
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.

November 2011 Kwartaalinformatie voor de omgeving 

Eind november 2011 zal het afvalverwerkingsbedrijf Ensartech tijdens een officieel moment 
de eerste palen de grond in slaan. 

De installatie verrijst op een locatie van 1,2 hectare aan de Valgenweg tussen PPG en Rohm 
and Haas. Halverwege 2012 gaat de installatie draaien. Het nieuwe bedrijf levert in eerste 
instantie aan 15 personen werk. Het bedrijf maakt gebruik van een smelttechnologie (hoge 
temperaturen) voor afvalverwerking, met de unieke eigenschap de volledige omzetting van 
afval in schone materialen en energie mogelijk te maken. Ensartech B.V. is opgericht door 
een team van industriële experts, afkomstig uit recycling, Shell en Billiton, om de Ensartech-
technologie verder te ontwikkelen en internationaal in te zetten.

Meer informatie? www.groningen-seaports.com

Veenstra bouwt een nieuwe locatie in Farmsum
Het bedrijf is na de bouwvak gestart met de 
bouw. De verwachting is dat deze eind van 
dit jaar gerealiseerd zal zijn.

Specialisatie
Veenstra Onderhoud B.V. is gespecialiseerd 
in revisie en onderhoud van alle soorten 
pompen, ventilatoren, roerwerken, sluizen, 
compressoren, tandwielkasten, afsluiters, 
kleppen en veiligheden. Het bedrijf is ISO 

Eerste palen Ensartech eind 
november de grond in

Op de voorgrond Graansilo Appingedam aan het Eemskanaal met op de achtergrond het Bedrijvenpark Fivelpoort

Het bedrijf Veenstra Onderhoud B.V. 
bouwt een nieuwe vestiging in Farmsum.
Het bedrijf is nu gevestigd in Ten Post 
en groeit uit haar jasje. Vandaar dat er 
gekozen is voor een grotere vestiging op 
het bedrijventerrein De Delta, langs de 
N991. In eerste instantie biedt de nieuwe 
vestiging werk aan ca. 20 personen. De 
verwachting is dat er nog een uitbreiding 
komt. 

Donderdag 24 november wordt voor Eneco een gedenkwaardige dag. De eerste (officiële) 
palen voor de nieuwbouw in Delfzijl én de naam voor de nieuw te bouwen centrale zullen 
dan bekend worden gemaakt. 

In het Delfzijlse havengebied - op het Metaalpark - bouwt Eneco een bio-energiecentrale van 
49 MegaWatt. Houtsnippers van gerecycled afvalhout worden in deze centrale in de nabije 
toekomst omgezet in groene stroom voor zo’n 120.000 huishoudens. Jaarlijks komt hiervoor 
circa 300.000 ton gerecyled afvalhout per schip, trein en vrachtwagen aan in de Delfzijlse 
haven uit Nederland en omliggende landen. Ten opzichte van de elektriciteitsproductie van 
een gemiddelde centrale levert deze houtcentrale een besparing op CO2-uitstoot van 250.000 
ton per jaar. Dit staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van ruim 78.000 auto’s. Eneco investeert 
in duurzame energie. Dit betekent dat er ook voor een duurzame relatie met de buren en om-
wonenden is gekozen. Voor Eneco is het daarom vanzelfsprekend om de omgeving bij de bouw
te betrekken. Zo is er aan deze buren gevraagd om een passende naam voor de bio-energie-
centrale in Delfzijl te bedenken. Dit leverde ruim 30 enthousiaste inzendingen en ruim 40 
namen op. Op 24 november maakt Eneco tijdens een officieel eerste paalviering de naam 
bekend. De verwachting is dat de duurzame centrale halverwege 2013 in gebruik genomen 
wordt. 

Naam en officieel moment bij start 
bouw bio-energiecentrale Eneco

In deze rubriek “Het gezicht in en achter de havens van Delfzijl” laten we u kennismaken met 
de vrijwilligers van het Seaports Xperience Center (SXC). 

De vrijwilligers van het SXC zijn vijftien voornamelijk gepensioneerde heren die geïnteres-
seerd zijn in de ontwikkeling van de Eemsdelta en dit gebied positief op de kaart willen zet-
ten. Het zijn in feite ambassadeurs die werkzaam zijn geweest in o.a. het onderwijs, de scheep-
vaart, de dienstverlening en industrie. De vrijwilligers geven presentaties, verzorgen busrond-
leidingen door de beide Groninger zeehavens en industrieterreinen en zijn bij toerbeurt op 
woensdagmiddag aanwezig in het SXC-gebouw om bezoekers te ontvangen en te begeleiden. 
Ook bij diverse andere activiteiten van het SXC worden ze ingezet. Het SXC richt zich met 
name op scholieren en studenten om ze te interesseren voor de havens en industrie en daar-
naast zijn alle andere groeperingen uit de samenleving uiteraard welkom. Wilt u meer weten 
over de SXC-rondleidingen? Ga dan naar www.seaportsxperiencecenter.nl of bel 0596-633870.

Het gezicht achter de havens van Delfzijl 

9001 en VCA gecertificeerd en beschikt over 
het certificaat voor het zelfstandig reviseren 
en keuren van veiligheden en regelkleppen.
Veenstra Onderhoud B.V. maakt onderdeel 
uit van de Veenstra Group met diverse neven-
vestigingen waaronder Veenstra Coevorden 
B.V.,Veenstra Machinefabriek B.V., Veenstra 
Revisie B.V., Veenstra Services B.V., Veenstra 
Onderhoud B.V. Voor meer informatie zie ook 
www.veenstra-coevorden.nl

Bedrijvenpark Fivelpoort is een duurzaam en hoogwaardig MKB-
terrein van 45 hectare voor bedrijven in de dienstverlenende 
sector en de kleinschalige industrie. Het park maakt onderdeel 
uit van de terreinen van Groningen Seaports en is centraal gelegen 
aan de N33. De volgende bedrijven zijn er inmiddels gevestigd: 
Fivelingo, Xafi International, Eemsmond Installatietechniek, G.A. de Groot 
Verhuur (Work 4u), Verzamelgebouw LHE Beheer (Koenencom, STS Automatisering, 
Mars Installatieadviseurs, Quantum Accountants), Kamphuis Lastechniek, Vos Industrial 
Group en JPB Groep. Meer informatie vindt u op www.fivelpoort.com

Fivelingo nu parkmanager Fivelpoort
Vanaf april 2011 geeft Fivelingo uitvoering aan het parkmanagement van Bedrijvenpark 
Fivelpoort. Het bedrijventerrein is vanaf de aanleg voorzien van enkele aanvullende services 
die beheerd worden door het parkmanagement. Denk hierbij aan glasvezelinfrastructuur, 
geothermische energie, camerabeveiliging en de uitgebreide groenvoorziening op het 
bedrijvenpark. 

Uitzendbureau op Fivelpoort
In het pand van G.A. de Groot Verhuur aan de Opwierdermeerweg is een nieuw bedrijf 
gevestigd: Work 4u. Het bedrijf is actief als uitzendbureau, in- en ompakbedrijf en payroll. 
Na jarenlang in het westen van het land gewerkt te hebben bij een soortgelijk bedrijf zag de 
heer Hussain, directeur van Work 4u, een gat in de markt in het noorden. Het uitzendbureau 
verwacht binnen een half jaar uit te groeien tot minimaal 50 personeelsleden.

Voormalig kantoor Kollo Holding verkocht
JPB Groep uit Delfzijl heeft het markante kantoor van voorheen de Kollo Holding gekocht. 
Het kantoor is in eerste instantie aangekocht om te verhuren. Indien u interesse heeft, 
kunt u contact opnemen met de accountmanager van Fivelpoort, Eduard Mulder 
(e.mulder@groningen-seaports.com), om in contact te komen met de JPB Groep.

Nieuwe eigenaar E.M.G. silo
Graansilo Appingedam heeft de E.M.G. silo op Bedrijvenpark Fivelpoort overgenomen. 
Graansilo Appingedam is een bedrijf van Alfing BV uit Termunterzijl samen met Eurograan 
uit Scheemda. Zij zijn sinds juli 2010 de nieuwe eigenaar van de voormalige E.M.G. silo. 
Het bedrijf bestaat uit een silogebouw met twee vlakloodsen die samen een opslag-
capaciteit hebben van 8500 ton. Graansilo Appingedam is gevestigd achter de kade van 
het bedrijvenpark Fivelpoort aan het Eemskanaal nabij de Woldbrug. De kade is in beheer 
bij Groningen Seaports en geschikt voor het overslaan van agrarische producten en bouw-
stoffen. Daarnaast is de kade uitstekend uitgerust voor de overslag van stukgoederen. De 
ligplaats is 110 m. x 11,5 m. groot en tevens volledig geschikt om zeeschepen, die voldoen 
aan deze afmetingen, te ontvangen. De kade is namelijk zodanig af te sluiten dat voldaan 
wordt aan de huidige havenbeveiligingseisen. De maximale diepgang vanaf de Zeesluizen 
in Delfzijl tot de Woldbrug is 5,5 meter.

NIEUWS VAN BEDrIJVENPArK FIVELPOOrT


