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Waarde van watergebonden bedrijvigheid in 
Groningen 
Inzicht in watergebonden bedrijvigheid, toekomstige ontwikkelingen en ruimtebehoefte in 
de Scandinavische havens 
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Inleiding 

In opdracht van de bedrijvenvereniging Zuidoost (ZO) en 

de gemeente Groningen voert Ecorys een onderzoek uit 

naar de waarde van watergebonden bedrijvigheid in de 

gemeente Groningen. Tevens wordt er specifiek gekeken 

naar de (watergebonden) bedrijvigheid in de 

Scandinavische havens en het economische- en 

maatschappelijke belang hiervan voor de stad Groningen. 

In dit eerste hoofdstuk schetsten we de context van het 

onderzoek en lichten we de centrale vraag toe. 

Aanleiding & vraagstelling 

De ontwikkelingsstrategie Eemskanaalzone geeft een mogelijke 

functieverandering van de Scandinavische havens weer. In 

deze strategische visie is opgenomen dat Groningen groeit in 

aantallen inwoners, bezoekers en economische activiteiten. De 

nieuwe omgevingsvisie voor de stad en de toekomst ‘The Next 

City’ stelt de belangrijkste opgaven vast: het faciliteren van de 

groei van de stad; de werkgelegenheid groeit mee in de stad en 

regio; de groeiende stad blijft leefbaar en aantrekkelijk voor alle 

inwoners; de energietransitie wordt versneld; en iedereen helpt 

mee in een groeiende stad. 

De prognoses zijn dat de druk op de wijken rondom de 

binnenstad, zoals de Scandinavische havens, onverminderd 

hoog is en dat er behoefte is aan een gebied nabij de 

binnenstad waar nieuwe ruimte is voor de combinatie van 

wonen, werken en ondernemen.  

Ook ligt er nu de opgave om Meerstad op een ruimtelijke 

manier aan te laten haken bij de stad. Hiervoor voorziet de 

ontwikkelingsstrategie Eemskanaalzone een natuurlijke 

(groene) verbinding van Meerstad tot het stadscentrum met 

voldoende ruimte voor recreatie. Zo kan een gevarieerd en 

aantrekkelijk tussengelegen gebied ontstaan met nieuwe 

betekenis voor bewoners van Groningen en Meerstad.   

Geleidelijk vrijkomende gebieden aan de Eemskanaalzone 

staan dan ook nadrukkelijk in de belangstelling van planmakers, 

met name als het gaat om het vinden van locaties met als 

bestemming wonen. Dat geldt ook voor de Scandinavische 

havens. 

De Scandinavische insteekhavens zijn in de jaren zestig 

gerealiseerd en oorspronkelijk bedoeld voor zeevaart. Vijftig 

jaar later zijn hier nog steeds kade- en watergebonden 

bedrijven gevestigd. De afgelopen jaren zijn er echter diverse 

plannen gepresenteerd, om (delen van) Scandinavische havens 

(geleidelijk) te transformeren. 

Wij zien in Nederland dat de ruimte voor ondernemen op steeds 

meer plaatsen concurreert met ruimte voor wonen. Het komt 

regelmatig voor dat bedrijven in (binnen)steden moeten wijken 

voor woningbouw. Hier zit niet altijd een goed onderbouwde 

economische strategie achter, maar de onomkeerbaarheid van 

een dergelijke verandering vraagt wel om een goede afweging. 
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Teneinde het toekomstperspectief van Scandinavische havens 

te kunnen bepalen (behouden en versterken van de huidige 

functie versus transformatie naar woningbouw), is bij zowel de 

bedrijvenvereniging ZO als de gemeente Groningen dringend 

behoefte aan meer inzicht in watergebonden bedrijvigheid in de 

stad Groningen, trends en ontwikkelingen in deze sector en het 

belang van Scandinavische havens voor de stad Groningen en 

omstreken. 

Voor de beantwoording van de centrale vraag kijken we naar 

watergebonden bedrijvigheid in Groningen. Daarnaast gaan we 

specifiek in op het belang van de Scandinavische havens voor 

de stad Groningen.  

In de Scandinavische havens worden watergebonden, 

verbonden en ‘droge’ bedrijven geïnventariseerd: 

 Watergebonden bedrijven: bedrijven die direct aan het

vaarwater liggen met vaak een eigen kade of gebruikmaken

van een direct naastliggende openbare kade. In nabijheid 

van een stad zijn dit veelal bulkbedrijven (betonbedrijven en 

zand- en grindbedrijven). 

 Waterverbonden bedrijven: bedrijven die gebruikmaken

van een kade maar op enige afstand van het water (kunnen)

liggen. Zij kunnen zich op zowel droge als natte

bedrijventerreinen vestigen.

 Droge bedrijven: bedrijven die voor hun bedrijfsvoering niet

afhankelijk zijn van een kade en/of water. Deze bedrijven

kunnen zich vestigen op droge en/of natte

bedrijventerreinen.

In dit onderzoek wordt de watergebonden bedrijvigheid in en 

om Groningen in kaart gebracht. Hierbij zal speciale aandacht 

uitgaan naar de Scandinavische havens. Daarbij wordt 

achtereenvolgens ingegaan op:  

 Relevante trends en ontwikkelingen en de bijbehorende

betekenis van deze trends voor bedrijven in Groningen.

 Inventarisatie van watergebonden/verbonden bedrijvigheid in

de provincie Groningen en in detail voor de Scandinavische

havens. Hierbij zijn we ingegaan op kenmerken van

bedrijventerreinen met wateraansluiting: oppervlakte,

activiteiten, type/aantal bedrijven, locatie, werkzame

personen.

 Toekomstige ruimtebehoefte van deze sector (door het

analyseren van de type bedrijvigheid, trends en

ontwikkelingen en eventueel prognoses).

De centrale vraag in dit onderzoek luidt:  

Wat is de waarde van de watergebonden bedrijvigheid in de 

gemeente Groningen? En wat is het economische- en 

maatschappelijke belang van Scandinavische havens voor de 

stad Groningen? 
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 Het belang van deze sector voor de stad Groningen wordt op

een kwantitatieve en kwalitatieve wijze in kaart gebracht.

Hierbij wordt ook een doorkijk gegeven naar de toekomst.

Methodologie 

Naast beschikbare (beleids-)documenten en databronnen 

vormen interviews met watergebonden/verbonden bedrijven 

een belangrijk onderdeel van dit onderzoek. In totaal is met 

17 verschillende bedrijven/organisaties in Groningen 

gesproken, waarvan de meeste (10) zijn gevestigd in de 

Scandinavische havens. In bijlage 1 is een overzicht 

opgenomen van deze bedrijven en gesprekspersonen. 

Leeswijzer 
Eerst worden de trends en ontwikkelingen beschreven die van 

belang zijn voor watergebonden en verbonden bedrijvigheid. 

We leggen de nadruk op de trends en ontwikkelingen van 

watergebonden bedrijvigheid die relevant zijn voor Groningen. 

In hoofdstuk 3 schetsen we de omvang van (watergebonden) 

bedrijventerreinen in provincie Groningen. Daarbij besteden we 

nadrukkelijk aandacht aan terreinen met een wateraansluiting in 

de gemeente Groningen. Door middel van verschillende 

databronnen en kaartmateriaal krijgen we een goed beeld van 

de situatie in de gemeente Groningen.  

Nadat we de omvang van watergebonden bedrijvigheid hebben 

geïnventariseerd, gaan we nader in op de bedrijvigheid in 

Scandinavische havens. Voor dit gebied specificeren we de 

verschillende sectoren: op/overslag, het nautische cluster en 

‘droge bedrijven’. Deze sectoren vormen hoofdstukken 5, 6 en 

7 waarbij we de bedrijven in de Scandinavische havens 

analyseren. Door vanuit een regionaal en lokaal niveau in te 

zoomen op deze sectoren ontstaat context waarbinnen belang 

van deze bedrijven voor Groningen kan worden ingeschat. 

Ten slotte geven we in hoofdstuk 8 antwoord op de centrale 

vraag wat de waarde is van de watergebonden bedrijvigheid en 

wat de waarde is van de bedrijven in de Scandinavische 

havens voor de stad Groningen.  

Dat doen we door onder andere door het economisch belang 

van watergebonden bedrijvigheid uit te drukken in 

werkgelegenheid, toegevoegde waarde, activiteiten en omvang 

van het terrein. Om een beeld te krijgen van de Scandinavische 

havens hebben we het economisch belang afgezet tegen de 

watergebonden bedrijvigheid in de provincie en gemeente 

Groningen. Verder presenteren we in hoofdstuk 8 de resultaten 

voor de Scandinavische havens per bedrijvencategorie: 

op/overslag bedrijven, het nautische cluster en ‘droge’ 

bedrijven. Ook gaan we daarbij kort in op mogelijke alternatieve 

locaties voor deze bedrijven. Aan de hand van deze resultaten 

en de alternatieven beantwoorden we de centrale vraag in dit 

onderzoek en doen we enkele aanbevelingen. 
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Deze resultaten geven inzicht in het belang van watergebonden 

bedrijvigheid in Groningen en omgeving. Ook vormen ze de 

bouwstenen voor een gedegen afweging van de eventuele 

functieverandering van de Scandinavische havens (behouden 

en versterken van de huidige functie versus transformatie naar 

woningbouw).  

Figuur 1: het plan van aanpak 
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Trends en ontwikkelingen 

Voor (watergebonden) bedrijvigheid ziet Ecorys diverse 

trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op regio’s en 

bedrijven. Eerst identificeren we algemene trends die van 

invloed zijn op (alle) bedrijven. Daarna specificeren de 

belangrijke trends voor watergebonden bedrijvigheid. Ook 

lichten we de betekenis voor Groningen toe. 

Algemene trends en ontwikkelingen  

Ecorys heeft verschillende trends geïdentificeerd die van 

invloed zijn op de bedrijvigheid en werkgelegenheid op 

bedrijventerreinen.  

 De aanwezigheid van gekwalificeerd personeel is een 

belangrijk vestigingsfactor. 

 Toenemende mate van geografische concentratie van en het 

ontstaan van cross-overs. 

 Het nadrukkelijker optreden van functiemenging. 

 Toenemende ruimtevraag vanuit logistiek en transport naar 

bereikbare en omvangrijke locaties. 

 E-commerce wordt steeds omvangrijker. 

 Toenemend belang van stedelijke netwerken. 

De aanwezigheid van gekwalificeerd personeel is een 

belangrijke vestigingsfactor 

De vraag naar gekwalificeerd, flexibel en goed opgeleid, 

personeel neemt nog steeds toe. De kwalificaties van het 

(nieuwe) personeel moeten aansluiten bij de arbeidsbehoefte in 

de regio. Een concentratie van zowel onderwijsinstellingen 

(divers in niveau als in breedte) als van bedrijven uit diverse 

sectoren zou moeten leiden tot een brede arbeidsmarkt en 

uiteindelijk tot een betere match tussen vraag en aanbod.  

 

In het algemeen is er een groot tekort aan logistiek personeel 

op hbo/wo-niveau. En technisch personeel op mbo en hbo/wo-

niveau. Groningen kent een zeer divers onderwijsaanbod: een 

gunstige vestigingsplaatsfactor voor veel bedrijven.   

Toenemende mate van geografische concentratie en het 

ontstaan van cross-overs 

Cross-overs tussen bedrijven zorgen ervoor dat deze van 

elkaar leren en gezamenlijk nieuwe kennis en toepassingen 

ontwikkelen. Hierbij kan het gaan om twee bedrijven uit 

dezelfde sector, maar ook om andersoortige bedrijven die met 

elkaar verbonden zijn en samenwerken. 

Steeds meer gemeenten kiezen voor functiemenging 

Multifunctionele locaties worden steeds vaker gezien als de 

beste locaties voor werken en wonen. Als voordelen van 

multifunctionele locaties wordt genoemd dat zij levendiger en 

aantrekkelijker zijn en de veiligheid door beter toezicht (sociale 

controle) verbeteren. Daarnaast zijn de locaties duurzaam en 

flexibel in ruimtegebruik, doordat functies gemakkelijker 

vervangen kunnen worden. Veel overheden zetten dan ook 

steeds meer in op functiemenging. 
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Toenemend belang van stedelijke netwerken 

Een optimale bereikbaarheid draagt bij aan het functioneren 

van de verschillende markten (vastgoed-, arbeids- en 

woningmarkt) en het versterken van de samenwerking tussen 

economische clusters. 

Trends en ontwikkelingen voor watergebonden 

bedrijvigheid  

Een substantieel deel van de watergebonden bedrijvigheid in 

de regio Groningen gaat gepaard met de op/overslag van 

goederen. Hieronder lichten we verschillende relevante trends 

en ontwikkelingen toe. 

 Toeleveranciers produceren (steeds) meer halffabricaten; 

 Meer aandacht voor duurzaamheid en circulaire economie; 

 Digitalisering en technologische innovaties; 

 Schaalvergroting van binnenvaartschepen; 

 Bouwopgaaf in combinatie met aardbevingsschade zal 

leiden tot een toenemende vraag naar grondstoffen; 

 Europees- en nationaal transportbeleid gericht op modal 

shift; 

 Klimaatverandering en daarmee gepaarde extreme 

weersomstandigheden beïnvloeden de beladingsgraad 

drastisch. 

 

Naast de op/overslag in de regio Groningen komt een deel van 

de watergebonden bedrijvigheid voort uit de nautische sector. 

Daarom lichten we de betekenis van verschillende trends in de 

sport en recreatievaart nader toe:  

 Watersport is de komende jaren nog een populaire 

vrijetijdsbesteding; 

 De vraag naar gebruikte boten in de recreatievaart neemt 

toe; 

 De belangstelling voor elektrisch varen neemt toe; 

 Van bootbezit naar boot sharing; 

 De bootbezitter wordt ouder; 

 Kwaliteitsimpuls voor wonen op het water; 

 Certificeringseis voor varende schepen (>20 meter). 

 

Deze trends en ontwikkelingen hebben gevolgen voor de 

bedrijvigheid in de regio Groningen. Voor een aantal trends 

lichten we de betekenis voor Groningen hieronder kort toe.  

Wat kunnen deze trends en ontwikkelingen betekenen voor 

watergebonden bedrijvigheid in Groningen en omgeving? 

 

Toeleveranciers produceren (steeds) meer halffabricaten  

Steeds meer toeleveranciers zijn zich gaan toeleggen op de 

productie van halffabricaten. Dit zou gevolgen kunnen hebben 

voor watergebonden bedrijvigheid, aangezien de halffabricaten 

via wegtransport worden aan- en afgeleverd. Deze trend kan 

gevolgen hebben voor onder meer de staalbedrijven in de 

gemeente Groningen. Op termijn zijn zij mogelijk minder 

afhankelijk van het water voor de aan- en aflevering van staal.  
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Meer aandacht voor duurzaamheid en circulaire economie 

Een afname van overslag in fossiele brandstoffen is nu nog 

beperkt zichtbaar in bijvoorbeeld de Rotterdamse haven en 

bedrijven investeren nog steeds in nieuwe vervoerscapaciteit. 

Op de korte- en middellange termijn zal dit naar verwachting 

geen grote impact hebben op de binnenvaart en binnenhavens. 

Wel verwacht men dat binnenvaartschepen zich op de 

middellange termijn gaan diversifiëren (o.a. afvalstoffen, 

recycle-producten) om de groei vast te houden.  

 

Door de aanwezigheid van meerdere bedrijven op het vlak van 

afvalverwerking en recycling in de gemeente Groningen 

(voornamelijk leveranciers van grondstoffen) en de toekomstige 

diversificatie van binnenvaartschepen ontstaan mogelijkheden 

om meer goederen via de binnenvaart te vervoeren.  

Schaalvergroting van binnenvaartschepen  

Terwijl in 2008 nog 8% van de binnenvaartschepen een 

laadvermogen had van meer dan 3.000 ton, was dit aandeel in 

2017 gelijk aan 14%1. De schaalvergroting in de binnenvaart zal 

leiden tot grotere call sizes2 bij op- en overslagbedrijven. Dit 

vraagt naast grotere diepgang van vaarwegen om inzet van 

grotere binnenvaartschepen en/of vergaande samenwerking 

tussen (container)terminals om lading te kunnen bundelen.  

 

                                                
1  NML (2018), Maritieme Monitor. 
2  Call size is het aantal goederen dat per stop (call) wordt geladen of gelost. 

Deze trend, schaalvergroting in de binnenvaart, leidt er veelal 

toe dat grotere (binnen)havens worden aangedaan door 

binnenvaartschepen. Het doorzetten van deze trend zal naar 

verwachting leiden tot een afname van (grote) 

binnenvaartschepen in de stad Groningen. (Grotere) 

binnenvaartschepen zullen zich richten op Delfzijl en 

Eemshaven.  

Bouwopgaaf in combinatie met aardbevingsschade zal 

leiden tot toenemende vraag naar grondstoffen 

De toekomstvisie 'Perspectief Groningen 2025’ onderzoekt op 

welke manier de herstelwerkzaamheden van aardbevings-

schade kunnen leiden tot een structurele versterking van de 

Groningse economie en maatschappij3.  

 

Volgens deze visie zal het herstel, aardbevingsbestending en 

duurzaam maken (HAD-werkzaamheden) van woningen leiden 

tot een impuls voor de regionale economie en met name de 

bedrijvigheid in de bouwsectoren en haar toeleveranciers. 

Daarnaast zorgt de huidige oververhitting van de woningmarkt 

voor een tekort aan woningen voor specifieke doelgroepen in 

de stad Groningen. De komende decennia moeten 20.000 

nieuwe woningen worden gebouwd4.  

 

3  Rabobank (2016), Toekomstvisie: 'Perspectief Groningen 2025’. 
4  Gemeente Groningen (2018), Omgevingsvisie: The Next City’. 
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De huidige bouwopgaaf in combinatie met werkzaamheden in 

het kader van aardbevingsschade zal naar verwachting leiden 

tot een blijvende vraag naar grondstoffen. Dit is positief voor de 

op/overslag bedrijven (watergebonden) in de Scandinavische 

havens e.o. In het vijfde hoofdstuk gaan we dieper op de 

huidige overslagactiviteiten en de toekomstige prognose op 

nationaal, regionaal en lokaal niveau.  

Extreme weersomstandigheden5 

Als gevolg van klimaatverandering zal in de toekomst vaker 

sprake zijn van extreme weersomstandigheden met invloed op 

de waterstanden. Hierdoor bestaat de kans in de toekomst 

mogelijk vaker vaarbeperkingen optreden, hetgeen ook de 

positie van de binnenvaart in Groningen onder druk kan zetten. 

Dit geldt zeker voor de producten die vanuit Duitsland (via de 

Eems) aangeleverd worden. Een alternatief hiervoor is de 

aanvoer over zee.  

Watersport is de komende jaren een populaire vrijetijds-

besteding & vraag naar gebruikte boten neemt toe 

In het themanummer jachthavens van de Rabobank wordt 

aangegeven aan dat er ruim 600.000 keer per jaar een boot 

wordt verhuurd6. Desondanks neemt deze groep recreanten 

niet de stap tot het kopen van een boot. Jongeren lijken een 

voorkeur te hebben voor actievere vormen van watersport7.  

                                                
5  Financieel Dagblad (25 okt 2018) Door het lage water vrezen schippers broodroof 

van het spoor 
6  Rabobank (2014), Thema-update: jachthavens.  

Over een langere periode (2002 tot 2016) zijn het aantal korte 

en lange vaarvakanties dan ook fors afgenomen. Het aantal 

lange vaarvakanties is de afgelopen 15 jaar met bijna 50% 

gedaald. Ook het aantal korte vaarvakanties daalde met circa 

1/3. Hoewel het aantal vaarvakanties flink afneemt, neemt het 

aantal dagtochten toe. Met name het huren van een boot komt 

steeds vaker voor8.  

 

Ondanks het dalende aantal vaarvakanties neemt het aantal 

dagtochten toe. Daarnaast blijft er volgens de HISWA ook 

vraag naar gebruikte boten9. Deze vraag naar gebruikte boten 

is met name interessant voor nautische bedrijvigheid aangezien 

de koper mogelijk enkele veranderingen (bijvoorbeeld 

reparaties) wil aanbrengen.  

 

Al met al zijn het aantal vaarvakanties afgenomen, maar blijft er 

vraag naar gebruikte boten. We verwachten dan ook een 

blijvende vraag naar diensten voor de nautische sector. In 

hoeverre deze van belang zijn voor de stad Groningen wordt in 

hoofdstuk 6 nader toegelicht. 

 

7  HISWA (2017), Cijfers en trends van de watersport 
8  Ecorys (2018), Quickscan marktbehoefte jachthaven in Groningen (stad) 
9  Maritiem Nederland (2017), Watersport en jachtbouw in de lift 
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Van bootbezit naar boot sharing10 & toenemende 

vergrijzing 

In de recreatievaart is een duidelijke verschuiving van bootbezit 

naar bootsharing. Waar oudere generaties nog de bezitter van 

een boot willen zijn, maken jongeren liever gebruik van een 

boot wanneer dit hen uitkomt. Dit heeft zowel te maken met de 

hoge kosten van bootbezit (aanschaf, onderhoud, verzekering) 

als mogelijkheid om flexibel te kunnen zijn in vrijetijdsbesteding. 

 

Ondanks dat de watersportsector een groei laat zien, zijn het 

met name ouderen die voor de recreatievaart lijken te kiezen. 

Het aandeel 50-60 jarigen en >60 jarigen is procentueel fors 

toegenomen van 35% naar 74%11. De vergrijzing onder 

bootbezitters in combinatie met de ontwikkeling van bootbezit 

naar boot sharing veroorzaakt een afname van het bootbezit in 

Nederland.  

 
Beide trends leiden naar verwachting tot een afname van het 

aantal te onderhouden plezierjachten. Het nautisch cluster 

voorziet immers in de reparatie- en onderhoudswerk-

zaamheden van jachten en woonboten. Op termijn heeft deze 

trend (negatieve) gevolgen voor deze bedrijven in Groningen. 

                                                
10  Ecorys (2018), Quickscan marktbehoefte jachthaven in Groningen (stad)  
11  Waterrecreatie Advies (2013), 'Recreatietoervaart in het IJsselmeergebied  

Certificeringseis voor varende schepen (>20 meter) 

Vanaf eind 2018 geldt een nieuwe Europese richtlijn voor alle 

pleziervaartuigen langer dan 20 meter. Eigenaren van 

honderden historische woon- en recreatie–schepen mogen na 

1 januari 2019 niet meer varen indien ze geen keuringsbewijs 

(Certificaat van Onderzoek, CVO) hebben aangevraagd bij de 

Rijksoverheid.  

 

De historische vloot heeft vanaf 2009 gebruik kunnen maken 

van een overgangsregeling. Eigenaren, die zich na 1 november 

2018 aanmelden, moeten met hun schepen voldoen aan 

strenge veiligheidseisen. Op eigen kracht varen is verboden als 

deze schepen niet aan de eisen voldoen12. Naar schatting heeft 

40% van de historische vloot geen keuringsbewijs 

aangevraagd. Een groot deel van de historische vloot mag 

hierdoor binnenkort niet meer varen. Erik van Soest, de 

woordvoerder van de behoudsorganisatie van varend erfgoed, 

geeft eveneens aan dat een schip zonder CVO nagenoeg 

onverkoopbaar is13.  

 

Verschillende bedrijven in het nautische cluster hebben in de 

interviews aangegeven dat deze certificeringseis zorgt voor een 

toename van de bedrijvigheid. Inmiddels is de deadline voor het 

aanvragen van een CVO reeds gepasseerd. Naar verwachting 

is een groot deel van de historische vloot nog niet in het bezit 

12  LVBHB (2018), Historische vloot zinkt door regelzucht 
13  RTL Nieuws (2018), Groot deel historische vloot mag straks niet meer varen 
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van een keuringsbewijs, hetgeen ook in de nabije toekomst zal 

leiden tot vraag naar onderhoud en reparatiewerkzaamheden. 

Hoewel deze ontwikkeling tijdelijk van aard is, verwachten we 

daarna een stabiel aantal te onderhouden en te inspecteren 

schepen. 
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Bedrijventerreinen met een 
wateraansluiting in Groningen 

Dit hoofdstuk beschrijft de watergebonden bedrijvigheid in 

de provincie, regio en gemeente Groningen. Door specifiek 

te kijken naar bedrijventerreinen met wateraansluiting 

schetsen we het speelveld waarbinnen (watergebonden) 

bedrijvigheid in Groningen een plaats heeft. 

Omvang bedrijventerreinen in de provincie Groningen 

Het totale (netto) areaal bedrijventerreinen in de provincie 

Groningen betreft 4.386 hectare (zie figuur 2). Door de 

provincie Groningen op te delen in drie regio’s ontstaat een 

overzichtelijk beeld van de bedrijventerreinen in de provincie. 

Voor deze indeling hanteren we de verdeling naar Corop 

regio’s14 (zie bijlage 2): 

 Delfzijl en omgeving; 

 Oost Groningen; 

 Overig Groningen. 

 

                                                
14  Regioatlas (2019), Link: https://www.regioatlas.nl/kaarten#_coropregios 

Figuur 2 Oppervlakte bedrijventerrein (in hectare) in de provincie Groningen 

 
Bron: IBIS Bedrijvenregister 

 

Het grootste areaal bedrijventerrein is aanwezig in overig 

Groningen (2.165 hectare). Van het totale areaal aan terreinen 

(4.386 hectare) is nog een deel (7%, 300 hectare) beschikbaar 

voor uitgifte. In de volgende paragrafen gaan we dieper in op 

de bedrijventerreinen met wateraansluiting in verschillende 

regio’s/gemeentes. We analyseren onder meer de gevestigde 

bedrijven, bedrijfsactiviteiten en werkzame personen op een 

aantal watergebonden bedrijventerreinen. 
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Bedrijventerreinen met wateraansluiting in de regio Delfzijl 

en omgeving15 

De regio Delfzijl en omgeving bestaat uit drie gemeentes (zie 

tabel 1).  

 
Tabel 1: Oppervlakte bedrijventerrein (in hectare) in de regio Delfzijl en 
omgeving (in hectare) 

Gemeente Totaal Met wateraansluiting Geen wateraansluiting 

Netto Bruto* Netto Uitgeefbaar Netto Uitgeefbaar 

Appingedam  53 82 42 26 11 1 

Delfzijl 955 1535 941 19 10 0 

Loppersum  18 20 0 0 18 0 

Totaal 1026 1637 983 45 39 1 

Bron: IBIS Bedrijvenregister 

 

Van deze drie heeft de gemeente Delfzijl, met 941 hectare, het 

grootste oppervlakte bedrijventerreinen met wateraansluiting. 

Dit betreft met name de bedrijventerreinen Farmsumerpoort 

(circa 100 hectare) en Oosterhorn (circa 831 hectare).  

 

In de Havenmonitor wordt de economische waarde van beide 

terreinen onder de noemer de ‘haven Delfzijl’ jaarlijks berekend. 

In 2017 waren volgende de monitor 5.564 personen werkzaam 

in de haven van Delfzijl. Deze arbeidsplaatsen zijn direct te 

relateren aan de zeehaven.  

                                                
15  De gemeentes ingedeeld in de COROP-regio Delfzijl en omgeving zijn: 

Appingedam, Delfzijl en Loppersum.  

De belangrijkste sectoren, uitgedrukt in werkgelegenheid, in de 

haven van Delfzijl zijn industrie en vervoer (zie figuur 3).  

 
Figuur 3: Directe zeehavengerelateerde werkgelegenheid in Delfzijl 

 
Bron: Havenmonitor (2017) 

 

Daarnaast is ook is de indirecte werkgelegenheid vastgesteld 

op 5.674 werkzame personen. De twee bedrijventerreinen met 

wateraansluiting, Farmsumerpoort en Oosterhorn, lichten we 

nader toe. 
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Oosterhorn 

Het terrein is gelegen ten zuidoosten van de kern Delfzijl, 

grenzend aan de Eems. Door zijn omvang van circa 

831 hectare is Oosterhorn het grootste bedrijventerrein in 

Noord-Nederland. Het gebied is de afgelopen 50 jaar 

ontwikkeld tot een vestigingsplaats voor chemische- en 

metaalbedrijven. Op het terrein zijn veel zware industrie en 

watergebonden bedrijven gevestigd. Samen met de 

Eemshaven wordt dit gebied gezien als ‘de industriehaven van 

Noord-Nederland’. De Eemshaven wordt overigens bij corop-

regio ‘overig Groningen’ gerekend, net als de stad Groningen. 

Beide terreinen, Oosterhorn en de Eemshaven,  vallen onder 

het beheersgebied van Groningen Seaports16.  

Farmsumerpoort 

Dit terrein wordt voornamelijk in gebruik genomen door 

gemengde bedrijvigheid. Hieronder vallen zowel lichte vormen 

van bedrijvigheid, zoals detailhandelsvestigingen (o.a. auto’s), 

een zone met kantoren en bedrijf- en burgerwoningen, als 

zwaardere bedrijvigheid17. Er zijn onder meer bedrijven actief in 

de bouw van schepen en drijvend materieel, zee- en kustvaart 

en verschillende type groothandels. Naar schatting zijn de helft 

van de gevestigde bedrijven via het water ontsloten. 

                                                
16  Gemeente Delfzijl, MER Bedrijventerrein Oosterhorn. 
17  Gemeente Delfzijl (2017), Bestemmingsplan Farmsumerpoort – 

Farmsumerhaven. 

Bedrijventerreinen met wateraansluiting in de regio Oost 

Groningen18 

De regio Oost-Groningen bestaat uit een zevental gemeentes, 

maar slechts twee gemeenten worden gekenmerkt door een 

omvangrijk areaal bedrijventerreinen met wateraansluiting: 

Oldambt en Veendam (zie tabel 2). 

 
Tabel 2: Oppervlakte bedrijventerrein (in hectare) in de regio Oost Groningen  

Gemeente 
Totaal Met wateraansluiting Geen wateraansluiting 

Netto Bruto Netto Uitgeefbaar Netto Uitgeefbaar 

Bellingwedde 7 10 0 0 7 0 

Menterwolde  82 116 29 0 53 6 

Oldambt  344 421 151 2 193 38 

Pekela  87 113 0 0 87 10 

Stadskanaal  146 162 0 0 146 16 

Veendam  288 326 227 5 61 9 

Vlagtwedde  240 313 0 0 240 42 

Totaal 1194 1461 407 7 787 121 

Bron: IBIS Bedrijvenregister 

 

18  De gemeentes in de COROP-regio Delfzijl en omgeving zijn: Bellingwedde, 
Menterwolde, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Vlagtwedde.  
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Oldambt 

Binnen de gemeente Oldambt zijn vijf terreinen via het water 

ontsloten. Drie van deze terreinen (Reiderland 1 & 2 en Rensel) 

zijn gelegen in Winschoten. Ondanks dat deze terreinen aan 

het water zijn gelegen, vinden er weinig watergebonden 

activiteit plaats. 

Veendam 

In de gemeente Veendam zijn zes terreinen via het water 

ontsloten. Verdeeld over deze terreinen zijn er meerdere 

kadefaciliteiten, waarvan er enkele op bedrijventerrein de 

Zwaaikom zijn gevestigd. Op de Zwaaikom zijn 30 bedrijven 

gevestigd waaronder transportbedrijven, groothandel en 

dienstverleners voor transport. Er zijn grofweg 680 personen 

werkzaam, waarvan het merendeel werkzaam is in de 

vervaardiging van producten (o.a. banden en metaal). De 

volledige samenstelling van bedrijfsactiviteiten en bijbehorende 

arbeidsplaatsen zijn in figuur 4 weergegeven.  

 

                                                
19  De gemeentes in de COROP-regio overig Groningen zijn: Bedum, Ten Boer, 

Eemsmond, Groningen, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, De 
Marne, Marum, Slochteren, Winsum en Zuidhorn. 

Figuur 4: Arbeidsplaatsen naar bedrijfsactiviteiten (SBI) op bedrijventerrein de 
Zwaaikom 

 
Bron: Vastgoeddata 

Bedrijventerreinen met een wateraansluiting in de regio 

overig Groningen19 

In de regio overig Groningen hebben drie gemeenten een 

omvangrijke voorraad bedrijventerreinen met wateraansluiting: 

Eemsmond, Groningen en Hoogezand-Sappemeer (zie 

tabel 3). Gezamenlijk beschikken deze drie gemeenten over 

circa 47% van het totale areaal terreinen met een water-

aansluiting in de provincie Groningen. Binnen de drie 

gemeentes hebben we een of meerdere bedrijventerreinen 



 

 
 

 

16 

Inleiding Trends Groningen Sc. havens Op- en overslag Nautisch cluster 
Droge 

bedrijvigheid 
Conclusie Bijlagen 

geselecteerd en specifiëren we de bedrijfsactiviteiten en 

werkzame personen. 

 
Tabel 3: Oppervlakte bedrijventerrein (in hectare) in de regio overig 
Groningen (in hectare) 

Gemeente 
Totaal Met wateraansluiting Geen wateraansluiting 

Netto Bruto Netto Uitgeefbaar Netto Uitgeefbaar 

Bedum 25 34 0 0 25 1 

De marne 56 62 13 2 40 2 

Eemsmond 698 869 674 7 24 0 

Groningen 820 1092 426 3 394 73 

Grootegast 26 32 0 0 26 8 

Haren 4 8 0 0 4 4 

Hoogezand-

sappemeer 
212 234 

86 1 126 0 

Leek 135 185 0 0 135 11 

Marum 36 41 0 0 36 1 

Slochteren 51 73 0 0 51 13 

Ten boer 22 28 1 0 21 0 

Winsum 36 39 0 0 36 0 

Zuidhorn 46 58 11 0 35 0 

Totaal  2165 2755 1211 13 951 113 

Bron: IBIS Bedrijvenregister. 

 

Hoogezand-Sappemeer 

In Hoogezand-Sappemeer zijn vijf bedrijventerreinen met 

wateraansluiting, variërend van 70 tot 1 hectare. Het bedrijven-

terrein Westerbroek heeft met 70 hectare het grootste 

oppervlakte. 

 

Westerbroek 

Op bedrijventerrein Westerbroek, gelegen ten zuiden van 

Westerbroek aan het Winschoterdiep, zijn 23 bedrijven 

gevestigd. Er zijn circa 680 werkzame personen actief op het 

bedrijventerrein. Het merendeel van de personen zijn 

werkzaam in de sectoren: vervaardiging van kunststof, metalen 

en bouw van schepen en drijvend materieel (zie Figuur 5).  

 

Op basis van deskresearch blijkt dat slechts delen van het 

terrein direct aan de kade zijn gelegen en daadwerkelijk in 

gebruik zijn genomen (zie Bijlage 3).  
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Figuur 5 Arbeidsplaatsen naar bedrijfsactiviteiten (SBI) op bedrijventerrein 
Westerbroek 

 

Bron: Vastgoeddata 

 

Eén van de bedrijven die gebruik maakt van een kade is 

container op- en overslagbedrijf Multimodal Container Services 

(MCS). Ook scheepswerven Ferus Smit en Volharding 

Shipyards, gespecialiseerd in de bouw van schepen en drijvend 

materieel, maken intensief gebruik van de kade.  

                                                
20  Erasmus Universiteit Rotterdam (2018), Havenmonitor: De economische betekenis 

van Nederlandse zeehavens 2002-2017 

Eemsmond 

Daarnaast beschikt de gemeente Eemsmond over circa 

700 hectare bedrijventerreinen, waarvan het merendeel 

(674 hectare) via het water is ontsloten. Het gaat hierbij 

uitsluitend om één bedrijventerrein met kade: de Eemshaven.  

 

Jaarlijks wordt in de Havenmonitor de economische betekenis, 

werkgelegenheid en toegevoegde waarde, voor zeehaven-

gebieden gemonitord. Hierin is ook de Eemshaven opgenomen. 

In 2017 waren er 52 bedrijven gevestigd in de Eemshaven en 

zijn er 1.528 personen werkzaam (zie Figuur 6). Een groot deel 

van de activiteiten in de Eemshaven zijn gericht op industrie 

(950 werkzame personen) of op de op/overslag van goederen 

(250 werkzame personen). Deze arbeidsplaatsen zijn direct 

gerelateerd aan de zeehaven20. 
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Figuur 6: Directe zeehavengerelateerde werkgelegenheid in de Eemshaven 

 
Bron: Havenmonitor (2017) 

 

Naast de directe economische effecten bestaat er een bredere 

economische betekenis voor de Nederlandse economie. De 

Havenmonitor berekent ook de indirecte effecten (waaronder 

indirecte werkgelegenheid). In de Eemshaven is de indirecte 

werkgelegenheid van de bedrijvigheid in 2017 gelijk aan 

1.660 werkzame personen.  

 

Waar in Eemsmond één terrein (de Eemshaven) een 

wateraansluiting heeft, beschikt de gemeente Groningen over 

12 (kleinere) bedrijventerreinen met een wateraansluiting. Om 

een algemeen beeld te krijgen van watergebonden activiteit in 

de gemeente Groningen gaan we nader in op de 

watergebonden terreinen, werkgelegenheid en activiteiten.  

Bedrijventerreinen met wateraansluiting in de gemeente 

Groningen 

Verspreid over de gemeente zijn 12 bedrijventerreinen met een 

wateraansluiting. Het gros van deze terreinen is gelegen aan de 

oost- en westkant van de stad. In figuur 7 worden de 12 be-

drijventerreinen met en 14 zonder wateraansluiting in de 

gemeente afgebeeld. 

 

De 12 bedrijventerreinen met water aansluiting hebben een 

(netto) oppervlakte van 426,3 hectare. Volgens het IBIS-

bedrijvenregister is hiervan nog 3 hectare beschikbaar (zie 

tabel 4). Echter, de gemeente Groningen geeft aan dat er 

momenteel geen beschikbaar aanbod met wateraansluiting 

aanwezig is. Verder dient te worden opgemerkt dat slechts een 

deel van de bedrijventerreinen met wateraansluiting in gebruik 

is genomen door watergebonden bedrijven.  

 

Op basis van deskresearch, interviews en analyse van 

verschillende databestanden brengen we de omvang, 

activiteiten en werkzame personen van de volgende terreinen 

met wateraansluiting in kaart:  

 Hoogkerk (Kern Hoogkerk en Hoogkerk Oost en West) 

 Winschoterdiep/Eemskanaal 

Ook kijken we welk deel van deze bedrijventerrein wordt 

ingenomen door watergebonden bedrijven.  
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Tabel 4 Bedrijventerreinen met wateraansluiting in de gemeente Groningen 

Bedrijventerrein Bruto Netto Uitgeefbaar 

Damsterdiep 25 17 0 

De Hoogte 26 22 0 

De Vogels/Antillenstraat 15 10 0 

Euvelgunne 64 59 1* 

Friese Straatweg 16 10 0 

Gideon Noord 8 4 0 

Hoendiep 40 30 0 

Hoogkerk Oost en West 35 30 0 

Kern Hoogkerk 5 4 2* 

Ulgersmaweg 40 30 0 

Winschoterdiep A 50 37,3 0 

Winschoterdiep/Eemskanaal 218 173 0 

Totaal 542 426,3 3* 

Bron: IBIS Bedrijvenregister 

* Volgens de gemeente Groningen hebben deze uitgeefbare terreinen geen directe wateraansluiting  

 

Figuur 7: Bedrijventerreinen met en zonder wateraansluiting in de gemeente 
Groningen 

Bron: IBIS Bedrijvenregister 

 

Hoogkerk  

In Hoogkerk, ten westen van het stadscentrum, vindt water-

gebonden bedrijvigheid plaats. Wij zoomen daarbij in op de 

bedrijfsactiviteiten op twee terreinen: Kern Hoogkerk en 

Hoogkerk Oost en West.  
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De totale omvang van de bedrijventerreinen in Hoogkerk, 

gelegen ten westen van het stadscentrum, is 34 hectare. Op 

deze terreinen zijn circa 50 bedrijven actief. Een groot deel van 

deze bedrijven en tevens werkzame personen (circa 

490 arbeidsplaatsen) zijn actief in de vervaardiging van auto’s, 

metalen, bouwproducten, grafische papier, karton en suiker (zie 

figuur 8). Afgezien van de vervaardiging van grafische papier 

en karton zijn dit watergebonden bedrijven. Voor een 

situatieschets van de terreinen in Hoogkerk verwijzen we naar 

bijlage 4.  

 
Figuur 8: Arbeidsplaatsen naar bedrijfsactiviteiten (SBI) op bedrijventerreinen 
in Hoogkerk

 

Bron: Vastgoeddata 

 

Winschoterdiep/Eemskanaal 

Het grootste bedrijventerrein met aansluiting op het water in de 

gemeente Groningen is het Winschoterdiep/Eemskanaal (circa 

173 ha). Tot dit gebied behoren ook de Scandinavische havens.  

 

Op basis van deskresearch en een schouw in het gebied lijkt 

slechts een klein deel van de bedrijven watergebonden te zijn 

(zie Bijlage 5). In figuur 9 worden de bedrijfsactiviteiten afgezet 

tegen de gerelateerde werkgelegenheid, waardoor een 

compleet beeld ontstaat van de watergebonden 

werkgelegenheid in het Winschoterdiep/Eemskanaal. 

 
Figuur 9: Arbeidsplaatsen naar bedrijfsactiviteiten (SBI) op het 
Winschoterdiep/Eemskanaal

 

Bron: Vastgoeddata 
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Er zijn bij benadering 150 bedrijven actief en in totaal 

6.136 personen werkzaam op dit terrein. Een groot deel van de 

werkgelegenheid (2.709 arbeidsplaatsen) is toe te wijzen aan 

bedrijven actief in de telecommunicatie en IT-dienstverlening. 

Ook de sector overig (o.a. FC Groningen, drukkerijen en 

restaurants) vormt een aanzienlijk deel van de 

werkgelegenheid. Deze bedrijven zijn niet via het water 

ontsloten en ook op geen enkele wijze verbonden met het 

water.  

 

De watergebonden bedrijvigheid is veelal terug te vinden in de 

groothandel en in de vervaardiging van metalen en constructie-

werken. Hiertoe behoren Handelsonderneming Ritsema en 

Machinefabriek Rusthoven. Desondanks is het aandeel 

watergebonden werkgelegenheid op bedrijventerrein 

Winschoterdiep/Eemskanaal klein (naar schatting circa 10%, 

600 werkzame personen). In hoofdstuk 4 beschrijven we de 

bedrijfsactiviteiten in de Scandinavische havens (onderdeel van 

het Winschoterdiep/Eemskanaal) in meer detail.  

Economisch belang van watergebonden bedrijvigheid in 

relatie tot de rest van de economie 

Bij het schetsen van de context voor watergebonden 

bedrijvigheid in de provincie Groningen besteden we 

nadrukkelijk aandacht aan de omvang van het terrein, aantal 

arbeidsplaatsen en sectoren. Ook drukken we economische 

belang uit in toegevoegde waarde. Op basis van deze analyse 

schetsen we het belang van watergebonden bedrijvigheid ten 

opzichte van de rest van de economie.   

Omvang van (watergebonden) bedrijventerreinen 

Het totale netto areaal bedrijventerrein in de provincie 

Groningen is gelijk aan 4.386 hectare. Ruim 2.600 hectare is 

bedrijventerrein met een wateraansluiting, waarvan vooral 

Delfzijl (941 ha) en Eemsmond (674 ha) over een groot aanbod 

beschikken. Slechts een deel van het totale areaal wordt 

daadwerkelijk in gebruik genomen door waterge- of verbonden 

bedrijven.  

 

Van de 2.600 hectare bedrijventerrein met wateraansluiting 

beschikt de gemeente Groningen over 426 hectare, gelijk aan 

16%. In Groningen wordt slechts een deel van het aanbod in 

gebruik genomen door watergebonden bedrijven. Denk 

bijvoorbeeld aan het Winschoterdiep/ Eemskanaal waar circa 

10% wordt ingenomen door watergebonden bedrijven.  

Werkgelegenheid 

In tabel 5 worden de resultaten van de voorgaande analyse 

uitgedrukt in werkgelegenheidscijfers. Ook maken we 

onderscheid tussen totale en watergebonden werkgelegenheid. 

Daarbij wordt het aandeel watergebonden werkgelegenheid 

veelal bij benadering weergeven.  
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Tabel 5 Resultaten (watergebonden) werkgelegenheidscijfers 

Bedrijven- 

terrein 

Werkgelegenheid  Watergebonden 

werkgelegenheid 

Type (watergebonden) 

werkgelegenheid 

Delfzijl  Directe zeehaven gerelateerde werkgelegenheid 

is gelijk aan 5.564 werkzame personen 

Industrie 45%; Vervoer 

35%; Groothandel 11% 

Oldambt Onbekend Weinig watergebonden 

werkgelegenheid 

 

Veendam Circa 680 werkzame 

personen 

< 50% is waterge- of 

verbonden 

werkgelegenheid 

Industrie 50%; Handel 

10%; Vervoer 15% 

Westerbroek Circa 680 werkzame 

personen 

Circa 25% (= 170 

watergebonden wzp)  

Industrie 60%; Handel 

10%; Vervoer 5% 

Eemsmond 

(Eemshaven) 

Directe zeehaven gerelateerde werkgelegenheid 

is gelijk aan 1.528 werkzame personen 

Industrie 62,5%; Handel 

9%; Vervoer 18% 

    

Hoogkerk 740 werkzame 

personen  

 

Circa 50% (= 370 

watergebonden wzp)  

Industrie 65%; Handel 

5%; Vervoer 5% 

Winschoter- 

diep/ 

Eemskanaal 

6.136 werkzame 

personen 

Circa 5% tot 10% (= 

600 watergebonden 

wzp)  

Handel 10%; Vervoer 5% 

Gemeente 

Groningen 

Circa 7.000 

werkzame personen  

Circa 800-1.200 

watergebonden 

werkgelegenheid  

Industrie = 45% - 65% 

Handel = 5% - 10% 

Vervoer = 5% - 15% 

Restant zijn andere 

sectoren 

Bronnen: Havenmonitor, Vastgoeddata (bewerkt door Ecorys) 

De watergebonden werkgelegenheid op de twee waterontsloten 

bedrijventerrein (Hoogkerk en Winschoterdiep/Eemskanaal, incl 

Scandinavische havens) gelijk aan circa 800 tot 1.200 

werkzame personen. De belangrijkste sectoren zijn 

achtereenvolgens industrie (45%), handel (5% tot 10%) en 

vervoer (5% tot 10%) belangrijke sectoren.  

 

Watergebonden bedrijvigheid speelt, afgezet tegen de totale 

werkgelegenheid (139.150 arbeidsplaatsen) in de gemeente 

Groningen, slechts een zeer kleine rol (< 1% van de 

werkgelegenheid).  

 

Om het belang van watergebonden werkgelegenheid te 

vergelijken, kijken we specifiek naar de werkgelegenheid in de 

drie (watergebonden) sectoren in de gemeente Groningen:  

 Industrie =  6.110 werkzame personen 

 Handel = 17.840 werkzame personen 

 Vervoer & Opslag = 2.890 werkzame personen 

Het aandeel watergebonden werkgelegenheid is dus kleiner 

dan 5% ten opzichte van deze drie watergebonden sectoren 

(industrie, handel, vervoer en opslag).  

Toegevoegde waarde 

Om het economische belang van watergebonden 

werkgelegenheid in euro’s uit te drukken koppelen we de 

werkgelegenheidscijfers aan kengetallen voor toegevoegde 

waarde. Eerst bepalen we hiervoor de totale toegevoegde 

waarde voor drie (watergebonden) sectoren (zie Tabel 6). 
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Daarna herleiden we toegevoegde waarde per werkzame 

persoon, waarna we deze koppelen aan de werkgelegenheids- 

cijfers in de gemeente (zie Tabel 5). Op deze manier ontstaat 

een lokaal beeld van het economische belang voor 

watergebonden bedrijvigheid. 

 
Tabel 6 Economische belang, uitgedrukt in toegevoegde waarde, van 
watergebonden bedrijvigheid 

Corop- 

regio 
Industrie 

Groot- en 

detailhandel 
Vervoer en Opslag 

 TW WZP TW WZP TW WZP 

Delfzijl en 

omgeving 
€ 41,333 577 € 18,895 267 € 4,487 48 

Oost-

Groningen 
€ 146,515 1.944 € 80,420 1.201 € 24,763 764 

Overig 

Groningen 
€ 570,222 8.478 € 306,733 4.365 € 87,505 2.184 

Totaal  € 758,070 10.999 € 406,049 5.833 € 116,755 2.996 

TW per wzp € 68.921 € 69.612 € 38.970 

Bronnen: Havenmonitor en LISA (bewerkt door Ecorys) 

 

Het economische belang van de sectoren industrie, groot- en 

detailhandel, vervoer en opslag is, uitgedrukt in toegevoegde 

waarde, is gelijk aan circa € 1.29 miljard. Volgens de 

                                                
21  Erasmus Universiteit Rotterdam (2018), Havenmonitor: De economische 

betekenis van Nederlandse zeehavens 2002-2017 

Havenmonitor is de toegevoegde waarde in de Eemshaven en 

Delfzijl gelijk aan respectievelijk € 392 en € 931 miljard21.  

 

Uitgaand van de kengetallen in tabel 6 is de totale toegevoegde 

waarde van watergebonden werkgelegenheid in de gemeente 

Groningen gelijk aan circa € 74 mln.22. Hetgeen slechts een 

fractie is in vergelijking met de toegevoegde waarde in de 

provincie en in de zeehavens (Eemshaven en Delfzijl).  

Toekomstige vraag 

De toekomstige vraag naar watergebonden bedrijvigheid leiden 

we af van de bestaande marktanalyse van Bureau Buiten naar 

werklocaties in de gemeente Groningen23. Daarbij kijken we ook 

naar het aandeel watergebonden bedrijvigheid in de gemeente.  

 

Bureau Buiten (2018) heeft de ruimtebehoefte van 

bedrijventerreinen in de stad Groningen geraamd voor twee 

economische scenario’s: WLO laag- en hoog scenario. Voor de 

periode 2016-2025 en 2025-2035. Tot 2025 zal de 

ruimtebehoefte toenemen met 19 (laag) tot 55 hectare (hoog). 

Na 2025 neemt de ruimtebehoefte met 11 hectare af in het lage 

WLO-scenario. In het hoge WLO-scenario bedraagt de vraag 

circa 28 hectare tussen 2025 en 2035.  

 

22  Toegevoegde waarde berekening: 65% * 1.200 wzp * € 68.921 TW/wzp + 

10%   * 1.200 wzp * € 69.612 TW/wzp + 25% * 1.200 wzp * € 38.970 = € 73,802,820 
23  Bureau Buiten (2018), Marktanalyse werklocaties Gemeente Groningen. 
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Onze waarneming is dat ongeveer 5% tot 10% van de totale 

werkgelegenheid op de bedrijventerreinen in Groningen 

watergebonden is. Wij schatten daarom in dat de behoefte aan 

watergebonden bedrijventerreinen voor de periode 2016-2025 

3-8 hectare bedraagt (uitgaand van 10% van de totale vraag = 

1,9 – 5,5 ha, met een 50% hogere ruimtebehoefte per 

arbeidsplaats door het type bedrijfsactiviteit wat zich vestigt op 

watergebonden bedrijventerreinen). Voor de periode 2025-2035 

bedraagt de vraag naar watergebonden bedrijventerreinen circa 

0-5 hectare. Afhankelijk van het groeiscenario. Dit is overigens 

slechts een inschatting van de toekomstige ruimtebehoefte voor 

de periode 2016-2025 en 2025-2035. Nader onderzoek is nodig 

om de ruimtebehoefte voor watergebonden bedrijvigheid 

nauwkeuriger vast te stellen. 

 

Huidige aanbod 

Het totale terstond uitgeefbare aanbod op bedrijventerreinen 

met wateraansluiting in de provincie Groningen is 65 hectare. In 

voorgaande paragrafen zijn deze uitgesplitst naar drie regio’s:  

 Delfzijl en omgeving: 45 hectare (zie tabel 1); 

 Oost Groningen: 7 hectare (zie tabel 2); 

 Overig Groningen: 13 hectare (zie tabel 3). 

 

Het grootste aanbod is beschikbaar in de gemeentes 

Appingedam (26 ha) en Delfzijl (19 ha). Ook zijn er nog 

terreinen uitgeefbaar in Oldambt (2 ha) en Veendam (5 ha). In 

Groningen is het aanbod op terreinen met wateraansluiting zeer 

beperkt. Volgens IBIS-bedrijvenregister zijn op de terreinen 

Hoogkerk (2 ha) en Euvelgunne (1 ha) in totaal 3 hectare 

uitgeefbaar bedrijventerrein met wateraansluiting. De gemeente 

Groningen geeft echter aan momenteel geen beschikbare 

kavels met wateraansluiting te hebben. 

Deelconclusie  

In dit hoofdstuk hebben we de watergebonden bedrijvigheid in 

Groningen en omgeving in kaart gebracht. Hierbij zijn we 

gericht ingegaan op enkele bedrijventerreinen met water-

aansluiting en inventariseerde de watergebonden bedrijvigheid, 

werkgelegenheid, omvang, toekomstige vraag en het huidige 

aanbod. In tabel 7 presenteren we de resultaten in een 

overzicht.  

Omvang en watergebonden werkgelegenheid  

De gemeente Groningen beschikt over 426 hectare 

bedrijventerrein met wateraansluiting, waarvan een deel (circa 

5% tot 10%) wordt gebruikt voor watergebonden bedrijvigheid.  

 

In vergelijking met de werkgelegenheid in de zeehavens Delfzijl 

(5.564 WZP) en de Eemshaven (1.528 WZP) vormt de 

watergebonden werkgelegenheid in Groningen naar schatting 

800 – 1.200 WZP) slechts een klein deel van de totale 

watergebonden werkgelegenheid in de provincie (< 5%).  
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Bedrijfsactiviteiten 

In de gemeente bestaat de watergebonden bedrijvigheid vooral 

uit groothandels, vervaardiging van metalen en overige 

constructies, reparatie en onderhoud van schepen. Deze 

bedrijfsactiviteiten zien we ook terug in omliggende gemeentes 

(bijvoorbeeld Veendam). In de provincie bestaat de 

watergebonden werkgelegenheid uit (zware) industrie, 

op/overslag en dienstverlening t.b.v. vervoer. De 

watergebonden bedrijfsactiviteiten in de gemeente Groningen is 

dus wezenlijk anders dan die in zeehavens. 

Toegevoegde waarde 

Het economische belang, uitgedrukt in toegevoegde waarde, 

van de watergebonden sectoren in de gemeente Groningen 

(industrie, groot- en detailhandel, vervoer en opslag) is met 

naar schatting 74 miljoen slechts een fractie van de 

toegevoegde waarde in de zeehavens en de provincie (€ 1.29 

miljard).  

 
Tabel 7: overzicht watergebonden bedrijvigheid in Groningen en omgeving 

Factoren Gemeente Groningen Provincie Groningen 

Omvang 

bedrijventerrein met 

wateraansluiting 

Gemeente Groningen = 426,3 ha Delfzijl en omgeving = 983 ha  

Oost Groningen = 407 ha 

Overig Groningen = 1.211 ha 

Werkgelegenheid 

(in wzp) 

Hoogkerk = 740 (circa 50% is 

watergebonden) 

Delfzijl = 5.564  

De Eemshaven = 1.528  

Factoren Gemeente Groningen Provincie Groningen 

Winschoterdiep/Eemskanaal = 

6.136 (circa 5% tot 10% 

watergebonden) 

Gem Groningen = Circa 800-

1.200 watergebonden 

Veendam = circa 680 (340 

watergebonden) 

Westerbroek = circa 680 (170 

watergebonden)  

Hoogkerk = 740 (370 

watergebonden)  

Winschoterdiep / Eemskanaal = 

6.136 (800-1.200 

watergebonden) 

Inschatting = circa 10.000 

Toegevoegde 

waarde  

De toegevoegde waarde van 

watergebonden bedrijvigheid is 

naar schatting gelijk aan circa € 74 

miljoen. 

De toegevoegde waarde in 

sectoren industrie, groot- en 

detailhandel, vervoer en opslag 

is gelijk aan circa € 1.29 miljard. 

Watergebonden 

bedrijfsactiviteiten 

 groothandel; 

 vervaardiging van metalen en 

constructiewerken; 

 reparatie en onderhoud van 

schepen. 

 vervoer; 

 dienstverlening t.b.v. vervoer; 

 op/overslag; 

 industrie; 

 groothandel;  

 (niet)zakelijke dienstverlening. 

Toekomstige vraag Tussen 3 en 13 hectare voor de 

periode 2016-2035.  

Niet bekend 

Huidige aanbod Er is op dit moment nauwelijks tot 

geen uitgeefbaar aanbod met 

wateraansluiting in de gemeente 

Groningen. 

Het totale terstond uitgeefbare 

aanbod van bedrijventerreinen met 

wateraansluiting in de provincie 

Groningen is 65 hectare. 
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Bedrijventerreinen in de 
Scandinavische havens 

Tijdens meerdere bezoeken aan de Scandinavische havens 

hebben we een goed beeld gekregen van de bedrijvigheid 

in het gebied. Ook hebben we met 17 bedrijven, waarvan 10 

gevestigd in de Scandinavische haven, gesproken. 

Aanvullend hebben we middels deskresearch de omvang 

van de Scandinavische in kengetallen weergegeven. In dit 

vierde hoofdstuk lichten we onze bevindingen toe.  

Scandinavische havens 

De Scandinavische havens bestaat uit drie landtongen: de 

Deense, Zweedse en Finse haven (zie Figuur 10). De bedrijven 

gelegen aan de Hunzehaven en de zuidzijde van de 

Finse haven worden ook gerekend tot de Scandinavische 

havens. De Bornholmstraat begrenst het gebied aan de 

westzijde. 

 

In totaal zijn circa 25 bedrijven actief in de Scandinavische 

havens. 10 daarvan zijn geïnterviewd. We onderscheiden drie 

type bedrijven: op- en overslag, nautische bedrijven (een 

cluster van scheepsreparatie, jachtbouwers en sleep- en 

bergingsdiensten) en ‘droge’ bedrijven. In figuur 10 zijn deze 

bedrijven weergegeven.  

 

                                                
24  Tot het nautisch cluster behoren naast scheepsreparatie en jachtbouwers ook 

sleep- en bergingsdiensten. Studentenroeivereniging Aegir is ondergebracht 
bij Overig. 

Figuur 10: Bedrijvigheid in de Scandinavische havens24 

  

 

In en om de Scandinavische havens is een groot deel van de 

bedrijvigheid te classificeren als ‘droog’: zij zijn voor hun 

bedrijfsvoering niet afhankelijk van een kade en/of water. De 

watergebonden activiteit vindt hoofdzakelijk plaats in de Hunze, 

Deense en Finse haven. In het gebied classificeren we drie 

type bedrijvigheid: (A) op- en overslagbedrijven, (B) het 
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nautische cluster en (C) droge bedrijven. Achtereenvolgens 

worden deze type bedrijvigheid beschreven.  

A. Op- en overslagbedrijven 

Er zijn drie watergebonden op- en overslagbedrijven actief in de 

Scandinavische havens (zie Figuur 10, blauw):  

 Grondstoffen Noord-Nederland, gelegen aan de Hunze- en 

Deense haven; 

 Handelsonderneming Ritsema, aan de Hunzehaven; 

 Machinefabriek Rusthoven, aan de Finse haven. 

 

Inmiddels zijn tussen Handelsonderneming Ritsema en de 

gemeente Groningen contractuele afspraken gemaakt. De 

percelen van Ritsema en Grondstoffen Noord-Nederland 

(gehuurd van Ritsema) zijn reeds in eigendom van de 

Gemeente Groningen en worden gehuurd door deze bedrijven.  

 

De eerste twee bedrijven slaan verschillende grondstoffen op- 

en over: zand, grind, zout, siersteen, magnesium en argex. 

Deze goederen worden aangeleverd per binnenvaartschip en 

gelost aan de kades (de Hunzehaven of de Deense haven). De 

aflevering van grondstoffen en materialen geschiedt via de weg.  

 

De locatie is uniek in Groningen vanwege de diepgang; 

±4,50 meter aan de Hunzehaven (Eemskanaal) en ±3,80 meter 

aan de Deense haven. Schepen kunnen hierdoor grofweg 

500 à 800 ton extra lading extra meenemen vergeleken met 

andere locaties, met minder diepgang. De ligging nabij de stad 

in combinatie met deze diepgang wordt als uniek ervaren.  

 

Het laatstgenoemde bedrijf voorziet in de productie en reparatie 

van staalconstructies (onder andere brugdelen en sluisdeuren 

van circa 40 tot 15 meter). Deze bedrijfsactiviteiten zijn sterk 

afhankelijk van de kade. Van belang is hierbij dat er voldoende 

ruimte is om te manoeuvreren op het water. Daarnaast is het 

uitvoeren van onderhoud- en reparatiewerkzaamheden op de 

kade en/of op het water belangrijk voor de bedrijfsvoering. De 

klantenkring voor nieuwe brugdelen/sluisdelen bevindt zich 

door heel Nederland. Onderhoudswerkzaamheden worden voor 

50% in de omgeving Groningen verricht. 

 

Op basis van de interviews en eigen waarneming kunnen we 

concluderen dat deze op- en overslagbedrijven sterk profiteren 

van de unieke locatie (dichtbij de stad, ruime diepgang en 

voldoende manoeuvreerruimte).  

 

In 2008 heeft Handelsonderneming Ritsema de grond aan de 

Hunzehaven verkocht aan de gemeente. Sindsdien heeft het 

bedrijf andere locaties aangekocht (waaronder Foxhol). De 

bedrijfsactiviteiten zijn inmiddels gedeeltelijk daarheen 

verplaatst. 

B. Het nautisch cluster 

Het nautisch cluster in de Scandinavische havens bestaat uit 7 

bedrijven die actief zijn op het gebied van scheepsreparatie, 
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jachtbouw en sleep- en bergingsdiensten (zie Figuur 10, paars). 

Het betreft: 

 No Limit Ships; 

 Droogdok Groningen; 

 Scheepsbouw S.B.G./Dokx; 

 Anne Bos Arkenbouw; 

 Hunze Trans Servicedienst; 

 Sleep- en bergingsdienst H. Schut; 

 Bokschoten Sleepdienst25. 

 

No Limit Ships bouwt kleine specialistische schepen voor 

commerciële en recreatieve doeleinden. Tevens bieden zij 

stallingsplaatsen, onderhoud- en reparatiewerkzaamheden en 

ook camperplaatsen aan. No Limit Ships is drie jaar geleden 

naar de Scandinavische havens verhuisd om zich ook te gaan 

richten op onderhoud- en reparatiewerkzaamheden, voor zowel 

plezierjachten als voor commerciële schepen. Sinds No Limit 

Ships aan de Finse Haven is gevestigd is de hoeveelheid werk 

substantieel toegenomen. Zij vervullen een belangrijke functie 

binnen de stad Groningen; door ondersteuning te bieden aan 

plezierjachten op doortocht en aan plezierjachten in de vijf 

jachthavens. Wat betreft onderhoud/reparatiewerkzaamheden 

voor specialistische schepen (onder andere ten behoeve van 

reparatie/onderhoud van windmolens in de Noordzee) is hun 

                                                
25  Tijdens de bijeenkomst van 13 juni 2019 kwam naar voren dat diverse 

sleep/bergingsdiensten en natte aannemers ook regelmatig gebruik maken 
van de kades en ligplaatsen in de Scandinavische Havens. Het gaat naast 

werkgebied omvangrijker. Wel zijn ze sterk verbonden met de 

regio Groningen.  

Het tweede, derde en vierde bedrijf voeren reparaties, 

onderhoud en inspecties van woonboten, zeilschepen, bruine 

vloot, aken en motorboten uit. Hierbij maken diverse bedrijven 

gebruik van een droogdok. De klanten van deze bedrijven 

komen uit de hele provincie, maar het merendeel van de 

bedrijvigheid is afkomstig uit de stad en directe omgeving.  

De kernactiviteiten van Hunze Trans is baggeren en assistentie 

bij de natte waterbouw. Daarnaast voeren zij onderhoud- en 

reparatiewerkzaamheden uit aan motoren, pontons, pompen et 

cetera. Sleep- en bergingsdienst H. Schut richt zich op het 

verslepen van woonarken, baggerschuiten, pontons en secties. 

Zij geven aan als een van de weinige onder alle vaste bruggen 

in de binnenstad van Groningen door te kunnen varen. 

Bokschoten Sleepdienst is een bedrijf dat zich gespecialiseerd 

heeft in de verhuur van sleep– en duwboten voor waterwerken. 

Het nautisch cluster in de Scandinavische havens is volledig 

afhankelijk van het gebruik van water en kade. De klantenkring 

van deze bedrijven strekt zich uit tot Delfzijl en Lauwersoog. 

Het merendeel komt uit echter uit de stad en directe omgeving 

(denk daarbij aan de woonboten en bruine vloot).  

Hunze Trans om sleep- en bergingsdienst H. Schut en Bokschoten 
Sleepdienst. We hebben alleen een interview afgenomen met Hunze Trans.  
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C. Droge bedrijven 

In totaal zijn 14 droge bedrijven aanwezig in de Scandinavische 

havens (zie Figuur 10, rood). Deze bedrijven maken geen 

gebruik van een kade en zijn zodoende niet verbonden met het 

water. Dit zijn bedrijven zoals: 

 Jongeneel Groningen, gevestigd aan de Kopenhagenstraat 

 Lausalec Groningen, gevestigd aan de Stockholmstraat 

 Diverse autobedrijven. 

 

Het gaat hier voornamelijk om detail- en groothandel bedrijven. 

Deze bedrijven zijn op geen enkele wijze afhankelijk van een 

wateraansluiting en/of kadefaciliteiten. Zij zijn hier al lange tijd 

gevestigd (zoals Kwint) of hier gevestigd vanwege de nabijheid 

van de stad. In de interviews is naar voren gekomen dat slechts 

enkele bedrijven uit het nautisch cluster gebruik maken van 

deze bedrijven als toeleverancier of afnemer. De droge 

bedrijven zelf zijn niet afhankelijk van of verbonden met het 

water en worden in de rest van deze studie aangeduid als 

droge bedrijven.  

 

Tabel 8: bedrijvigheid in de Scandinavische havens 

Bron: publieke bronnen (o.a. googlemaps), interviews & LISA 

* Percelen van de twee op/overslagbedrijven aan de Hunzehaven zijn eigendom van de Gemeente Groningen 

** Studentenroeivereniging Aegir behoort tot de categorie Overig in de Scandinavische Havens, met 

Aegir is niet gesproken in het kader van dit onderzoek.  

 

Type 
bedrijven 

Aantal 
bedrijven 

Werkzame 
Personen 

Bedrijfs- 
oppervlakte 

Mate van 
gebondenheid 

Activiteiten 

Op- en 

overslag 

bedrijven 

3* 109 43.000 m² 

Sterk 
gebonden aan 
het water en 
Sc. havens 

 overslag van zand, 
grind, argex, zout (en 
magnesium) 

 ompakken van 
materialen 

 laden van 
staalconstructies (i.e. 
brug- en sluisdelen) 

Nautische 

sector 
7 19 13.000 m² 

Gebonden aan 
water 

 reparatie en inspectie 
van woonboten 

 onderhoud van 
bruine vloot 

 commerciële 
jachtbouw 

 sleep- en 
bergingsdiensten 

 assistentie van de 
natte waterbouw 
(GWW) 

Droge 

bedrijven 
14 83 39.000 m² 

Niet gebonden 
aan het water 

 detailhandel: verkoop 
van kleding, auto's en 
reparatie en 
bierbrouwerij 

 groothandel: verkoop 
van gereedschappen, 
kleding en hout 

Scandinavi-

sche havens 
25** 211 95.000 m²   
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In de Scandinavische havens hebben we drie type bedrijven 

waargenomen: op/overslag, nautische en droge bedrijven. 

Tijdens gesprekken met ondernemers in het gebied en 

deskresearch hebben we een goed beeld gekregen van de 

bedrijvigheid in het gebied. In de volgende hoofdstukken kijken 

we in meer detail naar deze drie vormen van bedrijvigheid in de 

provincie, regio en Scandinavische havens met als doel het 

(economische) belang van de Scandinavische havens aan te 

geven.  
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Op- en overslagbedrijven 
(in detail voor de Scandinavische haven) 

In dit hoofdstuk gaan we in op de op/overslag bedrijven in 

de provincie, regio en de Scandinavische havens. We 

kijken daarbij naar de overslagcijfers. En richten ons 

daarbij op het aandeel van de Scandinavische havens ten 

opzichte van de gemeente en de provincie. 

Overslagcijfers 

Overslagcijfers in Nederland 

De binnenvaart vervoerde in 2017 een totaal van 365 miljoen 

ton aan goederen. Hiervan bestond ruim 113 miljoen ton uit 

binnenlands vervoer, 200 miljoen ton uit internationaal vervoer 

en 51 miljoen ton werd doorgevoerd.  

 

Het merendeel van het totale tonnage wordt geladen in Zuid- en 

Noord-Holland. De havens van Rotterdam en Amsterdam 

leveren hierin een aanzienlijke bijdrage. Deze havens fungeren 

als laadpunt vanwaar de binnenvaartschepen het achterland 

van goederen voorzien. Dit geldt eveneens voor de provincie 

Groningen waar circa 0,7 en 0,8 miljoen ton afkomstig is uit 

respectievelijk Zuid- en Noord-Holland.  

Overslagcijfers in de provincie Groningen 

Het totale geladen en geloste tonnage in de provincie 

Groningen is gelijk aan respectievelijk 6,2 en 6,0 miljoen ton 

(zie Figuur 11). Hiervan bestaat ruim 3,5 miljoen ton (>50%) uit 

de overslag van metalen. De overslag bestaat daarnaast uit 

chemicaliën (±10%), steenkool en geraffineerde aardolie 

(respectievelijk 6% geladen en 12% gelost). Het restant van de 

overslag bestaat uit niet te identificeren goederen. 

 

Het geloste tonnage in de provincie Groningen is voor 57% 

afkomstig uit Zuid-Holland, Noord-Holland en de provincie 

Groningen. Drie buitenlandse provincies, Luik, Keulen en 

Düsseldorf, komen voor in de lijst van top 10 herkomst. 

 

Een groot deel van het geladen tonnage respectievelijk 2,5 en 

2,0 miljoen ton wordt vanuit Groningen vervoerd naar Zuid-

Holland of blijft binnen de provincie Groningen. Daarnaast 

bevinden 4 buitenlandse provincies Limburg (BE), Darmstadt, 

Weser-Ems en Münster zich in de top 10 bestemmingen.  

Overslagcijfers in de regio overig Groningen 

In figuur 11 worden de overslagcijfers voor de periode 2011-

2017 weergegeven op provinciaal, regionaal en gemeentelijke 

niveau. Voor regionaal niveau is wederom gekozen voor de 

indeling van COROP-regio’s. Dit betekent dat de Eemshaven 

wel en de haven van Delfzijl niet in de cijfers van de regio 

overig Groningen voorkomen.  
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Figuur 11: Overslagcijfers in provincie, regio en gemeente Groningen 

 
Bron: overslagcijfers binnenvaart per gemeente 2011-2017 (bewerking Ecorys). 

 

Het geladen en geloste tonnage in de provincie is tussen 2011 

en 2017 met respectievelijk 41% en 21% gegroeid. Ondanks 

deze groei is het geloste tonnage in 2015 (t.o.v. 2014) met 

1,2 miljoen ton afgenomen, gelijk aan een daling van 22%. 

 

Het geladen en geloste tonnage in de regio overig Groningen26 

is met respectievelijk 3,3 en 2,2 miljoen ton gelijk aan 50% van 

de totale overslag in de provincie Groningen. De ontwikkeling in 

                                                
26  De provincie Groningen is o.b.v. de regionale indeling opgesplitst in de regio’s: 

Oost-Groningen, Overig Groningen en Delfzijl en omgeving.  

de regio overig Groningen is vergelijkbaar met de provincie 

Groningen. Het geloste tonnage is in de periode 2011-2017 met 

15% gegroeid, waarbij in 2015 een daling van ruim 1 miljoen 

ton (30%) heeft plaatsgevonden.  

 

Naast het vervoer over water wordt ook een substantieel deel 

van de goederen via de weg vervoerd. Het wegvervoer 

behandeld in 2014 een volume van 24,5 miljoen ton goederen. 

De komende 30 jaar (voor 2040 en 2050) stijgt het goederen-

vervoer over de weg in de regio overig Groningen naar circa 

25 miljoen ton. Het wegvervoer behandelde in relatie met het 

vervoer over water dus grofweg 4,5 keer zoveel goederen27.  

 

In figuur 11 wordt, naast de provinciale- en regionale overslag, 

eveneens de ontwikkeling voor de gemeente Groningen 

weergegeven. In 2017 vond 33% (2.027.000 ton) van het 

geloste tonnage in de provincie Groningen zijn bestemming in 

gemeente Groningen, terwijl slechts 5% (337.000 ton) van de 

goederen werden geladen in de gemeente Groningen. 

 

Zodoende is uit de figuur een verschil, ruim 1,7 miljoen ton, 

tussen het geladen en geloste tonnage af te leiden. De 

overslagcijfers in de gemeente Groningen worden nader 

toegelicht in figuren 12 en 13.  

27  Databestand Basgoed (2014) 
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Overslagcijfers in de gemeente Groningen 

Het geladen tonnage in de COROP-regio overig Groningen 

wordt in grote mate beïnvloed door drie gemeentes: 

Eemsmond, Hoogezand-Sappemeer en Groningen.  

 

Het geladen tonnage in de gemeente Groningen is vanaf 2013 

met bijna 700.000 ton afgenomen ten opzichte van 2015 (zie 

Figuur 12). De afgelopen jaren stijgt het tonnage met 40.000 en 

80.000 voorzichtig naar circa 340.000 ton. Een mogelijk 

verklaring voor deze sterke daling is het beëindigen van enkele 

grote bouwprojecten in de omgeving Groningen in 2015. Een 

andere mogelijk verklaring is de verplaatsing van overslag naar 

Hoogezand-Sappemeer. Zie bijlage 6. Het geladen/geloste 

containervolume in Groningen is volledig weggevallen (in 2012 

was dit nog ruim 50.000 TEU). Tegelijkertijd is de op/overslag in 

de gemeente Hoogezand-Sappemeer sterk gegroeid van ruim 

200 tot 800 duizend ton28. 

                                                
28  De containeroverslag in de gemeente Hoogezand-Sappemeer komt voort uit de 

containerterminal MCS Westerbroek 

Figuur 12: Geladen tonnage in de gemeente Groningen 

 

Bron: overslagcijfers binnenvaart per gemeente 2011-2017 (bewerking Ecorys) 

 

Het geloste tonnage is Groningen fluctueert sterk (zie Figuur 

13). In de jaren 2014 en 2015 halveerde de overslag van 

ruwweg 2,0 naar 1,1 miljoen ton. De afgelopen twee jaar is het 

geloste tonnage stevig gegroeid naar ruim 2,0 miljoen ton. De 

geïnterviewde bedrijven gaven aan een stijging van 

bedrijvigheid te ervaren. 
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Figuur 13: Gelost tonnage in de gemeente Groningen 

 
Bron: overslagcijfers binnenvaart per gemeente 2011-2017 (bewerking Ecorys) 

 

Daarnaast kan de onbalans tussen het geladen en geloste 

tonnage verklaard worden doordat de grondstoffen worden 

aangevoerd per binnenvaartschip en worden doorgevoerd per 

vrachtwagen. Het geloste tonnage is een belangrijke indicator 

voor watergebonden bedrijvigheid in Groningen en omgeving. 

Overslagcijfers in de Scandinavische havens 

Ten slotte, kunnen we aan de hand van interviews een indicatie 

geven van de watergebonden bedrijvigheid (tonnages) in de 

Scandinavische havens en de klantenkring van deze bedrijven. 

                                                
29  Inmiddels zijn tussen Handelsonderneming Ritsema en de gemeente 

Groningen contractuele afspraken gemaakt. De percelen van Ritsema en 

In de Scandinavische havens bevinden zich drie bedrijven, 

waarvan twee in de Hunzehaven29, die goederen (o.a. zand, 

grind, steensoorten, zout, siersteen en staalconstructies) op- en 

overslaan via het water. Twee van deze bedrijven maken 

gebruik van het laden en lossen via binnenvaartschepen, terwijl 

één bedrijf afhankelijk is van de afvoer van (te laden) 

staalconstructies via het water. 

 

Het totale geladen tonnage van deze drie bedrijven is gelijk aan 

circa 100.000 ton aan grondstoffen. Daarnaast worden circa 

11 bruggen per jaar, gelijk aan grofweg 10.500 ton, via het 

water afgevoerd. Zodoende wordt circa een derde van de 

overslag in Groningen in de Scandinavische havens geladen. 

Volgens de interviews vinden deze te laden goederen via het 

water veelal hun bestemming buiten de gemeente. Denk hierbij 

aan de brug- en sluisdelen die door heel Nederland worden 

afgeleverd.  

 

Grondstoffen Noord-Nederland (gehuurd van Ritsema) zijn reeds in eigendom 
van de Gemeente Groningen en worden gehuurd door deze bedrijven. 
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Het totale geloste tonnage is bij benadering circa 600.00030 ton. 

Dit omvat hoofdzakelijk verschillende grondstoffen: zand, grind, 

argex en zout. Uitgedrukt in percentages is dit gelijk aan 30% 

van het geloste tonnage in de gemeente Groningen. Deze 

grondstoffen zijn bestemd voor bouwprojecten in de omgeving 

Groningen. De afnemers bevinden zich in een straal van 

maximaal 30 à 40 km rondom de stad Groningen. 

 

Toekomstige vraag 

De toekomstige vraag naar watergebonden bedrijvigheid leiden 

we af van de bestaande marktanalyse van Bureau Buiten naar 

werklocaties in de gemeente Groningen. Zie ook hoofdstuk 3. 

Daarbij kijken we ook naar het aandeel watergebonden 

bedrijvigheid in de gemeente.  

 

Op basis van de studie van Bureau Buiten (2018) en onze 

eigen waarnemingen schatten we in dat de behoefte aan 

watergebonden bedrijventerreinen voor de periode 2016-2025 

3-8 hectare bedraagt (afhankelijk van het WLO-groeiscenario). 

Voor de periode 2025-2035 bedraagt de vraag naar terreinen 

met een wateraansluiting circa 0 tot 5 hectare. Afhankelijk van 

het groeiscenario.  

 

                                                
30  Het geladen en geloste tonnage voor de Scandinavische havens wordt afgeleid van 

de interviews (bijlage II) 

De toekomstige behoefte aan watergebonden terreinen kunnen 

we verder afleiden uit de BasGoed prognose voor 2030, 2040 

en 2050.  

 

In de regio overig Groningen31 zijn bouwmaterialen, aardolie-

producten en overige goederen de belangrijkste verschijning-

svormen (NSTR-klasse, zie Bijlage 7). De BasGoed prognose 

voor de verschijningsvormen lichten we nader toe. De 

statistieken en uitleg van deze prognoses zijn in bijlage 8 en 9 

opgenomen.  

 

De overslag van bouwmaterialen stijgt in het laag- en hoog 

scenario tot 2050 binnen een bandbreedte van 4% tot 9% ten 

opzichte van het basisjaar 2014. Er wordt met een stijging van 

grofweg 100.000 ton een lichte groei van bouwmaterialen 

verwacht. Grondstoffen Noord-Nederland, actief in de 

op/overslag van grondstoffen, gaf aan een stijging van het 

volume te hebben meegemaakt. Zij verwachten dat dit volume 

zal aanhouden of op korte termijn zelfs licht zal toenemen. 

 

31  De gemeentes in de COROP-regio overig Groningen zijn: Bedum, Ten Boer, 
Eemsmond, Groningen, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, De 
Marne, Marum, Slochteren, Winsum en Zuidhorn  
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Een opvallende ontwikkeling is de hoge procentuele stijging van 

aardolieproducten in het laag- (+52%) en hoog scenario (+75%) 

voor 2050. In absolute termen stijgt de overslag met minimaal 

120.000 ton en maximaal 180.000 ton. Deze stijgende 

overslagcijfers vinden naar verwachting voornamelijk plaats in 

de Eemshaven. 

 

De stukgoederen laten eveneens een relatief hoge groei van 

grofweg 50.000 ton (+20%) en 80.000 ton (+24%) in 

respectievelijk het laag- en hoog scenario zien voor 2030.  

 

Deze groei in combinatie met trends als schaalvergroting in de 

binnenvaart, toenemende productie van halffabricaten, de 

bouwopgaaf in Groningen en aandacht voor duurzaamheid en 

circulaire economie kunnen leiden tot een relatief sterke stijging 

van bijvoorbeeld bouwmaterialen in de Scandinavische havens 

en omgeving. Wel verwachten wij dat deze groei binnen de 

regio is op te vangen.  

Huidig aanbod 

Het totale terstond uitgeefbare aanbod van bedrijventerreinen 

met wateraansluiting in de provincie Groningen is 65 hectare. In 

voorgaande paragrafen zijn deze uitgesplitst naar drie regio’s:  

 Delfzijl en omgeving: 45 hectare (zie tabel 1); 

 Oost Groningen: 7 hectare (zie tabel 2); 

 Overig Groningen: 13 hectare (zie tabel 3). 

 

Het grootste aanbod is beschikbaar in de gemeentes 

Appingedam (26 ha) en Delfzijl (19 ha). Ook zijn er nog 

terreinen uitgeefbaar in Oldambt (2 ha) en Veendam (5 ha).  

 

In Groningen is het aanbod op terreinen met wateraansluiting 

zeer beperkt. Volgens IBIS-bedrijvenregister zijn op de 

terreinen Hoogkerk (2 ha) en Euvelgunne (1 ha) in totaal 3 

hectare uitgeefbaar bedrijventerrein met wateraansluiting. De 

gemeente Groningen geeft echter aan momenteel geen 

beschikbaar aanbod op watergebonden bedrijventerreinen te 

hebben. 

Deelconclusie 

De op/overslagcijfers op provinciaal, regionaal en gemeentelijk 

niveau zijn vanaf 2015 toegenomen. Het geloste tonnage in de 

gemeente Groningen is gelijk aan circa één derde van de totale 

overslag in de provincie Groningen. Hiervan vindt nu circa 30% 

in de Scandinavische havens plaats. Als Grondstoffen Noord-

Nederland en Ritsema vertrekken dan zal dit aandeel wijzigen. 

 
Met betrekking tot de toekomstige vraag wordt een lichte groei 

van bouwmaterialen en stukgoederen in de regio Groningen 

verwacht voor de periode 2030, 2040 en 2050. Deze lichte 

groei wordt bevestigd in de gesprekken die we hebben gevoerd 

met op- en overslagbedrijven in Groningen. We verwachten dat 

deze uitbreidingsvraag momenteel niet kan worden gefaciliteerd 

in Groningen en de directe omgeving. 
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Het nautisch cluster 
(in detail voor de Scandinavische haven) 

In het zesde hoofdstuk gaan we dieper in het nautisch 

cluster en het belang voor de stad en omgeving. Hiervoor 

brengen we het economische- en maatschappelijke belang 

voor de stad en omgeving in kaart. Op basis van kwalitatief 

onderzoek beschreven we de huidige en toekomstige 

bedrijvigheid.  

Nautische bedrijvigheid  

Tot de nautische bedrijvigheid rekenen we:  

 Commerciële jachtbouw; 

 Reparatie en inspectie van woonboten; 

 Onderhoud van motorboten en zeilschepen (o.a. bruine 

vloot); 

 Sleep- en bergingsdienst, assistentie in natte waterbouw. 

 

Het huidige en toekomstige nautisch cluster en het belang 

daarvan voor Groningen is afhankelijk van de ontwikkelingen in 

jachthavens, woonboten en jachtbouwers in de omgeving. En 

van de ontwikkelingen in de sleep- en bergingsdiensten en 

natte waterbouw. 

Jachthavens 

In de stad Groningen en de directe omgeving bevinden zich 

5 jachthavens. Hiervan bevinden zich 3 jachthavens in het 

centrum: Oosterhaven, Gemeentelijke haven en Groninger 

                                                
32  Gemeente Groningen (2017), Watervisie: Koersen op het water 

Motorboot Club. De twee overige jachthavens, Reitdiep en 

Zuidwesthoek, zijn respectievelijk 5 km ten noordwesten en 

8,5 km ten zuiden van het centrum gevestigd (zie Bijlage 10). 

Daarnaast zijn er concrete plannen voor een nieuwe jachthaven 

in Meerstad. 

 

In totaal beschikken deze havens over ruim 900 ligplaatsen. Er 

zijn, naast de reguliere jachthavens, twee faciliteiten in/om de 

stad Groningen met (uitgebreide) werf en onderhouds- 

mogelijkheid32:  

 De stadswerf No Limit Ships gelegen in de Scandinavische 

haven (Finse haven) biedt ruime winterstalling faciliteiten, 

enkele zomerligplaatsen, verhuur van een doe-het-zelf 

ruimte en reparatiewerkzaamheden/noodhulp (circa 250-350 

schepen). 

 Jachthaven Zuidwesthoek, aan het Paterswoldsemeer, biedt 

ook winterstalling en mogelijkheid voor onderhoud. 

 

De gemeente Groningen geeft in haar visie ‘koersen op het 

water’ aan dat het aantal passantenplekken en de faciliteiten 

voor reparatie/onderhoud vooralsnog voldoende is.  

Woonboten (inclusief bruine vloot) 

Momenteel zijn er 429 ligplaatsvergunningen verstrekt in 

Groningen. Daarnaast zijn er 60 ligplaatsen in de Noorder-

haven, 13 waterkavels in Meerstad en circa 5 wisselplaatsen in 
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de stad. Het minimumaantal van 434 ligplaatsen, door de 

gemeenteraad vastgesteld, wordt dus ruimschoots gehaald.  

Wonen op het water hoort in zekere zin bij Groningen. In 

aantallen is Groningen zelfs de derde stad van Nederland33. 

Desondanks zijn er slechts een aantal bedrijven in stad die 

specialistische onderhoud- en reparatiewerkzaamheden 

bieden: Droogdok Het Noorden en Scheepswerf S.B.G./Dokx 

en Anne Bos Arkenbouw. 

 

Droogdok Groningen heeft een belangrijke functie voor 

onderhoud- en inspecties van woonboten, vissersschepen en 

zeilschepen uit de omgeving Groningen. Op jaarbasis worden 

ruim 200 (grotere) schepen in het droogdok afgehandeld. Dit is 

in de omgeving Groningen een aanzienlijk deel van de 

behandelde schepen. Tevens neemt het aantal scheepswerven 

in het Noorden af. Volgens de heer Talsma, eigenaar van 

Droogdok Groningen, wordt de spoeling dun. De concurrentie is 

momenteel voornamelijk gevestigd in Delfzijl en omgeving.  

 

Scheepswerf S.B.G./Dokx richt zich op het onderhouden en 

repareren van de bruine vloot en woonboten. Er worden op 

jaarbasis circa 40 à 50 schepen onderhouden. 

 

Vanaf 1997 is Anne Bos Arkenbouw gevestigd te Groningen. 

Naast het bouwen van arken houden zij zich bezig met verbouw 

                                                
33  Gemeente Groningen (2017), Watervisie: Koersen op het water 

en onderhoud van arken maar ook van schepen, eventueel op 

locatie. 

 

Tijdens het interview met Droogdok Groningen werd de 

provinciale vergunning voor schepen groter dan 25 meter als 

zeer belangrijk ervaren. Mede daardoor bedienen Droogdok 

Groningen, Scheepswerf S.B.G./Dokx en Anne Bos Arkenbouw 

een andere markt en kunnen ze naast elkaar opereren. 

  

Jachtbouw 

Daarnaast zijn er enkele jachtbouwers, in het segment bouw 

van sport- en recreatievaartuigen, actief in provincie Groningen 

(zie figuur 14)34. In Groningen en omgeving bevinden zich o.a.: 

 Waarschipwerf, te Groningen; 

 Jachtbouw de Groot, te Hoogezand-Sappemeer; 

 Jachtbouw Noorderwind, te Stadskanaal; 

 Pedro-Boat, te Menterwolde; 

 Jachtbouw Gruno, te De Marne; 

 Nautic Stroobos, Friesland; 

 No Limit Ships, te Groningen. 

 

 

 

34  Regiobedrijf (2018), https://regiobedrijf.nl/bouw-van-sport-en-
recreatievaartuigen/index.html  

https://regiobedrijf.nl/bouw-van-sport-en-recreatievaartuigen/index.html
https://regiobedrijf.nl/bouw-van-sport-en-recreatievaartuigen/index.html
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Figuur 14: jachtbouwers (bouw van sport- en recreatievaartuigen) in de 
omgeving Groningen 

 
Bron: bedrijvenopdekaart.nl  

Toekomstige vraag 

De huidige situatie, trends en ontwikkelingen en gevolgen voor 

Groningen leiden tot een inschatting van de toekomstige vraag 

naar nautische bedrijvigheid in Groningen.  

 

Op basis van deskresearch en interviews met de nautische 

bedrijven verwachten we een lichte toename in de vraag naar 

nautische bedrijvigheid (scheepsbouw, onderhoud, inspectie en 

reparatie) in de Scandinavische havens. Deze veronderstelling 

werd bevestigd door Scheepswerf S.B.G., Droogdok Groningen 

en No Limit Ships. Verder is de verwachting dat de vraag naar 

sleep- en bergingsdienst en de assistentie in natte waterbouw 

zich positief zal blijven ontwikkelen als gevolg van de diverse 

projecten in (de provincie) Groningen.  

Deelconclusie 
Het nautisch cluster (droogdok, jachtbouwer en watergebonden 

serviceverlening) faciliteert circa 500-600 schepen door 

reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. 

Daarnaast biedt No Limit Ships uitgebreide onderhouds- en 

stallingsfaciliteiten, waarmee het een belangrijke functie vervuld 

voor de Groningse jachthavens en passanten. 

Door het verlenen van diensten aan een aanzienlijk deel van de 

woonboten, bruine vloot en motorschepen heeft het nautisch 

cluster een maatschappelijke functie voor de stad Groningen en 

omgeving. Daarbij leveren zij ook (indirect) een belangrijke 

bijdrage aan gemeentelijke ambities voor wonen op het water.  

Ook is de verwachting dat vraag naar sleep- en bergingsdienst 

en de assistentie in natte waterbouw zich positief zal blijven 

ontwikkelen als gevolg van nieuwe projecten in (de provincie) 

Groningen. 

Hoewel wij geen omvangrijke groei verwachten van dit cluster, 

zien wij momenteel ook geen goede alternatieve locaties in en 

nabij de stad Groningen.  
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Droge bedrijvigheid 
(in detail voor de Scandinavische haven) 

In dit hoofdstuk wordt de droge bedrijvigheid in Groningen 

en de Scandinavische havens beschreven. Een match 

tussen (toekomstige) vraag en aanbod resulteert in een 

deelconclusie met betrekking tot droge bedrijvigheid in de 

Scandinavische havens. 

Droge bedrijvigheid 

In totaal zijn er 14 droge bedrijven actief in de Scandinavische 

havens. De bedrijfsactiviteiten lopen uiteen van de verkoop van 

auto’s tot het brouwen van bier (zie tabel 9). Naar schatting 

beslaat het totale netto perceeloppervlakte van deze bedrijven 

4 hectare.  

Match vraag en aanbod 

In deze paragraaf wordt het huidige vraag en aanbod van droge 

bedrijventerreinen in de Scandinavische havens gematcht. Het 

uitgeefbare aanbod wordt uitsluitend gebaseerd op 

bedrijventerrein gegevens uit IBIS.  

 

Aanbod 

Het totale terstond uitgeefbare aanbod van droge bedrijven–

terreinen in de gemeente Groningen is 76 hectare (zie tabel 9), 

waarvan het grootste uitgeefbaar terrein beschikbaar is op 

bedrijventerrein Eemspoort (33 hectare).  

 

Tabel 9: droge bedrijventerreinen in de gemeente Groningen met beschikbare 
kavels  

Plannaam Bruto Netto 
Terstond 

uitgeefbaar 

Roodehaan 53 30 13 

Westpoort 123 79 16 

Driebond 65 46 1 

Eemspoort 112 83 33 

Euvelgunne 64 59 1 

Kern hoogkerk 5 4 2 

Zernike science 36 25 10 

Totaal 458 326 76 

Bron: IBIS 

 

Het uitgeefbare aanbod in Groningen is grafische weergegeven 

in figuur 15. We zien dat een aanzienlijk deel van het aanbod in 

Groningen zich bevindt op de drie bedrijventerreinen Driebond, 

Euvelgunne en Roodehaan. Deze terreinen liggen direct naast 

de Scandinavische havens. 
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Figuur 15: uitgeefbaar aanbod van bedrijventerreinen in de gemeente 
Groningen

 

(Verplaatsings)Vraag 

De aanwezige droge bedrijven zijn zeer divers van aard. Zo 

hebben we zowel detailhandel (verkoop van kleding, auto's en 

reparatie en bierbrouwerij) als groothandel bedrijven (verkoop 

van gereedschappen, kleding en hout) waargenomen. Op basis 

van de interviews en door de bedrijvendiversiteit kunnen we 

geen goede uitspraken doen of de ruimtevraag vanuit deze 

droge bedrijven de komende jaren toe zal nemen. Wat we wel 

signaleren is dat er beschikbaar aanbod aanwezig is in de 

directe omgeving van de Scandinavische havens. De mogelijke 

verplaatsingsvraag van droge bedrijven vanuit de 

Scandinavische havens is gelijk aan 4 hectare (mocht de 

bestemming van het gebied veranderen). En kan in de directe 

nabijheid worden opgevangen.  

 

Bij het matchen van de verplaatsingsvraag en het aanbod, is in 

theorie voldoende direct beschikbaar aanbod aanwezig in 

Groningen om bedrijven die willen/moeten verplaatsen vanuit 

Scandinavische havens te faciliteren. Echter, bij het vinden van 

een bedrijfslocatie die goed aansluit bij de specifieke behoefte 

van een bedrijf komt meer kijken dan alleen beschikbaarheid. 

Zo wijst de praktijk uit. De werkzaamheden van het bedrijf en 

de bijbehorende milieucategorie moeten passen binnen de het 

bestemmingsplan. Verder speelt ook de huur/koop prijs een 

grote rol. Ondanks het beschikbare aanbod zal het dus niet 

voor alle bedrijven eenvoudig zijn om snel een alternatieve 

locatie te vinden.       

Deelconclusie 

De droge bedrijvigheid in de Scandinavische havens bestaat 

voornamelijk uit bedrijven in de detail- en groothandel. Het 

totale perceel-oppervlakte van deze bedrijven is ongeveer 4 

hectare en wordt bij een eventuele functieverandering als de 

(toekomstige) verplaatsingsvraag verondersteld. 

 

Het uitgeefbare aanbod in Groningen en de directe omgeving 

van de Scandinavische havens is ruim voldoende om deze 
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verplaatsingsvraag (bij een mogelijk functieverandering van de 

Scandinavische havens) te accommoderen. Er is dus in theorie 

voldoende ruimte aanwezig om deze bedrijven een alternatief 

te bieden en te behouden voor de stad. 



43 

Inleiding Trends Groningen Sc. havens Op- en overslag Nautisch cluster 
Droge 

bedrijvigheid 
Conclusie Bijlagen 

Conclusie 

In dit hoofdstuk vatten we de belangrijkste resultaten van 

deze studie samen. Daartoe maken we gebruik van een 

overzicht waarin we de watergebonden werkgelegenheid, 

omvang, activiteiten, vraag- en aanbod in de 

Scandinavische havens relateren aan die in de gemeente 

en provincie Groningen. Verder duiden we het belang van 

op- en overslag, nautische en droge bedrijven in de 

Scandinavische havens voor de stad Groningen. Ten slotte 

bespreken we (eventuele) alternatieven en geven we een 

aanbeveling.  

Economische kenmerken van watergebonden bedrijvigheid in 

de Scandinavische havens, gemeente en provincie Groningen 

In tabel 10 hebben we de omvang van watergebonden 

terreinen, watergebonden werkgelegenheid, toegevoegde 

waarde en bedrijfsactiviteiten, vraag- en aanbod in de 

Scandinavische havens afgezet tegen die van de gemeente en 

provincie Groningen.  

Tabel 10: Watergebonden kenmerken Scandinavische havens vergeleken 

met gemeente en provincie Groningen 

Watergebonden bedrijventerreinen 

Kenmerken 
Scandinavische 

havens 

Gemeente 

Groningen 

Provincie Groningen 

Omvang van 

(watergebonden) 

terreinen 

9,5 ha totaal, 

waarvan 5,6 ha 

watergebonden 

Gemeente 

Groningen = 

426,3 ha 

Delfzijl en omgeving = 

983 ha  

Oost Groningen = 407 

ha 

Overig Groningen = 

1.211 ha 

Werkgelegenheid Circa 211 

personen zijn hier 

werkzaam. 

Waarvan 130 in 

nautisch cluster 

en sector op- en 

overslag 

Circa 800-1.200 

personen zijn 

werkzaam bij 

watergebonden 

bedrijven 

Circa 7.092 personen 

zijn werkzaam in de 

haven van Delfzijl en de 

Eemshaven. 

Wij schatten de totale 

werkgelegenheid in de 

provincie op circa 

10.000 personen 

Toegevoegde 

waarde 

Onbekend 

(Aantal bedrijven 

te klein om de 

gemiddelde 

methodiek toe te 

passen)   

De toegevoegde 

waarde van 

watergebonden 

bedrijvigheid is 

circa € 74 miljoen. 

In de sectoren industrie, 

groot- en detailhandel, 

vervoer en opslag is de 

tw gelijk aan circa € 

1.29 miljard. 

Bedrijfsactiviteiten  Op/overslag 

 Nautisch cluster

 Droge bedrijven

 Groothandel  Vervoer

 Dienstverlening t.b.v.

vervoer
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 Watergebonden bedrijventerreinen 

Kenmerken 
Scandinavische 

havens 

Gemeente 

Groningen 

Provincie Groningen 

 (met name 

detailhandel, 

groothandel) 

 Vervaardiging van 

metalen en 

constructiewerken 

  Reparatie en 

onderhoud van 

schepen 

  Op/overslag 

  Industrie 

Vraag Periode 

2016-2035 

Verwachting: een 

lichte toename in 

de vraag 

nautische 

bedrijvigheid en 

op- en overslag 

3-13 ha Niet bekend 

Huidig aanbod Er is momenteel 

geen beschikbaar 

aanbod in de 

Scandinavische 

havens. Evt. 

vraag van huidige 

bedrijven is wel in 

gebied te 

faciliteren  

Er is geen 

beschikbaar 

aanbod van 

terreinen met 

wateraansluiting 

in de gemeente 

Groningen. 

Het totale terstond 

uitgeefbare aanbod van 

bedrijventerreinen met 

wateraansluiting in de 

provincie Groningen is 

65 ha. 

 

In het overzicht komt het economisch belang van de 

Scandinavische havens duidelijk naar voren. We concluderen 

dat: 

 

 De economische omvang (o.a. arbeidsplaatsen, omvang en 

toegevoegde waarde) van de Scandinavische havens is 

klein in relatie tot die in de gemeente en provincie.  

 De watergebonden werkgelegenheid in de Scandinavische 

havens is circa 15% van de totale watergebonden 

werkgelegenheid in de gemeente.  

 De totale omvang van de Scandinavische havens is gelijk 

aan 9,5 hectare, waarvan 5,6 hectare watergebonden. In de 

gemeente is de totale omvang van bedrijventerreinen met 

wateraansluiting gelijk aan 426 hectare. Slechts een beperkt 

deel (5% tot 10%) hiervan is watergebonden.  

 De bedrijfsactiviteiten in de Scandinavische havens 

(op/overslag, nautische bedrijvigheid, groot- en detailhandel) 

verschillen van de bedrijfsactiviteiten in de zeehavens Delfzijl 

en de Eemshaven.  

 In de Scandinavische havens wordt een lichte toename van 

watergebonden bedrijvigheid verwacht. In de gemeente 

bedraagt deze vraag naar schatting 3 tot 13 hectare.  

 De gemeente, inclusief Scandinavische havens, beschikken 

momenteel niet over geschikt aanbod met wateraansluiting.  

 

Om het belang van de Scandinavische havens voor de stad 

Groningen te duiden, bespreken we de kenmerken van de op- 

en overslag sector, het nautisch cluster en de droge bedrijven 

in de Scandinavische havens.  
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Resultaten van deze studie  

We presenteren deze resultaten op een overzichtelijke manier 

in tabellen 11, 12 en 13. Enerzijds wordt daar het bredere 

belang van watergebonden bedrijvigheid voor de stad 

Groningen toegelicht. Anderzijds specifiëren we dit door in te 

gaan op de drie type bedrijven in de Scandinavische havens. 

We maken onderscheid tussen bedrijfs- en locatie specifieke 

factoren. De bedrijfsspecifieke factoren hebben betrekking op 

de economische waarde van bedrijven, terwijl de locatie-

factoren het belang van de locatie voor de verschillende type 

bedrijvigheid weergeeft. We gaan daarbij in op factoren als 

werkgelegenheid, klantenkring en leveranciers in nabije 

omgeving, toekomstige vraag, concurrerend aanbod, diepgang 

voor schepen en manoeuvreerruimte. 

Op/overslagbedrijven 

Eén derde van het totale geloste tonnage in de provincie, circa 

2 miljoen ton, wordt gelost in de gemeente Groningen. De 

Scandinavische havens faciliteren daar een derde van 

(600.000 ton). Deze op/overslag bestaat voornamelijk uit 

verschillende grondstoffen (zand, grind) en staalconstructies.  

35 Inmiddels zijn tussen Handelsonderneming Ritsema en de gemeente 
Groningen contractuele afspraken gemaakt. De percelen van Ritsema en 

Gemeten in geladen en geloste tonnage zijn de drie op- en 

overslagbedrijven in de Scandinavische havens belangrijk voor 

de stad Groningen. Deze bedrijven zijn hier gevestigd vanwege 

gunstige locatiefactoren. De op- en overslagbedrijven spreken 

hun voorkeur uit voor deze locatie vanwege de aanwezigheid 

van diep vaarwater en manoeuvreerruimte. Ook zijn deze 

bedrijven afhankelijk van de diepgang aan de Hunzehaven. Bij 

eventuele relocatie zullen deze bedrijven nadelen ondervinden, 

als gevolg van minder gunstige bedrijfsomstandigheden35.  

Daarnaast bevindt de huidige klantenkring zich in de directe 

omgeving van de stad (30 à 40 km). Deze bedrijven zijn een 

belangrijk aanvoerpunt voor bouwprojecten in de omgeving. 

Voor de stad Groningen geldt echter dat in de nabije omgeving 

meerdere op- en overslagbedrijven zijn gevestigd. Bij een 

eventuele functieverandering kunnen bouwmaterialen wellicht 

ook via die bedrijven naar Groningen worden vervoerd (spin-off 

van goederen).  

Dit is niet van toepassing op Machinefabriek Rusthoven. Voor 
de aan- en afvoer van brug- en sluisdelen zien wij niet direct 
een andere locatie in de nabijheid van Groningen. Zij zijn 
namelijk sterk afhankelijk van de huidige manoeuvreerruimte 
voor het behandelen van brug/sluisdelen. 

Grondstoffen Noord-Nederland (gehuurd van Ritsema) zijn reeds in eigendom 
van de Gemeente Groningen en worden gehuurd door deze bedrijven. 
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Tabel 11: kenmerken en het belang van op- en overslagbedrijven in de Sc. Havens 

Factoren Toelichting 

Bedrijfsspecifieke factoren 

Werkgelegenheid De werkgelegenheid van op/overslag bedrijven is circa 

100 personen 

Omvang bedrijven De totale grootte beslaat circa 4,3 ha 

Klantenkring in de omgeving De klantenkring bevindt zich in een straal van 30 à 40 

km rond de stad 

Leveranciers in de omgeving De leveranciers bevinden zich niet in de omgeving van 

Groningen 

Toekomstige vraag Vraag zal (licht) toenemen (prognose 2030/2040) 

Concurrerend aanbod nabij Vergelijkbare op- en overslagbedrijven zijn gevestigd in 

de omgeving (o.a. Simmeren Schroot, Gruno 

Recycling, Van der Wiel, etc) 

Locatie specifieke factoren 

Diepgang De op- en overslagbedrijven aan de Hunzehaven zijn 

afhankelijk van diepgang 

Manoeuvreerruimte Machinefabriek Rusthoven is afhankelijk van 

manoeuvreerruimte voor de afvoer van brug/sluisdelen 

Nautische bedrijvigheid 

Het nautisch cluster (droogdok, jachtbouwer, reparatie- en 

onderhoud, sleep- en bergingsdienst, assistentie in natte 

waterbouw) faciliteert circa 500-600 schepen door reparatie- en 

onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Daarnaast biedt No 

Limit Ships uitgebreide onderhouds- en stallingsfaciliteiten, 

waarmee het een belangrijke functie vervuld voor de Groningse 

jachthavens en passanten. Daarnaast leveren bedrijven sleep- 

en bergingsdiensten aan de natte waterbouw en bieden zij 

assistentie tijdens calamiteiten (e.g. in jachthavens). De 

klantenkring bevindt zich in en rondom de stad, waardoor het 

nautisch cluster afhankelijk is van een locatie dichtbij de stad.  

Het belang van nautische bedrijven in de Scandinavische 

havens voor Groningen is aanzienlijk. Door het verlenen van 

diensten aan een aanzienlijk deel van de woonboten, bruine 

vloot en motorschepen heeft het nautisch cluster een zekere 

economische en maatschappelijke functie voor Groningen en 

de omgeving. Daarbij leveren zij ook (indirect) een belangrijke 

bijdrage aan de gemeentelijke ambitie voor wonen op het 

water.   

Hoewel wij geen omvangrijke groei verwachten van dit cluster, 

zien wij momenteel ook geen goede alternatieve locaties in en 

nabij de stad Groningen.  
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Tabel 12: kenmerken en het belang van nautisch bedrijvigheid in de Sc. havens 

Factoren Toelichting 

Bedrijfsspecifieke factoren 

Werkgelegenheid De werkgelegenheid van het nautisch cluster is 

beperkt met 19 pers, exclusief flexibele schil 

Omvang bedrijven De totale omvang beslaat 13.000 m², veelal 

ligplaatsen voor schepen 

Klantenkring in de omgeving De klanten zijn afkomstig uit de provincie, maar 

hoofdzakelijk de stad en omgeving 

Leveranciers in de omgeving De leveranciers bevinden zich in de stad e.o. 

Toekomstige vraag De komende jaren zal de vraag licht toenemen 

Concurrerend aanbod nabij Slechts enkele concurrerende bedrijven nabij de 

stad. Niet voldoende faciliteiten  

Locatie specifieke factoren 

Diepgang De bedrijven in het nautisch cluster zijn niet 

afhankelijk van een grote diepgang 

Manoeuvreerruimte De manoeuvreerruimte is van belang voor het 

verplaatsen van schepen 

Droge bedrijvigheid 

De droge bedrijven in de Scandinavische havens maken op 

geen enkele wijze gebruik van het water en zijn zodoende niet 

watergebonden/verbonden. Het zijn met name bedrijven in de 

detail- en groothandel. Mogelijk zijn deze bedrijven belangrijk 

voor Groningen. Echter, omdat voldoende alternatieven 

voorhanden zijn in de directe omgeving van Scandinavische 

havens is het relatieve belang beperkt. Indien nodig is er meer 

dan voldoende ruimte aanwezig om bedrijven een alternatief te 

bieden en (indien nodig) te behouden voor de stad. De totale 

verplaatsingsvraag van deze bedrijven bedraagt circa 4 

hectare. 

Tabel 13: kenmerken en het belang van droge bedrijvigheid in de Sc. Havens 

Factoren Toelichting 

Bedrijfsspecifieke factoren 

Werkgelegenheid Droge bedrijven bieden werk aan 83 pers. 

Omvang bedrijven De totale omvang beslaat circa 4 hectare 

Klantenkring in de omgeving De klanten zijn afkomstig uit de stad en 

omgeving (o.a. bedrijven nautisch cluster) 

Leveranciers in de omgeving Niet bekend 

Toekomstige vraag Niet bekend 

Concurrerend aanbod nabij Vergelijkbare bedrijvigheid is aanwezig op de 

nabijgelegen droge bedrijventerreinen  

Locatie specifieke factoren 

Nabijheid binnenstad Loopafstand. Belangrijk detail/groothandel 

Alternatieve locaties 

Zoals eerder aangegeven zijn er momenteel geen direct 

beschikbare, alternatieve locaties aanwezig in Groningen voor 

relocatie van watergebonden bedrijven vanuit de 

Scandinavische havens. Ook ervaren sommige bedrijven een 

mogelijke relocatie als belemmerend voor hun bedrijfsvoering 
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aangezien zij afhankelijk zijn van de huidige locatiefactoren 

(o.a. nabijheid van de stad, diepgang en manoeuvreerruimte). 

Wel geven vrijwel alle bedrijven aan dat zij bereid zijn om te 

verhuizen mits er een goed alternatief beschikbaar is.  

Locaties langs het Winschoterdiep en het Eemskanaal worden 

gezien/genoemd als een aantrekkelijke alternatieve locatie voor 

watergebonden bedrijvigheid. Dit kunnen zowel nieuw te 

ontwikkelen locaties zijn als herstructureringslocaties. De 

gemeente heeft hier overigens geen terreinen beschikbaar. 

Wellicht dat particuliere terreinen uitkomst kunnen bieden. Dat 

zal nader onderzocht moeten worden. Voor droge bedrijven zijn 

op de nabijgelegen bedrijventerreinen rond de Scandinavische 

havens alternatieven voorhanden. 

Kortom, het gebrek aan geschikte en zichtbare alternatieven 

versterkt het belang dat wordt gehecht aan de huidige 

locatiefactoren van de Scandinavische havens. Uit nader 

onderzoek zal moeten blijken of er kansrijke watergebonden 

locaties zijn langs het Winschoterdiep/Eemskanaal. Mogelijk 

moet daarvoor gekeken worden binnen een groter gebied 

rondom Groningen.   

Overwegingen 

Groningen groeit als stad. Zowel in termen van inwoners als op 

basis van economische activiteiten. In de ontwikkelingsstrategie 

Eemskanaalzone zijn de volgende opgaven geformuleerd om 

hier op een juiste manier mee om te gaan:  

 Faciliteren van groeiende werkgelegenheid in de stad/regio;

 De stad leefbaar en aantrekkelijk houden voor alle inwoners.

Rondom de binnenstad is er behoefte aan ruimte voor wonen, 

werken en ondernemen. Gecombineerd met de uitdaging om 

Meerstad te verbinden met het centrum, blijft de 

Eemskanaalzone een aantrekkelijk gebied voor planmakers. Er 

zijn al diverse plannen gepresenteerd om (delen van) de 

Scandinavische havens te transformeren. Maar voor het maken 

van een gedegen afweging waren de bouwstenen nog niet 

voorhanden. Dit onderzoek inventariseert daarom de waarde 

van watergebonden bedrijvigheid in de gemeente en drukt deze 

uit in onder andere economische (omvang van watergebonden 

terreinen, werkgelegenheid, toegevoegde waarde, activiteiten, 

vraag en aanbod) en maatschappelijke indicatoren. Ook lichten 

we het belang van de Scandinavische havens voor de stad 

Groningen toe.  

Economisch belang 

Economische gezien heeft watergebonden bedrijvigheid in de 

Scandinavische havens een klein en voornamelijk lokaal 

belang. Zo is ca. 15% van de watergebonden werkgelegenheid 

in de gemeente Groningen werkzaam in de Scandinavische 

havens. Ook andere economische indicatoren (toegevoegde 

waarde en omvang) benadrukken een relatief beperkte aandeel 

van de Scandinavische havens. Afgezien van Machinefabriek 
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Rusthoven zitten de klanten voor het merendeel in de provincie 

Groningen. Tevens verwachten wij op basis van gesprekken 

met bedrijven, trends, ontwikkelingen en de vraagraming geen 

sterke toename van de bedrijvigheid in het gebied.  

Maatschappelijk belang 
Kijkend naar het maatschappelijke belang van deze bedrijven 

hebben de Scandinavische havens wel degelijk een belangrijke 

functie voor de stad Groningen. Er vindt onderhoud- en 

reparatiewerkzaamheden plaats aan woonboten en de bruine 

vloot. Daarnaast worden er jachten gebouwd en leveren de 

sleep- en bergingsdiensten assistentie aan de natte waterbouw 

en verrichten zij werkzaamheden tijdens calamiteiten. Daarbij 

leveren zij (indirect) een belangrijke bijdrage aan de ambitie 

voor wonen op het water.  

De watergebonden bedrijven in de Scandinavische havens zijn 

daarbij afhankelijk van een locatie aan het water (met een kade, 

voldoende diepgang en manoeuvreerruimte) bij voorkeur nabij 

de stad. Bij een mogelijke transformatie van de Scandinavische 

havens naar een woongebied bestaat de kans dat de reeds 

aanwezige bedrijven vanwege onder andere milieuhinder 

(geluid) op zoek moeten naar een alternatieve locatie. Bij het 

ontbreken van dergelijke locaties bestaat de kans dat bedrijven 

wegtrekken naar verder gelegen locaties of noodgedwongen 

moeten stoppen met het uitvoeren van hun bedrijfsactiviteiten. 

Mogelijk worden de werkzaamheden overgenomen door andere 

bedrijven en blijft de impact van transformatie relatief beperkt. 

Echter, wij verwachten dat dat niet eenvoudig zal zijn en (op de 

korte termijn) zal leiden tot het wegvallen van deze – voor de 

stad Groningen – belangrijke activiteiten. Om watergebonden 

bedrijvigheid (en werkgelegenheid) te behouden voor de stad, 

zal dus, samen met de watergebonden bedrijven, naar een 

passende oplossing moeten worden gezocht. 




