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Beurs Eemshaven
Eemsha
gouden greep
Bouke Nielsen
EEMSHAVEN De vakbeurs Eemsdelta Expo lijkt een gouden greep van
netwerkcub Eemshaven.info. De
beurs in de Eemshaven, die morgen
van start gaat, is helemaal volgeboekt met 145 deelnemers.

,,Er is een enorme belangstelling. Elk
jaar groeit die nog en dat is bijzonder
voor een vakbeurs, die ook nog eens
in de Eemshaven wordt georganiseerd’’, zegt Karla Wielenga van
Eemshaven.info. Ze weet waarom
dat is: ,,We staan voor de regio en dat
wordt herkend.’’
Eemsdelta Expo werd twee jaar geleden voor het eerst gehouden. Heel
anders dan bijvoorbeeld de Promotiedagen is dit een vakbeurs voor
doe-bedrijven uit het midden- en
kleinbedrijf. Een breed scala aan bedrijven presenteert zich aan andere
bedrijven. Het gaat daarbij om de
meest uiteenlopende bedrijven, van
pijpenleggers als A.Hak tot evenementen-ondersteuners als Bano en
van technische support als Numac
tot veiligheid als Alert.
De beurs gaat morgenochtend
van start met een seminar dat als
thema kent ‘Eemsdelta, de Groene
Motor’. Vanaf 9.30 uur spreekt een
serie specialisten over dit thema. Dat
zijn prof. Gert-Jan Euverink (groene

¬ Matthias Haag vertelt morgen over het windpark boven Schiermonnikoog. Foto Archief Corné Sparidaens
energie nu en in toekomst), Geminidirecteur Matthias Haag (over bouw
windpark boven Schiermonnikoog)
en directeur Cor Kamminga van
KNN Advies (praktijk biobased economy).
Een forumdiscussie met als thema ‘Moet Eemsdelta volledig gaan
voor Groen?’ vormt de afsluiting van
de openingsochtend. Daarin gaan
Gerlof Hotsma (Eemsdelta Green),
Cas König (ESD-SIC) en Geert-Jan
Pastoor (Pastoor Offshore) met elkaar in de slag.
Na dit seminar wordt de Eemsdelta Expo pas geopend voor het grote
publiek. Er worden gedurende de
twee beursdagen ook nog lezingen

door bedrijven gegeven. Dat gaat
dan over portofonie-abonnementen, repareren van lekkages of verzuim bij psychische klachten.

Broedende vogels
Elk jaar moet de organisatie van de
Eemsdelta Expo een rapport inleveren over de broedende vogels in de
nabije omgeving. ,,Dat is onderdeel
van de vergunning’’, zegt Arnold
Wielenga, die samen met zijn vrouw
Karla netwerkclub Eemshaven.info
runt. Daarom moeten de broedplaatsen ook afgezet worden met
doeken, zodat de vogels rustig
kunnen broeden.

