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Chemieparken samen
als Chemport Europe
BOUKE NIELSEN

DELFZIJL/EMMEN De chemieparken
van Delfzijl en Emmen kiezen voor
een verregaande samenwerking.
Ze zullen samen optrekken onder
de naam Chemport Europe.

Er is vooral gekeken naar de aanwe-
zige waarde in Noord-Nederland, zo-
als de havens en agroproducten als
aardappelen en suikerbieten. Want
dat zijn onder meer de grondstoffen
voor de chemische sector van mor-
gen.

De alliantie is een uitwerking van
de adviezen van de commissie-Wil-
lems. Die commissie werd in het le-
ven geroepen om het chemiecluster
in de Eemsdelta aan een nieuwe toe-
komst te helpen. Uiteindelijk heeft
onderzoek erin uitgemond dat Che-
mie Park Delfzijl (basischemie van-
uit aardgas en zout) en Emmtec in
Emmen (polymeren, kunststof) zo-
veel overlap zien dat ze voortaan sa-
men optrekken.

Dat gebeurt ook op het gebied van
acquisitie. De komende maanden
wordt de komst van een paar nieuwe
bedrijven bekend.

‘Drie bedrijven
herkennen onze
ambitie en
komen wellicht’

De Groninger gedeputeerde Pa-
trick Brouns en zijn Drentse collega
Henk Brink hebben zich sterk ge-
maakt voor dit project. ,,We gaan
ons internationaal profileren als één
complex, dat ook nog eens beschikt
over een haven’’, zeg Brouns. Chem-
port Europe komt onder de vlag van
Top Dutch, een merknaam in ont-
wikkeling die vooral bij intenationa-
le acquisities wordt ingezet.

Volgens Henk Brink kan de nieu-
we alliantie de noordelijke chemie
veel brengen. Hij wijst onder meer
op de 100 procent biobased petfles-
sen die in Emmen ontwikkeld zijn.
,,Het past allemaal heel goed in het
plaatje voor de toekomst: grondstof-
fen uit de agro en uit reststoffen’’,
zegt hij. ,,Grote internationale be-
drijven willen duurzaam en dat bie-
den wij ze.’’

Brink wijst ook op de vergroening
van de noordelijke industrie. De
groene waterstof-economie, die
tientallen miljarden aan investerin-
gen moet uitlokken, past daar goed
in. Brouns is in zijn nopjes met de sa-
menwerking. ,,We doen het om suc-
cessen te boeken’’, zegt hij. ,,Neem
de Tesla-lobby. Die heeft Tesla niet
gebracht, maar er zijn wel drie ande-
re bedrijven die onze ambitie her-
kennen en wellicht op korte termijn
besluiten hierheen te komen. Dat is
alvast wel een resultaat.’’

Chemport Europe is de kapstok-
naam voor het Emmtec Industry &
Business Park uit Emmen en het
Chemie Park Delfzijl. Emmtec is
sinds vorig jaar eigendom van het
Duitse Getec. Er werken 1300 men-
sen en beeldbepalende bedrijven
zijn Teijin Aramid, DSM en Bonar.
Op Chemie Park werken meer dan
1000 mensen. Grote partijen zijn
daar AkzoNobel, BioMCN, Teijin Ara-
mid, Delamine, Delesto en Lubrizol.
Van de nationale chemie kwam al 15
procent uit Delfzijl. De combinatie
van de twee parken zorgt voor het
een na grootste chemische complex
van Nederland.
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