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NIEUWS UIT DE EEMSHAVEN

 

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 de Eemshaven.
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De Oleg Strashnov en de Stanislav Yudin liggen gebroederlijk naast elkaar afgemeerd aan de Noordkade Wilhelminahaven

Droomschip Norwegian Breakaway 
doet Eemshaven aan

Staatssecretaris akkoord 
met gedragscode 
natuurvriendelijk werken
Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken, heeft 
recentelijk de gedragscode voor de Flora- en Faunawet van 
Groningen Seaports goedgekeurd. De gedragscode kan worden 
gebruikt om op een natuurvriendelijke manier rekening te houden 
met de aanwezige natuurwaarden. 

De gedragscode bevat voor verschillende, veel in onze havens en 
terreinen voorkomende activiteiten werkprotocollen. Hiermee 
wordt vooraf duidelijkheid geboden over de te volgen werkwijze bij 
situaties waar sprake is van door de wet beschermde soorten. 
Daarnaast bevat de gedragscode spelregels voor het noodzakelijke 
ecologische vooronderzoek en hoe we omgaan met calamiteiten, 
ketenverantwoordelijkheid (bijvoorbeeld ten aanzien van onder-
aannemers) en borging in de organisatie. De code geeft aan op 
welke wettelijk beschermde soorten deze betrekking heeft en in 
welke situaties zij als vrijstelling geldig is van ontheffingplicht 
Flora- en Faunawet. De gedragscode is ook toepasbaar voor 
bedrijven in de havens. 

Groningen Seaports start dit jaar de procedure voor de Milieu 
Effect Rapportage op voor een start- en landingsplaats voor 
helikopters in de nabijheid van de Eemshaven. Hierbij wordt 
gekeken naar diverse effecten voor de omgeving. Tevens zullen 
de vergunningenprocedures worden opgestart. 

Betrokkenen, waaronder grondeigenaren, bedrijven in de 
Eemshaven, omwonenden en natuurorganisaties, krijgen hierbij 
gerichte informatie over de voortgang van dit proces. 

Doel
De helikopters zullen vooral worden ingezet voor de bouw en het 
onderhoud van windmolens op zee. De start- en landingsplaats 

De Wilhelminahaven was tijdens de voorjaarsvakantie het decor van 
bijzondere offshore vaartuigen. Twee zogenaamde ‘heavy lift vessels’, 
de Oleg Strashnov en de Stanislav Yudin lagen toen afgemeerd aan 
de Noordkade Wilhelminahaven. Beide vaartuigen zijn 183 meter lang 
en hebben de Eemshaven al eerder aangedaan, maar nooit tezamen. 

Bijzondere offshore schepen 
bevolken Eemshaven

De Oleg Strashnov kan maar liefst 5000 ton optillen en de Stanislav 
Yudin 2500 ton. Ter illustratie, een auto weegt gemiddeld 1000 kilo, 
dus 1 ton. De enorme hefvaartuigen worden ingezet voor het 
plaatsen van zware fundaties op zee ten behoeve van de offshore 
windindustrie.   

Orange Blue Terminals B.V. (OBT) in de Eemshaven heeft 
onlangs een nieuwe multi-purpose terminal van ruim 21 ha op 
haar terrein in de Eemshaven gerealiseerd. Deze uitbreiding is 
noodzakelijk om aan de toenemende vraag naar facilitering van 
de offshore wind-industrie tegemoet te komen. 

De nieuwe terminal is op 28 februari opgeleverd. Eind dit jaar zal 
tevens 800 meter spooraansluiting op de terminal gereed zijn. 
Het bedrijf Theo Pouw heeft als hoofdaannemer de bouwwerk-
zaamheden uitgevoerd. De nieuwe terminal (totale oppervlakte 

Uitbreiding Orange Blue 
Terminals gereed

216.000 m2) zal vooral worden gebruikt voor de op- en overslag van 
windmolenonderdelen, maar ook voor een gedeeltelijke montage 
van de windmolens (rotorbladen aan naaf) en verscheping hiervan. 
Tevens is de terminal ingericht voor de op- en overslag van zware 
lading.

Offshore open dag
OBT wil op een feestelijke manier stilstaan bij deze uitbreiding 
en organiseert op vrijdag 14 juni een officiële opening van de 
terminal samen met een offshore open dag voor al haar relaties. 

versterkt daarmee de positie van de Eemshaven als offshore 
windhaven.

Locatie
Groningen Seaports zoekt ten zuidwesten van de Eemshaven 
naar een geschikte locatie voor deze start- en landingsplaats. 
De toekomstige landingsplek is ca. 1,5 ha groot en bestaat uit 
een start- en landingsplaats en mogelijk enkele gebouwen 
(o.a. een kleine ontvangstruimte). Aangezien het zoekgebied 
dichtbij de Eemshaven ligt, en er alleen overdag wordt gevlogen, 
verwacht Groningen Seaports weinig hinder voor omwonenden, 
bedrijven en het milieu. 

Groningen Seaports start MER voor 
helikopterfaciliteiten nabij Eemshaven  

Feestelijke opening en offshore winddag op 14 juni

In het weekend van 25 en 26 mei 2013 vindt er in de Eemshaven 
een uitwisselingsweekend plaats tussen het Duitse Waddeneiland 
Borkum en de gemeente Eemsmond. Diverse festiviteiten worden 
dan georganiseerd. Het doel van dit weekend is de grensover-
schrijdende samenwerking tussen de gemeente Eemsmond en 
Borkum in beeld te brengen en te verstevigen. 

Zo zal tijdens dit weekend het “Feuerschiff Borkumriff” in de 
Eemshaven liggen ter hoogte van AG Ems (Borkumlijn). Op dit 
schip is in 1989 de stedenband tussen beide gemeenten onder-
tekend. De activiteiten zullen rond en in het schip worden georga-
niseerd, maar ook voor een gedeelte in de haven. De Duitse en 
Nederlandse burgers krijgen hierbij de mogelijkheid om elkaar en 
elkaars cultuur beter te leren kennen.

Feestweekend Borkum-Eemsmond
in Eemshaven

Sinds 1989 hebben de gemeente Eemsmond en Borkum een steden-
band. De beide gemeenten hebben sindsdien contact. Om de relatie 
wederom te verstevigen is afgesproken om een gezamenlijk feest te 
organiseren. Tijdens dit weekend zullen er diverse activiteiten worden 
aangeboden. Er zal onder andere een symposium, workshops, voor-
drachten en muziek worden georganiseerd. Uiteraard zal ook het 
schip bezichtigd kunnen worden. Op dit moment is een projectgroep 
bestaande uit diverse organisaties druk bezig om het burgerfeest te 
organiseren. Zet deze data alvast in uw agenda want het belooft een 
geweldig feest te worden!

Bent u geïnteresseerd om met uw vereniging of organisatie een 
bijdrage te leveren aan dit feestelijke weekend? Dan kunt u dit voor 
15 maart as melden aan Marianne Waterman, via m.waterman@
eemsmond.nl. U wordt daarna geïnformeerd of uw bijdrage een plek 
in het programma kan krijgen.Natuurgebied Ruidhorn nu 

volledig afgerond
Voor de komst van de diverse nieuwe bedrijven in de Eemshaven is 
er afgesproken dat als compensatie ca. 50 ha aan de natuur wordt 
teruggegeven. 

Hiervoor is een natuurgebied gerealiseerd in de Emmapolder en 
zijn nabijgelegen kwelders verbeterd. Inmiddels zijn de gronden 
in de Emmapolder (het nieuwe natuurgebied De Ruidhorn) in 
eigendom gebracht van een Stichting waarin deelnemen Nuon, 
RWE/Essent en Groningen Seaports. Een klankbordgroep met 
vertegenwoordigers uit de gemeente, het waterschap, de landbouw 
en de omgeving is verzocht om de komende jaren de natuur-
ontwikkeling te volgen en de Stichting van advies te dienen. 

Natuurmonumenten
Het beheer van het natuurgebied in de Emmapolder is al in 2011 
uitbesteed aan Natuurmonumenten. Recentelijk is er ook met 
Natuurmonumenten overeenstemming bereikt over het beheer van 
de kwelders in de nabijheid van de Emmapolder. Daarmee zijn de 
afspraken rondom de natuurontwikkeling volledig ingevuld.

De Eemshaven kan zich binnenkort weer verheugen op een Cari-
bische vakantiesfeer. Het nieuwste schip van Norwegian Cruise 
Line “Norwegian Breakaway”, dat vanaf 2013 in de vaart komt, 
arriveert op maandag 11 maart in de Eemshaven. Het vertrek is 
vanaf de Meyer Werft in Papenburg voorzien op 10 maart. Dit 
grootste cruiseschip van de rederij biedt plaats aan maar liefst 
4000 passagiers en heeft een aantal nieuwe snufjes die er voor 
zorgen dat zowel jong als oud zich opperbest vermaken. Zo biedt 
de Norwegian Breakaway het grootste (water)sportcomplex ooit 

met de hoogste waterglijbanen, een touwenparcours en een 
klimmuur. Uiteraard biedt dit schip ook een grote verscheidenheid 
aan huttypes, van studios (speciaal voor alleenreizende gasten) tot 
buitenhutten met balkon en luxe suites en villa’s in “The Haven” 
een apart complex van luxe accommodaties met butlerservice, 
een aparte lounge met restaurant en beachclub en nog veel meer. 
De aankomsttijden blijven onder voorbehoud. 

Voor de laatste informatie zie ook www.meyerwerft.de

De bouw van de verlengde kade Beatrixhaven is in volle gang. 
Volgens planning is het werk in juni van dit jaar gereed en is 
de kadeverlenging met bijna 500 meter een feit. Verder lopen 
de voorbereidingen (ontwerp) voor een extra zware kade ten 

behoeve van de offshore windindustrie op de kopse kant, en het 
baggerwerk voor de verlenging van de haven. Naar verwachting 
zijn de totale werkzaamheden in de loop van het jaar 2014 
voltooid. 

Kadeverlenging Beatrixhaven in volle gang

Een duurzame haven is één van de pijlers van het businessplan 
van Groningen Seaports. Dit willen we waarmaken door ons in 
te zetten voor de certificering van het zogenaamde Ecoports 
certificaat oftewel een certificaat voor milieuvriendelijk werken in 
en rondom de havens. Ecoports heeft wederom positief besloten 
over de rapportage van de gerealiseerde acties en Groningen 

Opnieuw ecocertificaat voor Groningen Seaports
Seaports beloond met het certificaat. Groningen Seaports zet 
zich in de komende twee jaar in voor tien milieuthema’s waar-
onder klimaat, bodem, afval, natuur en luchtkwaliteit. Door in 
totaal 35 voorgestelde acties wordt gewerkt aan een verbetering 
van deze milieuthema’s. Groningen Seaports heeft met dit nieuwe 
certificaat voor de 4e keer op rij laten zien dat het is gelukt.


