 
zoals het “refractory drying” waarbij de vuur-
vaste bekleding van de ketel wordt uitgehard. 
Momenteel wordt in de ketel stoom gepro-
duceerd ten behoeve van het zogenaamde 
stoomblazen. Dit is een procedure waar bij 
periodiek hoge druk stoom afgeblazen wordt 
naar de atmosfeer, met als doel om veront-
reinigingen uit het leidingstelsel te blazen. 

Amasus opent nieuw kantoor in 
Eemshaven

Voor de omgeving zal dit duidelijk zichtbaar 
zijn. Ten behoeve van deze processen is de 
centrale inmiddels al volcontinu bezet in de 
(nog provisorische) controle kamer.

Eneco vanuit de lucht
Bijgaande foto geeft een duidelijk overzicht 
van de hele installatie, die op een gebied van 
ca. 6 ha is gerealiseerd. Goed zichtbaar zijn 
de koelwaterin- en uitlaat constructies in het 
Zeehavenkanaal dat de haven van Delfzijl 
verbindt met de Waddenzee. 

Op de voorgrond bevinden zich de biomassa 
ontvangst en opslagfaciliteiten, met de lange 
conveyors naar het boilergebouw. Op de 
achtergrond is de installatie van onze buren 
Aldel zichtbaar, met de kenmerkende grote 
opslagsilo en de lange elektrolyse hallen waar 
massief aluminium wordt geproduceerd.

Deze maand nog start het groenbedrijf Donkergroen met de aanleg en onderhoud van paden, 
heggen, hagen en parkeerplaatsen in het wierdedorpje Weiwerd. Een en ander wordt uitge-
voerd volgens het inrichtingsplan van architectenbureau West8. Ook de verkoop kan nu starten!

De verkoopbare 23 kavels zijn grotendeels ingemeten. De firma Donkergroen gaat eveneens 
het landschapsplan en verkaveling uitvoeren gedurende de komende maanden. 
Het herstel van de brainwierde Weiwerd voert Groningen Seaports als opdrachtgever uit in 
nauw overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dit vanwege de grote cultuur-
historische waarde die de wierde bezit. Een bedrijvenpark met innovatieve, kleinschalige 
kennisintensieve bedrijven zal vervolgens op de voormalige dorpswierde Weiwerd herrijzen.
Zo krijgt de wierde een nieuwe toekomst die voortkomt uit een andere hedendaagse functie. 
Wilt u meer informatie, kijk dan op de website van weiwerd.nl. Brainwierde Weiwerd is 
eveneens actief op Twitter.

Start groenaanpak voor Weiwerd

Voorjaarswandeling op Fivelpoort 
Op 23 april van 14.00-16.00 uur kun je meedoen met de voorjaarswandeling op Bedrijven-
park Fivelpoort te Appingedam. Deze gelegenheid is bij uitstek geschikt om kennis te 
nemen van de bijzondere kenmerken van dit park die ideaal zijn voor bedrijven die zich in 
de Eemsdelta willen vestigen. 
Het programma begint bij Fivelingo, waar je welkom wordt geheten.Hierna wordt er gewan-
deld en met de tractor rondgereden om een bezoek te brengen aan de huidige bewoners, 
die zelf een toelichting geven over hun bedrijfsactiviteiten. Tenslotte wordt er afgesloten 
met een hapje en een drankje. Uiterlijk om 17.00 uur is het programma dan ten einde.
Loop je mee? Meld je dan aan via www.groningen-seaports.com/voorjaarswandeling

Eemsdelta Green, de samenwerkingsorganisatie voor de verduurzaming van het bedrijfsleven 
in de regio Eemsdelta, publiceert binnenkort het eerste duurzaamheidsjaarverslag. Het is de 
bedoeling om met het duurzaamheidsjaarverslag te laten zien dat de Eemsdelta zeer goede 
kansen biedt voor duurzaam ondernemen en groene chemie.

Het duurzaamheidsjaarverslag besteedt uitgebreid aandacht aan de duurzame projecten in 
de Eemsdelta regio en hun specifieke resultaten in het afgelopen jaar.
Zo meldt het verslag het project Bio BTX, waarbij gekeken wordt om benzeen, tolueen en 
xyleen uit biomassa te produceren. Dit wordt op vele plekken nog vervaardigd uit fossiele 
grondstoffen zoals aardolie. Ook is er aandacht voor de realisatie van het stoomleidingnet-
werk op en rondom het chemie cluster in Delfzijl dat synergievoordelen oplevert en minder 
uitstoot. Een ander project dat genoemd wordt, is een proefopstelling op het dak van een van 
de fabrieken op het industrieterrein Oosterhorn om van laagwaardige warmte algen te kweken. 

Eemsdelta Green is een samenwerkingsverband van Stichting Energy Valley, Samenwerkende 
Bedrijven Eemsdelta, Groningen Seaports, Waterbedrijf Groningen, Rijksuniversiteit 
Groningen, NOM en Provincie Groningen, Syntens en de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, 
Appingedam en Loppersum (DEAL).

Eemsdelta Green publiceert eerste 
duurzaamheidsjaarverslag  

De Eneco Bio Golden Raand installatie is nagenoeg volledig mechanisch gereed. 
Verschillende deelsystemen zijn succesvol getest, staan bedrijfsklaar of zijn reeds in 
bedrijf ten behoeve van het testen van andere deelsystemen. Enkele belangrijke tests 
staan nog op het programma, waaronder het opstarten van het koelwatersysteem. 
Ook de biomassa opslag en transportsystemen worden naar verwachting deze maand 
nog in gebruik genomen.

Alweer 10 jaar lang beheren, ontwikkelen en 
exploiteren de medewerkers van Groningen 
Seaports de Groninger zeehavens vanuit het 
markante kantoor aan de Handelskade Oost 
in Delfzijl. Op 1 april jl. was het 10 jaar ge-
leden dat Groningen Seaports vanuit het 
kantoor aan de Noordersingel naar dit nieuwe 
onderkomen verhuisde. Het kantoor is op 
een prachtige plek gesitueerd aan de boor-
den van de Waddenzee, een plek waar econo-
mie en ecologie al 10 jaar prima samengaan.

Kantoor Groningen Seaports bestaat 10 jaar

Cas König (ESD-SIC, Delfzijl), Peter Kilburn (Lubrizol Advanced Materials Resins, Delfzijl) en 
Gerwin Meulenbeld (Purac Biochem, Gorinchem) zijn genomineerd als Plant Manager of the 
Year 2013. Zij zullen op 6 juni tijdens Deltavisie 2013 in Rotterdam de strijd met elkaar 
aangaan om de titel. De industrie van Delfzijl is dus uitstekend vertegenwoordigd met twee 
van de drie kandidaten en dat is natuurlijk prachtig en goed voor het imago van Delfzijl en de 
Nederlandse procesindustrie. De Plant Manager of the Year is een initiatief van Petrochem. 
Het vakmedium organiseert de verkiezing jaarlijks in nauwe samenwerking met de Vereniging 
van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI).

ESD-SIC neemt vernieuwde elektriciteitscentrale succesvol in gebruik
Begin dit jaar heeft ESD-SIC haar vernieuwde elektriciteitscentrale in gebruik genomen. 
“De oude ketel van onze centrale was van 1980. Door de ketel te vervangen voor een compleet 
nieuwe bereiken we een enorme energie-efficiency verbetering. Bovendien wordt onze 
uitstoot van stikstofoxiden 40% lager. Milieuwinst op twee fronten.” aldus Dr. Joost Demmink, 
Manager Technology. ESD-SIC was al de meest energiezuinige siliciumcarbide fabrikant ter 
wereld, maar heeft hierdoor haar positie nog verder verstevigd. De energiecentrale levert 
genoeg stroom om alle inwoners van Assen te voorzien van elektriciteit. Een miljoenen-
investering die in twee maanden moest worden uitgevoerd. Met behulp van lokale firma’s, 
zoals Wagenborg, Stork en Hertel, is dit uitstekend gelukt. 

Delfzijl goed vertegenwoordigd bij ‘Plant Manager of the Year 2013’ verkiezing 


