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September 2018                                                                                        

In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan Offshore Energy 2018 in Amsterdam,
waar veel van onze participanten aanwezig zullen zijn. Ook is er nieuws van Yara
Sluiskil, Seacontractors, Kole Transport en Loodswezen regio Scheldemonden. In
deze nieuwsbrief kijken we verder terug op het bezoek van EU-commissaris Violetta
Bulc, het Maritime Charity Golf Event en natuurlijk de ZPPC Havenlunch in Gent. 
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Heeft u zich trouwens al ingeschreven voor het bedrijfsbezoek bij Damen Shiprepair
Vlissingen op woensdag 10 oktober? Tijdens het bezoek krijgt u een rondleiding te
voet over de werf. Inschrijven kan via onderstaande knop of stuur een mail naar het
secretariaat: info@zppc.nl

Save the date!
Op veelvuldig verzoek van veel van onze participanten vindt er op woensdag 19
december een ZPPC Eindejaarsbijeenkomst plaats om het jubileumjaar met elkaar
af te sluiten. Meerdere sprekers zullen onder leiding van een journalist terugblikken
op de maritiem-logistieke staat van Zeeland van het afgelopen jaar en vooruitblikken
naar de Zeeuwse uitdagingen voor 2019 en verder. 

Inschrijven >

Bekijk het voorlopige programma >

mailto:info@zppc.nl
https://zppc.nl/nl/nieuws/agenda/145-16-december-zppc-eindejaarsbijeenkomst
https://zppc.nl/nl/inschrijven-bedrijfsbezoek-damen-shiprepair-vlissingen-10-10-2018
https://zppc.nl/nl/nieuws/agenda/145-16-december-zppc-eindejaarsbijeenkomst
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Offshore Energy 2018 Amsterdam
Ook dit jaar is ZPPC van de partij op de Offshore Energybeurs, die van 22 tot 24
oktober plaatsvindt in de Amsterdam RAI. De organisatie verwacht ruim 600
standhouders en 12,000 bezoekers te trekken. Dit jaar zijn er maar liefst 26 Zeeuwse
bedrijven met een stand vertegenwoordigd op de beurs. ZPPC is aanwezig op het
North Sea Port-paviljoen, standnummer 1.800.

Lees verder >

https://zppc.nl/nl/nieuws/agenda/92-23-en-24-oktober-2018-offshore-energy-amsterdam
https://zppc.nl/nl/nieuws/agenda/92-23-en-24-oktober-2018-offshore-energy-amsterdam
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ZPPC Havenlunch in de haven van Gent
Op 6 september vond de halfjaarlijkse ZPPC Havenlunch weer plaats,
traditiegetrouw op de Denick II. Dit keer was de haven van Gent het decor voor de
vele aanwezige participanten. 

Lees verder >

https://zppc.nl/nl/nieuws/142-havenlunch-in-de-haven-van-gent
https://zppc.nl/nl/nieuws/142-havenlunch-in-de-haven-van-gent
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EU-commissaris op bezoek
Op zondag 16 september kreeg North Sea Port bezoek van de EU-commissaris
voor Transport, Violetta Bulc. North Sea Port is in Europa immers centraal gelegen
op twee Europese corridors, die het noorden en het zuiden van Europa verbinden. 

Lees verder >

https://zppc.nl/nl/nieuws/139-eu-commissaris-op-bezoek
https://zppc.nl/nl/nieuws/139-eu-commissaris-op-bezoek
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Landelijke primeur voor Kole Transport
Kole Transport, zusterbedrijf van Sagro, heeft een landelijke primeur te pakken: het
rijdt als eerste in Nederland met de Volvo FMX 8x8. Kole Transport heeft twee Volvo
FMX 8x8 kippers toegevoegd aan de vloot. “We willen multifunctioneel blijven in het
terreinwerk”, zegt Dennis de Vos van Kole Transport.

Lees verder >

https://zppc.nl/nl/nieuws/141-landelijke-primeur-voor-kole-transport-als-eerste-volvo-fmx-8x8-in-gebruik
https://zppc.nl/nl/nieuws/141-landelijke-primeur-voor-kole-transport-als-eerste-volvo-fmx-8x8-in-gebruik
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Seacontractors behaalt ISO-certificaat
Na een succesvolle audit van hun systemen, heeft Seacontractors het ISO
9001:2015-certificaat behaald. Gedurende twee dagen heeft Bureau Veritas het
Seacontractors’ Quality Management System gecontroleerd, inclusief de interne
processen en documentatie.

Lees verder >

https://zppc.nl/nl/nieuws/138-seacontractors-behaalt-iso-certificaat
https://zppc.nl/nl/nieuws/138-seacontractors-behaalt-iso-certificaat
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Yara Sluiskil verscheept grootste lading ooit
Op vrijdag 10 augustus werd het schip Yasa Canary, afkomstig uit de
Marshalleilanden, geladen met 48.000 ton ureum- en nitraathoudende
kunstmestkorrels. Dat betekende dat het de grootste verlading ooit was vanaf de
kade van Yara Sluiskil. 

Lees verder >

https://zppc.nl/nl/nieuws/144-yara-sluiskil-versleept-grootste-lading-ooit
https://zppc.nl/nl/nieuws/144-yara-sluiskil-versleept-grootste-lading-ooit
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Maritime Charity Golf Event haalt 6.700 euro
op voor CliniClowns
Op 13 september werd het jaarlijkse Maritime Charity Golf Event gehouden in
Bruinisse. Het golftoernooi, waar ieder jaar zo’n 85 spelers uit alle facetten van de
maritieme industrie op af komen, wordt door Yellow & Finch Publishers
georganiseerd voor het goede doel.

Lees verder >

https://zppc.nl/nl/nieuws/143-maritime-charity-golf-event
https://zppc.nl/nl/nieuws/143-maritime-charity-golf-event
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Nieuwe voorzitter Loodswezen regio
Scheldemonden
Georg Jaburg is door de leden van de Regionale Loodsencorporatie tot voorzitter
van Loodswezen regio Scheldemonden verkozen. Met ingang van 1 mei jl. heeft hij
de taken overgenomen van Fred Kuipers, die zijn carrière als registerloods vervolgt
na de overnameperiode die op 1 juli jl. is beëindigd.

Lees verder >

https://zppc.nl/nl/nieuws/140-nieuwe-voorzitter-loodswezen-regio-scheldemonden
https://zppc.nl/nl/nieuws/140-nieuwe-voorzitter-loodswezen-regio-scheldemonden
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Inhuldiging vernieuwde Beurtvaartkade
Donderdag 27 september is in hartje Terneuzen de vernieuwde Beurtvaartkade
officieel in gebruik genomen. Vanaf de nieuwe kademuur met ligplaatsen voor
riviercruiseschepen en binnenvaartschepen vertrok het peilschip Harmonie voor een
korte rondvaart langs de kade. 

Nieuwe participanten
Het bestuur van de ZPPC heet onderstaande nieuwe participanten hartelijk welkom:

Aanzet Consultancy
Demacq Recycling International
Ørsted Nederland
Zwaar Transport Zeeland

In de komende edities van PortNews wordt aandacht besteed aan deze nieuwe

Lees verder >

https://zppc.nl/nl/nieuws/146-inhuldiging-vernieuwde-beurtvaartkade
https://zppc.nl/nl/nieuws/146-inhuldiging-vernieuwde-beurtvaartkade
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participanten.
 

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

- 10 oktober Bedrijfsbezoek Damen Shiprepair Vlissingen
- 16 oktober PortNews
- 23 en 24 oktober Offshore Energy 2018 Amsterdam
- 2e week november ZPPC Nieuwsbrief
- 22 november Algemene Participanten Bijeenkomst
- 2e week december ZPPC Nieuwsbrief
- 18 december PortNews
- 19 december 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
of indirect belang hebben bij dit doel, kunnen
participant worden van de stichting.

Meer weten? Lees verder >

mailto:info@zppc.nl
https://zppc.nl/nl/over-ons
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Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Zeeland Port Promotion Council.

Redactie en vormgeving: Y&F Marketing Support, Vlissingen
Eindredactie: ZPPC

ZPPC
Zeeland Port Promotion Council

Postbus 5130
4380 KC Vlissingen

info@zppc.nl
 +31 (0)118 49 13 20
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