Admiraalsloep ‘No Waste’
gemaakt van gerecycled havenplastic
Ultramoderne sloep op ambachtelijke wijze gebouwd
Groningen Seaports beschikt sinds januari 2017 over een sloep die gemaakt is van scheepsafval. Dat
scheepsafval is af komstig uit de haven van Delfzijl en de Eemshaven en is door afvalinzamelaars Bek &
Verburg en Renewi verzameld en beschikbaar gesteld. In deze bijzondere sloep, een zogenoemde admiraalsloep, zijn onder andere 10.000 PET-flessen verwerkt. De ultramoderne sloep is op ambachtelijke wijze
gebouwd door scheepswerf Dick Gilles Jachtbouw uit Middenmeer en voor de realisatie van dit project
werkte Groningen Seaports samen met de organisatie Plastic Whale, een Amsterdams initiatief dat is
opgericht door Marius Smit, die zich inzet voor plasticvrije wateren.

Verantwoord ondernemen in een circulaire hotspot
Groningen Seaports neemt maatschappelijk verantwoord ondernemen en de zorg voor het gebied waarin zij opereert zeer serieus. Milieu en duurzaamheid hebben binnen het havenbedrijf doorlopende aandacht en door middel
van het zogenoemde EcoPorts certificaat zitten deze thema’s inmiddels opgesloten in het DNA van de organisatie.
Bovendien zet Groningen Seaports steeds nadrukkelijker in op de propositie circulaire economie, waar kunststofafval, en in het bijzonder plastics, een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Zo werkt Groningen Seaports samen met
Europese partners aan het bestrijden van de plasticsoep, omdat zij als haven deelt in de verantwoordelijkheid voor
schone oceanen. Het ecosysteem in de Groninger zeehavens faciliteert onder meer start-ups die zich specialiseren
in het verzamelen van kunststoffen die gerecycled moeten worden. Groningen Seaports‘ sloep ‘No Waste’, bestaande uit gerecycled materiaal van haven- en scheepsafvalstoffen, past daar natuurlijk uitstekend bij en is het tastbare
bewijs dat het anders kan, maar ook anders moet.

Liefde voor de zee
Initiatiefnemer van deze sloep is plaatsvervangend havenmeester Geert-Jan Reinders van de nautische afdeling
van het havenbedrijf. Als oud-zeeman zit de ‘liefde voor de zee’ in zijn bloed. Groot geworden in een tijd dat afval
nog niet in de havens werd verzameld, maar waarin het normaal was om het ‘gewoon’ in zee te deponeren, wilde
hij graag iets terugdoen voor ‘zijn’ zee. Een stukje boetedoening voor het verleden. Toen Geert-Jan een aantal jaren
geleden aanwezig was bij een congres over hergebruik van plastics lag buiten bij de ingang een sloep. Gemaakt van
plastic dat verzameld was in de grachten van Amsterdam. Marius Smit van Plastic Whale was een van de sprekers
en sprak enthousiast over zijn prachtige milieuproject. Gegrepen door dit geweldige concept bedacht Geert-Jan op
de terugweg naar huis dat hij ook een dergelijke sloep wilde gaan bouwen, maar dan van havenafval. De toenmalige directie van Groningen Seaports reageerde enthousiast en een projectvoorstel was snel geschreven, waarna de
sloep in samenwerking met Plastic Whale en Dick Gilles werd ontworpen en gebouwd. Op donderdag 19 januari
2017 is de admiraalsloep ‘No Waste’ gedoopt. De sloep is onder meer inzetbaar voor rondleidingen, promotionele
activiteiten, evenementen, educatieve doeleinden en vergaderingen.
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Sloepmodel marine als uitgangspunt
Op ambachtelijke wijze gebouwd
Meer dan 10.000 PET-flessen
Inzamelaars Bek & Verburg en Renewi
Voor 90 à 95 procent weer herbruikbaar
Zeewaardig
Duurzaam geproduceerd houtwerk (onderhoudsarm)
Lithium batterijen als accu’s voor de voortstuwing
Gebruik van groene stroom voor het laden van de accu’s
Groningen Seaports’ logo van flesdoppen in de vloer
Plaats voor 12 personen

Meer informatie? Of wilt u de
sloep een keer reserveren?
Neem dan contact op met:

Geert-Jan Reinders
gj.reinders@groningen-seaports.com
+31 (0)6 51 22 40 24

www.groningen-seaports.com/circulair

