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Nieuwe stijl
Welkom bij de nieuwsbrief van ZPPC, die – zoals u ziet - in een fris jasje is gestoken. In deze
editie kijken we terug op een aantal succesvolle evenementen, zoals Breakbulk Europe, de
Zeeuwse Havendagen, de fact-Ending trip van Zeeland Energy Port naar TenneT en de
Vlissingse Haringparty. Ook is er nieuws van Kotug Smit, C-Port, DOC-Swan Hunter, Zeeland
ReEnery en Multraship.
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Succesvolle deelname Breakbulk Europe
Afgelopen maand vond Breakbulk Europe plaats. Deze beurs is hét internationale
evenement voor iedereen die actief is in stukgoed en projectlading. De beurs, die voorheen
altijd plaatsvond in Antwerpen, werd dit jaar voor het eerst in Bremen
georganiseerd. Ondanks de nieuwe locatie trok de dertiende editie van de beurs een
recordaantal bezoekers: ruim 9500.

Platform Energy Port Zeeland bezoekt TenneT
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Op 20 juni organiseerde Platform Energy Port Zeeland (PEPZ) een fact-Ending trip naar
TenneT. TenneT zorgt ervoor dat de toekomstige windparken op de Noordzee worden
aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet. Bij de netaansluiting van het toekomstige
windpark Borssele gaat het om een verbinding van 1400 megawatt (MW), bestaande uit
twee verbindingen van elk 700 MW. 

Kotug Smit doopt nieuwe sleepboten
Op 13 juni zijn tijdens een feestelijke ceremonie twee nieuwe sleepboten van Kotug Smit
gedoopt in de haven van Rotterdam. De door Damen gebouwde Rotterdam en Beagle
werden gelanceerd tijdens de jaarlijkse Maatjesparty van het sleepbotenbedrijf. De
ceremonie werd gehouden op het terrein van duik- en bergingsbedrijf W. Smit in Rotterdam.
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Zeeuwse Havendagen groot succes
Dit jaar sloegen ZPPC, Stichting Havendagen Terneuzen en North Sea Port de handen ineen
om de Havendagen Terneuzen en de Open Havendag Zeeland samen te organiseren. Beide
evenementen vonden voor het eerst plaats binnen één maritiem/logistiek themaweekend. 
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Havenduo van het Jaar
Tijdens de openingsreceptie van de Havendagen werd op 22 juni in Terneuzen dit jaar niet
één ‘Havenpersoonlijkheid van het Jaar’ benoemd, maar twee. Jan Lagasse en Daan
Schalck, de CEO’s van North Sea Port, werden gekroond tot ‘Havenduo van het Jaar’
vanwege hun bijdrage aan het slagen van de fusie tussen Zeeland Seaports en Havenbedrijf
Gent.

Swan Hunter rondt load-in-operatie af
Swan Hunter heeft de load-in van transportkabels voor een Belgisch offshoreproject
succesvol afgerond. De operatie behelsde het spoelen van ongeveer 28 kilometer aan
exportkabel (261mm in diameter), die in totaal zo’n 3300 metrieke ton woog. De kabel werd
met een kabeltransportschip naar de DOC-Swan Hunter Storage & Cable Spooling Yard in
Vlissingen gebracht. 
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C-Port viert 10-jarig bestaan
Op 26 mei vierde C-Port met alle medewerkers en hun partners zijn 10-jarig bestaan. Het
jubileum werd gevierd in de haven van Rotterdam, aan boord van de Grace Kelly. Vanaf de
Kuip zette het luxe jacht van de evenementenorganisatie Constant in Beweging koers naar
de Rotterdamse haven. Onderweg kon er genoten worden van koude drankjes en een
walking dinner. 
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Zeeland Refinery bouwt 3e reactor hydrocracker
Olierahnaderij Zeeland ReEnery in Vlissingen-Oost breidt de hydrocracker, een van de
belangrijkste eenheden van de rahnaderij, uit met een extra reactor. Op donderdag 21 juni
gaf Gerben Dijksterhuis, burgemeester van Borsele, tijdens een feestelijke ceremonie het
ohciële startschot voor de bouwwerkzaamheden.
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20ste Vlissingse Haringparty
Zakenpartners, kunstenaars en bestuurders troffen elkaar op donderdag 21 juni tijdens de
Vlissingse Haringparty. Malse, vette haring happen en tegelijkertijd netwerken met mede-

ondernemers: de 20eeditie van de Haringparty kon wederom op honderden gegadigden
rekenen. Het culinaire én goede-doelenevenement, zoals organisator Lions Club Vlissingen
het zelf graag noemt, had ook dit jaar weer een sterk maritiem karakter. 
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Multraship doopt drie nieuwe schepen
Sleep- en bergingsbedrijf Multraship heeft drie nieuwe schepen aan haar vloot toegevoegd.
De sleepboot Multratug 7 en de vletten Montis 5 en VB 2 werden gedoopt tijdens de
Zeeuwse Havendagen. De dopen werden voltrokken door Sonja Muller, de zus van de
medegrondlegger van Multraship, Kees Muller; Britt Pey...
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ZPPC Havenlunch op 6 september
Op 6 september wordt wederom een ZPPC Havenlunch georganiseerd. De Havenlunch zal
plaatsvinden tijdens een rondvaart door de haven van Gent, aan boord van de Denick II.
Zowel participanten als bedrijven die gevestigd zijn in de haven van Gent zullen een
uitnodiging ontvangen.

AGENDA
In onderstaand overzicht diverse interessante beurzen en evenementen en de
publicatiedata voor onze Nieuwsbrief en PortNews.
Zelf nieuws en/of evenementen melden kan via info@zppc.nl

6 september
4e week september
10 oktober
16 oktober
23 en 24 oktober
2e week november
22 november
2e week december
18 december
20 december

ZPPC Havenlunch/cruise Gent
ZPPC Nieuwsbrief 
Bedrijfsbezoek Damen Shiprepair Vlissingen
PortNews
Offshore Energy 2018 Amsterdam
ZPPC Nieuwsbrief
Algemene Participanten Bijeenkomst
ZPPC Nieuwsbrief
PortNews
ZPPC Eindejaarsbijeenkomst

Stichting Zeeland Port Promotion Council (ZPPC) is
een non-profit organisatie met meer dan 120
participanten die voornamelijk afkomstig zijn uit de
Zeeuwse havensector. Het belangrijkste doel van
ZPPC is de positie van de Zeeuwse zeehaven te
versterken. Bedrijven en instellingen die een direct
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of indirect belang hebben bij dit doel, kunnen
participant worden van de stichting.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Zeeland Port Promotion Council.
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