Project Grenzeloze Logistiek
Zeeland Seaports is als Zeeuws havenbedrijf verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het beheer, het onderhoud en de exploitatie
van de havens van Vlissingen en Terneuzen. Dankzij een goed functionerend netwerk van (spoor)wegen, binnenvaartroutes en pijpleidingen kent Zeeland uitstekende verbindingen met het Europese achterland.

Zeeland Seaports
	Wat is de rol van Zeeland Seaports binnen het
project Grenzeloze Logistiek?
Zeeland Seaports heeft zich toegelegd op twee acties binnen
het impactproject ‘Bundelen, verduurzamen en regisseren
van bioreststromen’. Allereerst hebben we samen met de POM

	Welke concrete projectacties werden reeds
uitgevoerd/zijn lopende/staan op de planning?
Impactproject ‘Bundelen, verduurzamen
en regisseren van bioreststromen.’

Oost-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen onderzoek

Duurzame groei is een van de grootste uitdagingen van

gedaan naar beschikbare biorestromen in de regio en verwer-

politici en (industriële) bedrijven van dit moment.

kingsinstallaties.

Zeeland Seaports heeft met Biopark Terneuzen de weg

Vervolgens heeft Zeeland Seaports zich toegelegd op de

gevonden naar duurzame groei. Door het omvormen van

ontwikkeling van een online marktplaats, BIOCONTACT.EU,

afvalstromen in ‘smart links’ kunnen de partners van

waar vraag en aanbod van biomassa bij elkaar worden gebracht,

Biopark Terneuzen profiteren van restwaarden die anders

om zo samenwerking te stimuleren, duurzaamheid, efficiëntie

niet zouden worden gebruikt.

en ruimtegebruik te maximaliseren en logistieke stromen te
optimaliseren. Wat voor de een restmateriaal is, is grondstof

Zo promoot en faciliteert Biopark Terneuzen de exploitatie

voor de ander. BIOCONTACT.EU brengt beide partijen bij elkaar.

van synergieën tussen bedrijven die in dezelfde geografische regio gevestigd zijn. Het helpt deze bedrijven om de
uitwisseling en het gebruik van elkaars bij- en afvalproducten te maximaliseren. Dit worden dan grondstoffen of
aanvullingen op de energievoorzieningen van het eigen
productieproces.

Impactprojecten

	Wat verwacht u van het project Grenzeloze
Logistiek?
Het project Grenzeloze Logistiek bevordert de samenwerking tussen de regio’s, waardoor de handel en het transport
van bioreststromen gestimuleerd wordt. Dit versterkt op
zijn beurt de economische activiteiten van de havens van
Vlissingen en Terneuzen.

	Waar vinden we de projectresultaten terug?
WWW.BIOCONTACT.EU is de online marktplaats waar vraag en
aanbod van biomassa bij elkaar worden gebracht.
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