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Officiële toekenning van 1 miljoen euro subsidie aan OWIC

Met de symbolische overhandiging van een 
cheque door gedeputeerde Nienke Homan 
van de provincie Groningen aan het Offshore 
Wind Innovation Centre (OWIC) was de 

off iciële toekenning van de subsidie van 
1,3 miljoen euro onlangs een feit. Het 
informatie-, trainings- en innovatiecentrum 
in de Eemshaven richt zich op bedrijven en 
kennisinstellingen die zich bezig houden met 
opwekking van windenergie op zee (offshore 
wind), met als doel om de ontwikkeling van 
bedrijvigheid en innovaties op dit gebied te 
faciliteren en te stimuleren. 

OWIC is op 22 oktober 2020 van start gegaan 
en heeft inmiddels een aantal projecten 
weten te initiëren: Droneport Eemshaven, 
dat zich met name richt op inspecties van 

DHSS, HICE en Lubbers Logistics Group zijn 
de drijvende krachten achter dit initiatief. Ze 
zijn alle in of nabij de Eemshaven gevestigd 
en bieden een breed pakket aan diensten op 
het gebied van kabels. 

WIND maakte vorige maand nog bekend  
dat het een nieuwe kabelopslagfaciliteit in  
de Eemshaven heeft geopend. Deze derde 
opslagfaciliteit van WIND in Nederland is 
gevestigd bij Sealane Terminal aan de Emma-
haven en biedt ruimschoots opslagruimte 
voor toekomstige kabelopslagprojecten, zowel 
in de openlucht als in een loods. 

windturbines, Cable Centre Eemshaven, een 
samenwerking van bedrijven die zich onder 
meer bezig houdt met opslag, spoeling en 
transport van kabels, en Ocean Grazer, een 
start-up die werkt aan een testveld voor 
energieopslag in de Eemshaven. 

Cable Centre Eemshaven
Cable Centre Eemshaven heeft haar initiatief 
met het lanceren van een website vorige week 
officieel bekendgemaakt. Het nieuwe centrum 
biedt specialistische trainingen en educatie 
op het gebied van stroomkabelinstallatie, 
onderhoud en reparatie. De bedrijven WIND, 

De aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten 
(Groningen) verloopt voorspoedig. En dat is vooral bij Eemshaven vanaf de N33 Oostpolder al 
goed te zien. De meeste funderingswerkzaamheden zijn achter de rug. Een aantal masten 
staat al op de plek. Het plaatsen van de masten zal doorgaan tot in 2022, gevolgd door het 
monteren van de geleiders (de draden). Planning is dat de verbinding in 2023 in bedrijf gaat. 

De verbinding vervangt na de ingebruikname de huidige 220 kV-verbinding. In Nederland is 
380 kV (380 duizend volt) het hoogste spanningsniveau voor elektriciteitstransport. Hoe 
hoger de spanning hoe meer transportcapaciteit en hoe minder stroomverlies tijdens dit 
transport. 

TenneT bouwt de verbinding met een nieuw 
type mast. Iedere mastlocatie bestaat uit twee 
pylonen. De verbinding wordt gebouwd op 
een capaciteit van 4 circuits 380 kV. Daarvan 
zullen de eerstkomende jaren twee circuits 
daadwerkelijk gebruikt worden, de andere 
twee gaan voorlopig in bedrijf op 110 kV ter 
vervanging van een deel van de huidige 110 
kV-verbinding tussen Winsum en Vierverlaten. 

TenneT meetingpoint in Nijlicht na de zomer (weer) open
Na de zomervakantie opent TenneT meetingpoint weer de deuren. Op dinsdag- en 
dondermiddag van 13.00 tot 17.00 uur (uitgezonderd feestdagen, kerstvakantie en 
bouwvakvakantie). Interesse in een bezoek met een groep? Stuur dan een mail naar  
info@eemshaven-vierverlaten380kv.nl.

In februari 2020 opende het meetingpoint als TenneT informatiecentrum. In de loop van 
maart vorig jaar kreeg het centrum te maken met bezoeksbeperkingen door de corona-
maatregelen van de overheid. In het meetingpoint vinden bezoekers informatie over TenneT,  
de bouw van Eemshaven-Vierverlaten 380 kV en de plannen voor Net op zee Ten Noorden 
van de Waddeneilanden.

Stroomsnelweg Eemshaven-Vierverlaten 
krijgt vorm 
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Een mooie mijlpaal voor het Vopak Solar Park 
Eemshaven: het eerste paneel, voor het 
noordelijkste zonnepark op het Nederlandse 
vasteland, werd begin deze maand geplaatst! 
Daarmee zijn er nog ruim 39.000 panelen te 
gaan. Het nieuwe zonnepark krijgt een 
capaciteit van circa 25 megawatt en wordt 
gebouwd op 19 hectare grond nabij de Vopak 
terminal in de Eemshaven. 

De cruiseschepen Mein Schiff 4 ( foto links) en Mein Schiff 6 ( foto rechts) meerden afgelopen 
week af in de Eemshaven. De cruiseschepen van rederij TUI Cruises wisselden elkaar af aan de 
Noordkade van de Wilhelminahaven. Tijdens het bezoek werd het onderwaterschip van beide 
schepen gereinigd door duikers en werden werkzaamheden aan boord uitgevoerd met als doel 
om voorbereid te zijn op een nieuw cruiseseizoen. Door de coronacrisis ligt de cruisemarkt op dit 
moment nog nagenoeg stil. (Foto’s: Lennart Venhuizen)

Sterk staaltje logistiek in 
de Eemshaven
Afgelopen maand kwam bulkschip PPS 
Tomo naar de Eemshaven voor het lossen 
van bijna 42.000 ton walsdraad voor Van 
Merksteijn International (VMI). VMI 
verwerkt het walsdraad in Almelo tot 
eindproducten zoals wapeningsstaal en 
hekwerkproducten. Het was de grootste 
hoeveelheid walsdraad dat ooit in Europa 
werd aangevoerd. Het schip, met een 
lengte van 189 meter en een breedte van 
32 meter, werd geassisteerd door 
sleepboten van Bijma. Wijnne Barends 
Logistics voerde de regie over deze 
logistieke operatie. Het lossen van alle 
walsdraad duurde een week. 

Door de toenemende coronaversoepelingen 
is het weer mogelijk om vanuit de Eemshaven 
naar Borkum te reizen. AG EMS heeft in een 
aangepaste dienstregeling een aantal af-
vaarten vanuit de Eemshaven naar Borkum 
(en v.v.) hervat. Naast reizigers uit Nederland 
zijn gasten uit alle Duitse deelstaten weer 
welkom op het Duitse kuureiland. Wel vraagt 
AG EMS vanwege de huidige situatie begrip 
voor langere wachttijden die mogelijk bij het 
reserveren kunnen ontstaan door de vele 
aanvragen. 

Dagje Borkum
Reizigers uit Nederland die korter dan 48 uur 
op het eiland Borkum blijven hebben geen 
test- of vaccinatiebewijs meer nodig. Bij een 

Weer afvaarten naar Borkum vanuit Eemshaven
overnachting geldt dit overigens wel. 
Daarmee behoort een dagje Borkum, vanuit 
de Eemshaven, dus weer tot de mogelijk-
heden. Raadpleeg voor de actuele dienst-
regeling en overige maatregelen de website 
www.borkumlijn.nl. 

Begin juni landde er voor de vijftigste keer 
een helikopter op Heliport Eemshaven.  
De DHHMJ van HeliService had de eer en 
landde om 17.02 uur uur in de Eemshaven. 
Meer informatie over de heliport is te vinden 
op www.heliport-eemshaven.nl. 

Vijftigste helikopterlanding 
op Heliport Eemshaven
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