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 en Eemshaven.
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Broedeiland voor vogels succesvol naast windmolenpark
De bouw van het Windpark Delfzijl Noord van Eneco neemt steeds concretere vormen aan.
In totaal komen op de Schermdijk 14 windmolens te staan en op de Pier van Oterdum
5 windmolens. De Pier van Oterdum is voor een groot deel weer bereikbaar voor het publiek.
Later dit jaar, als de windmolens op de totale Pier gereed zijn en het testdraaien naar
tevredenheid is verlopen, wordt de Pier weer vrijgegeven.
Als onderdeel van de werkzaamheden heeft Eneco niet ver van de Pier van Oterdum een broedeiland voor vogels aangelegd. Een succesvol project blijkt nu al. Het broedeiland, met een totale
oppervlakte van 3300 m2, is vorig jaar primair aangelegd voor de visdief en de Noordse stern.
Maar kokmeeuwen, bontbekplevieren, scholeksters en zilvermeeuwen omarmden het eiland ook.
De Noordse stern liet zich niet zien, maar ontdekt het eiland mogelijk dit jaar. Na het in perfecte
staat brengen van het broedeiland door het Groninger Landschap en het plaatsen van de lokvogels is het spannend welke vogels dit jaar het eiland uitkiezen voor hun legsels. Medio mei
hadden 100 kokmeeuwen, twee visdieven en één bontbekplevier de weg naar het broedeiland
weer gevonden. Binnen drie weken werden er al 75 visdief legsels en 250 kokmeeuwnesten geteld.
Een goede start van het tweede broedseizoen.
De 19 windmolens zullen jaarlijks ruim 175 miljoen kWh leveren. Dat is vergelijkbaar met het
stroomverbruik op jaarbasis van ruim 50.000 huishoudens. Het windpark staat er voor een
periode van ongeveer 20 jaar.

Rondleidingen in natuurgebied Oosterhorn
Op zondag 28 juni organiseert Het Groninger Landschap samen met Groningen Seaports
een rondleiding over het industriegebied Oosterhorn. De rondleiding start om 13.00 uur.
Meer informatie is te vinden op https://excursies.groningerlandschap.nl/.
Groningen Seaports en Het Groninger Landschap hebben 10 en 21 juni ook al gezamenlijke
rondleidingen georganiseerd over het industrieterrein Delfzijl met als startpunt de Reidehoeve. Deze werden als zeer geslaagd ervaren, ook vanwege het mooie weer. Leuke vondsten waren de bloeiende Rietorchis en de Grote Keverorchis, die sinds vorig jaar in het
gebied zijn waargenomen.

Bouw Gemini windpark op zee loopt
volgens schema
Het Gemini offshore windpark, met een totale capaciteit van 600 megawatt, wordt een van
de grootste windparken ter wereld, zowel in omvang als productie. Het bouwen van Gemini
is officieel gestart en inmiddels liggen de benodigde kabels er voor een groot deel in.
Aan de Noordwest kant van de Eemshaven
zijn de werkzaamheden met betrekking tot
de aanlanding van de tweede hoogspanningskabel van Gemini in de Eemshaven in
volle gang. Deze twee kabels vormen de
verbinding tussen het Gemini-windpark
(ten noorden van Schiermonnikoog op de
Noordzee) en het Gemini-hoogspanningsstation in de Eemshaven. De kabels liggen
nu nog zichtbaar op het wad, maar zullen
daar binnenkort een paar meter diep in de
bodem worden gelegd.

Opnieuw Ecoports certificaat voor
Groninger zeehavens!
Groningen Seaports is als zeehaven voor de vierde achtereenvolgende keer gecertificeerd
voor het milieu en duurzaamheidskeurmerk Ecoports. Dit keurmerk wordt verkregen voor
Europese zeehavens die de verantwoordelijkheden en taken op het gebied van milieuwetgeving goed hebben georganiseerd en daarnaast iedere twee jaar daadwerkelijk stappen
weten te zetten op de eigen prestaties voor het milieu en duurzaamheid. Dit heeft Groningen
Seaports o.a. weten te doen door een proef waarin slib uit de haven is gebruikt voor de
grondverbetering van de Veenkoloniën en door tijdelijke natuur in de haven te ontwikkelen.
Ook de uitbreiding van de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie draagt bij aan de
doelstellingen. Groningen Seaports heeft de afgelopen twee jaar de ervaringen en kennis
over Ecoports gedeeld met de andere waddenzeehavens waardoor ook zij stappen hebben
kunnen zetten richting certificering.

Meer informatie? www.groningen-seaports.com

Vrolijke containers voor een serieus probleem
Zowel de Eemshaven als de haven van
Delfzijl worden binnenkort ‘opgesierd’ met
bijgaande vrolijke container.
Deze vrolijkheid heeft echter een serieuze
ondertoon. Het Wad krijgt steeds meer te
maken met vervuiling van o.a. plastic, visnetten en ander afval. De containers staan er
voor de opvang van dit afval. Daarna wordt
het materiaal hergebruikt o.a. zelfs voor een
kledinglijn! De campagne ‘Wad about Plastic’
is een voortzetting van het reeds in gang
gezette programma Fishing for Litter (vissen
naar zwerfafval) van het KIMO. Diverse
partijen werken hierin gezamenlijk mee

waaronder KIMO, vissers, natuur- en milieuorganisaties, de Groningen Seaports en de
havens Den Helder, Den Oever en Harlingen,
de Noordelijke Haven Alliantie (NHA) én de
Zeehondencrèche Pieterburen.

Groningen Seaports wordt ‘groene’
kapitein
Groningen Seaports heeft zich in april jl. officieel aangesloten bij de 100 Natural Captains van
Nederland. Natural Captains is het ‘koplopers-traject’ van Platform Biodiversiteit, Ecosystemen
en Economie. Dit is een initiatief van bedrijfsleven (VNO-NCW) en de internationale natuurorganisatie IUCN en wordt ondersteund door de Rijksoverheid (Ministerie van Economische
Zaken).
Groningen Seaports participeert als Natural Captain om economische ontwikkeling hand in
hand te laten gaan met bewust en slim gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Groningen
Seaports gaat hiervoor samen met andere Natural Captains diverse projecten uitwerken.

GROENE NIEUWTJES
Groningen Seaports is op 28 mei gestart met de aanleg van de Groenwal Borgsweer.
Dit is het eerste deel van de totale groene omzoming van het industriegebied Oosterhorn.
In de hele omzoming plant Groningen Seaports 800 bomen. Dit komt overeen met een
CO2 opslag van 16 ton per jaar en komt overeen met de uitstoot van 2 huishoudens per jaar
(info Milieucentraal.nl).
In het natuurcompensatiegebied Ruidhorn wordt dit jaar vaker en meer gemaaid om
verspreiding van distelzaad in omliggende landbouwgronden vanuit het natuurgebied te
verminderen. Daarnaast is er een speciale ‘muizenakker’ in het natuurcompensatiegebied
aangelegd om de Blauwe Kiekendief en Velduil aan te trekken.
Groningen Seaports heeft op 21 mei de intentieovereenkomst Basismonitoring Eems
ondertekend. Hierin committeren bedrijven en beheerders van de Waddenzee zich samen
voor een beter toezicht.
Er is een film gemaakt over het project Waddenslib voor zandgrondverbetering, te zien op:
https://www.youtube.com/watch?v=znSEUmOfW_s

