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Bouw grootste waterstofhub van Europa biedt omzetkansen voor dienstverlener

Mourik met brede multidisciplinaire ervaring naar Groningen
GROOT‐AMMERS, 23 juni 2021
Technisch dienstverlener Mourik zet al zijn kennis en ervaring uit de petrochemische industrie in
om bij te dragen aan de bouw en onderhoud van de waterstofhub in Groningen. Met de opening
van een kantoor in Farmsum zit het bedrijf bovenop de ontwikkelingen om nieuwe opdrachten
binnen te slepen.
Onder de projectnaam NortH2 wordt er het grootste windmolenpark ter wereld gebouwd. De
opgewekte energie wordt in de Eemshaven omgezet in groene waterstof. Dat gebeurt in grote
elektrolysers waarin water wordt gesplitst in zuurstof en waterstof met behulp van windenergie.
‘Wij zijn expert op dat gebied. Daarom hebben we een vestiging in Farmsum geopend om van begin
af aan betrokken te zijn bij de bouw van dit prestigieuze project. We vinden het belangrijk om onze
expertise in te zetten voor de verduurzaming van onze economie’, stelt Kees Jan Mourik,
bestuursvoorzitter van Mourik. ‘In Groningen zal naar verwachting 800.000 ton groene waterstof per
jaar worden geproduceerd. Daarmee wordt de uitstoot van CO2 met zo’n zeven megaton
verminderd. Dat is zo’n 3,7% van de totale Nederlandse uitstoot.
De waterstofhub betekent de komst van veel bedrijven in de energiesector en de chemische en
biochemische industrie. Mourik Industry heeft wereldwijd ervaring met werkzaamheden in deze
sectoren.
Mourik: ‘Deze bedrijven gebruiken reactoren waarin chemische reacties plaatsvinden. Het
schoonmaken van deze reactoren is een zeer specialistisch vak. Er zijn maar weinig bedrijven
wereldwijd die dat kunnen. Wij behoren tot de beste. We hebben ervaring met deze werkzaamheden
van Colombia tot Qatar.’
‘Daarnaast hebben al die nieuwe bedrijven specialistisch onderhoud nodig. De regelgeving in de
chemische industrie is streng dus alle leidingen, tanks en installaties moeten op en top gereinigd
worden. Dat doen we op de meest innovatieve manieren; van ultrasoon tot reinigen met robots.
Schone installaties betekenen bovendien minder storingen en uitval waardoor het productieproces
stil komt te liggen. Wij verwachten dat onze vestiging in Groningen een flinke groei tegemoet gaat.
Ook op het gebied van infra. Voor het transport van de 800.000 ton groene waterstof in Nederland
en Noordwest‐Europa is een ondergrondse infrastructuur nodig. Daar kan Mourik Infra bij helpen.
We zijn trots dat we als Nederlands familiebedrijf kunnen bijdragen aan een schoner Nederland voor
de nieuwe generatie.’

Door het openen van een nieuw kantoor in Farmsum, kan Mourik beter inspelen op de
marktontwikkelingen en opdrachtgevers met hun multidisciplinaire services optimaal bedienen.
Op dinsdag 8 juni is door Kees Jan Mourik officieel de nieuwe Mourik‐locatie in Farmsum geopend.
Deze nieuwe vestiging vormt een basis in Noordoost‐Nederland van waaruit Mourik de
multidisciplinaire specialistische diensten van Mourik Industry en Infra aan kan bieden. Met hun
technieken leveren zij daarmee een bijdrage aan de duurzame industriële ontwikkelingen in de regio.
‘Al voor de opening zijn de eerste cleaningaanvragen bij Mourik ontvangen en er lopen verschillende
aanvragen voor multidisciplinaire projecten. Het besluit om een locatie te openen in deze regio, lijkt
hiermee een juiste beslissing te zijn geweest’, aldus Niels Potma, bedrijfsleider regio Noord.

Mourik, wereldspeler en familiebedrijf in één
Mourik behoort tot de grotere zelfstandige familiebedrijven van Nederland. Een B2B‐dienstverlener
op het gebied van infrastructuur, industriële diensten, utiliteitsbouw en catalyst handling.
Bijna 100 jaar na haar oprichting is Mourik een bedrijf met een omzet van ruim 460 miljoen euro en
wereldwijd 2.200 medewerkers. Mourik biedt klanten in de publieke en private sector een
multidisciplinair pakket als totaaloplossing.
Mourik staat voor een gezond rendement, continuïteit, veilig werken en maatschappelijk
verantwoord ondernemen.
Innovatiekracht, ondernemerszin, en hardwerkende, competente en betrokken medewerkers maken
Mourik tot een toekomstgericht bedrijf.
Het bedrijf, met hoofdkantoor in Groot‐Ammers, wordt geleid door CEO Kees Jan Mourik.
Mensen maken Mourik!
www.mourik.com

