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Nieuws en updates uit de haven van Rotterdam
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ALTIJD OP DE HOOGTE. MAKE IT HAPPEN.

Volledig operationele haven Rotterdam zag overslag
opveren in tweede halfjaar
De grootste haven van Europa heeft volcontinu gefunctioneerd tijdens
het coronajaar 2020. Juist in een jaar waarin de maatschappij ernstig werd
ontwricht, bevestigde de haven van Rotterdam daarmee zijn rol als
betrouwbare partner in de logistieke keten.
LEES DE JAARCIJFERS EN BEKIJK DE VIDEO

Uniper en Havenbedrijf starten
haalbaarheidsstudie voor groene
waterstoffabriek op Maasvlakte
Energiebedrijf Uniper en Havenbedrijf Rotterdam
onderzoeken de mogelijkheden voor grootschalige
productie van groene waterstof op de Maasvlakte.
De ambitie is om in 2025 een waterstoffabriek met
een capaciteit van 100 MW op het terrein van
Uniper te realiseren en die capaciteit uiteindelijk
uit te breiden tot 500 MW.
LEES MEER
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Bouwers gekozen voor aanleg kades
Amaliahaven
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de aanleg van
zo’n 2,4 kilometer aan kades en grondkeringen in
de Prinses Amaliahaven gegund aan het
bouwconsortium van HOCHTIEF, Ballast Nedam
en Van Oord.
LEES MEER

Eurofrigo bouwt nieuwe coldstore
met keurpunt op Maasvlakte
Logistiek dienstverlener Eurofrigo is begonnen
met de bouw van een nieuw koelhuis op de
Maasvlakte. De nieuwe coldstore is de zesde
locatie van Eurofrigo in Nederland. In de
nieuwbouw komt tevens een hypermodern
veterinair keurpunt. Naar verwachting wordt de
nieuwe coldstore van Eurofrigo medio 2021
opgeleverd.
LEES MEER

Havenbedrijf en gemeente Rotterdam
eensgezind over inspelen op
zeespiegelstijging in de haven
Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Rotterdam
hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop
de waterveiligheid van het haven- en
industriegebied behouden kan worden vanwege
de zeespiegelstijging in de loop van deze eeuw.
LEES MEER

2nd World Hydrogen Summit
Rotterdam wil de haven ontwikkelen tot de
grootste waterstofhub van Europa. Een aantal
Rotterdamse projecten komt dan ook aan bod in
het programma van de 2nd World Hydrogen
Summit van 9 t/m 11 maart. Als relatie van het
Havenbedrijf krijgt u een exclusieve korting van
20% op een toegangspas.
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BUSINESSAGENDA

WHITEPAPER

ENERGIETRANSITIE

Havengerelateerde
evenementen in
Rotterdam

'Different mindset vital
for agrofood supply
chain'

Rotterdam Port
Magazine: Energy
transition
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Het licht en de tunnel
HAVENKRANT ONLINE

Column Allard Castelein, CEO Havenbedrijf
Rotterdam
We zijn er nog lang niet, maar sinds de komst van
het coronavaccin gloort er licht aan het einde van
de tunnel. De pandemie zette onze wereld op zijn
kop. Tegelijk maakte hij zichtbaar hoe snel we in
staat zijn onszelf aan te passen, gebruik te maken
van nieuwe technieken, met oog voor de
menselijke maat. Samen hielden we de haven
open.
LEES MEER

Meer nieuws
» Fins bedrijf UPM overweegt bouw van bioraffinaderij in Rotterdam
» ERS Railways bouwt verder uit via Rotterdam
» PD Ports zet met samenwerking Rotterdam stap naar status slimme haven
» BigRoll Bering met zeven binnenvaartcasco’s in Beatrixhaven
» Waterstoffabrieken nieuwe bron van duurzame warmte voor Zuid-Holland
NIEUWSOVERZICHT

Ontmoet ons online
» Verkiezingsdebat Mainport Rotterdam
» 2nd World Hydrogen Summit
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» Supply Chain Talks

16/03

» Smart Digital Ports of the Future

29/3-01/4

» Port Executive Leadership Circle
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