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Wat is Nijlicht 
 
In de Groninger Eemshaven is een uniek multifunctioneel kantorencomplex verrezen, genaamd Nijlicht. Het complex is speciaal ontwikkeld 
voor het dienstverlenende bedrijven die zich op havengerelateerde activiteiten richten. Zo zijn onder andere het Nederlands Loodswezen 
Veiligheidsregio Groningen en Groningen Seaports  reeds gevestigd in Nijlicht.  
 
Met het kantoor Nijlicht is het voor dienstverlenende bedrijven mogelijk zich op het haventerrein te vestigen. Deze bedrijven zijn hierdoor 
zichtbaar in de haven en kunnen snel en flexibel inspelen op wensen en behoeften van klanten in de Eemshaven. Nijlicht is dé locatie voor 
dienstverlenende bedrijven en instellingen in een haven waarin de komende jaren miljarden worden geïnvesteerd.  
 
 

Ligging 
 

Nijlicht is gerealiseerd op een perceel van ca. 5000m² en is onderdeel van de ‘Poort van de Eemshaven’. Deze ‘Poort’ bestaat uit twee 
bedrijfscomplexen die zich speciaal richten op dienstverlenende bedrijven. De ‘Poort van de Eemshaven’ is gevestigd bij de kruising van de 
N46 en de N33. De N46 is de weg richting Groningen en sluit daar aan op de A28 en de A7. De N33 is de snelle verbinding richting 
Duitsland. Door de ligging is Nijlicht dus uitstekend met de auto bereikbaar. 
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Situatie 
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Multifunctioneel 
 

Nijlicht ontwikkeld voor dienstverlenende bedrijven. Het complex onderscheidt zich onder andere 
door het aanbieden van ruime kantoren met uitstekende faciliteiten. Want Nijlicht is een 
multifunctioneel complex voor zowel kantoren als vergader- en congresruimtes, een informatiebeurs 
en wellicht in de toekomst een opleidingscentrum. Alle activiteiten in Nijlicht zijn gericht op het 
(verder) ontwikkelen van de Eemshaven. 
 
Op de begane grond is een presentatieruimte gevestigd waar bedrijven zich kunnen presenteren. 
Bezoekers krijgen een duidelijk beeld van activiteiten die in de haven plaatsvinden en welke 
bedrijven er actief zijn. Ook is deze ruimte geschikt voor congressen en bijeenkomsten. Naast deze 
faciliteiten bestaat het complex uit vijf verdiepingen met kantoorruimtes. 
 
 
 

Duurzaam 
 

Bij het realiseren van Nijlicht is gestreefd naar duurzaamheid. Zo zijn onder andere de volgende 
aspecten van duurzaamheid opgenomen in het gebouw; 

 
Toepassen van warmtepompen waarbij overtollige warmte/koude wordt opgeslagen en elders in 
het gebouw wordt hergebruikt; 
Verhoogde isolatiewaarde van het gebouw; 
Infiltratie van water hemelwater in de bodem, geen lozing op het riool; 
Toepassen duurzame en onderhoudsarme materialen; 
Vrije indeelbaarheid van het kantoor; 
 

Door onder andere het toepassen van bovengenoemde punten is Nijlicht een erkend ZEER DUURZAAM UTILITEITSGEBOUW 
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Plattegronden (indicatief)
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Gevelaanzichten 
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Sfeerimpressie 
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Eemshaven 
 

De Eemshaven bruist van de activiteiten. Na de opening, begin jaren 70, verliep de start moeizaam, maar nu weten internationale 
investeerders de weg naar de haven te vinden. Vooral bedrijven die zich bezighouden met energie zien in de Eemshaven een aantrekkelijke 
locatie. Nu en in de toekomst vestigen meerdere multinationals zich er en ontwikkelt de Eemshaven zich tot een gebied met een grote 
bedrijvigheid. 
 
 

Uniek 
 

Nijlicht is in meerdere opzichten uniek. In de eerste plaats omdat er in de Eemshaven geen vergelijkbaar complex is. Nijlicht  
is namelijk een markant gebouw dat aan alle moderne kantoorwensen voldoet. Het is een representatief gebouw en daardoor zeer geschikt 
voor het ontvangen van zakelijke relaties. De bedrijven die zich in het gebouw vestigen, zijn allemaal actief op het haventerrein of verlenen 
diensten aan bedrijven in de haven. Het is dan ook vanzelfsprekend dat er, aan de zeezijde van het gebouw, een aanlegsteiger aanwezig is     
(eigendom van Groningen Seaports). Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om in de nabijheid van Nijlicht aanlegsteigers van Groningen 
Seaports te huren. Juist vanwege deze faciliteiten is het Nederlands Loodswezen een van de gebruikers van Nijlicht. 
 
 

Doelgroep 
 

Nijlicht is uitermate geschikt voor bedrijven die zich direct of indirect met havenactiviteiten bezighouden. Dit kunnen dienstverleners zijn, 
maar ook kantoren van investeerders of bedrijven die ondersteunende diensten aanbieden. Omdat Nijlicht op het haventerrein gevestigd is, 
kunnen bedrijven snel inspelen op wensen en behoeften vanuit de haven. Het kantorencomplex is een plek waar vraag en aanbod bij elkaar 
komen. Want het gonst er niet alleen van bedrijvigheid, het is ook een geschikte en professionele omgeving om te netwerken en met andere 
bedrijven in contact te komen. Het is dé plek voor MKB’ers en dienstverleners in de Eemshaven. 
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Wensen 
 

Er zijn veel mogelijkheden voor bedrijven in Nijlicht. Er kan een casco kantoorruimte gehuurd worden waarin de eigen inrichting door de 
huurder verzorgd wordt. Tevens bestaat er de mogelijkheid een kantoor Turn-key uit te laten voeren, waarbij wensen door ons zullen 
worden gerealiseerd. Voor de inrichting kan vrijblijvend een advies op maat worden aangevraagd.  
 
 

Deze huurders gingen u reeds voor 
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Technische omschrijving 
 
Buitenriolering: Regenwater wordt door middel van natuurlijke infiltratie worden teruggebracht in de bodem. 
 
Terreinverharding: Ecologische bestrating (Graskeien uitgevoerd in grijze beton. 
 Parkeergelegenheid voor ca. 15 auto’s /verdieping. 
 
Terreininrichting: Terrein ingericht passend bij het industriële uiterlijk van de haven. 
 het gebouw wordt gerealiseerd op een kavel van ca. 5000 m2 eigen grond. 

 afwatering geschiedt aan de randen van het perceel op aanwezige sloten. 
 

Funderingspalen:                     Voorgespannen betonpalen. 
 
Betonwerk: In het werk gestorte betonfunderingsbalken. 
 
Metselwerk: Buitengevelmetselwerk (laagbouw) uitgevoerd in donker/zwart metselwerk met een exclusieve steen. 
 Binnenspouwbladen en scheidingswanden schachten lichte bouwstenen. 
 
Voorafvervaardigde steenachtige elementen:  
 Beganegrondvloer, geïsoleerde kanaalplaatvloeren met een cementdekvloer. 
 Verdiepingsvloeren uitgevoerd in een systeemplaatvloer voorzien van een cementdekvloer. 

Wanden van gevels en kernen uitgevoerd in prefab beton. 
 
Ruwbouwtimmerwerk:  Betonnen gevelelementen zijn aan de buitenzijde voorzien van geïsoleerde houtskeletbouw wanden, die als 

ondergrond dienen voor de zinken gevelafwerking. 
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Kozijnen ramen en deuren:      Buitenkozijnen: Alle gevelkozijnen uitgevoerd in aluminium 
                                               Binnenkozijnen: Houten binnendeurkozijnen voorzien van stompe binnendeuren voorzien van HPL-afwerking. 
 
Trappen en hekwerken: Trappen van zowel het trappen huis als het noodtrappenhuis zijn in schoon beton uitgevoerd. 
                                                De hekwerken van de trappen zijn in thermisch verzinkt staal worden uitgevoerd. 
 
Dakbedekking: Platte daken voorzien van een bitumineuze dakbedekking met ballast 
 
Beglazing: Isolerende beglazing volgens EPN berekening 
 
Stukadoorwerk:                       De binnenwanden behangklaar afgewerkt 
 
Tegelwerk: Vloer- en wandtegels in de sanitaire ruimtes 
 
Dekvloeren / vloersystemen: De betonnen constructievloer is voorzien van een dekvloer 
 
Plafond / wandsystemen: De kantoren en algemene ruimtes worden voorzien van standaard basis plafond 600x1200. 
 
Wanden: Niet dragende wanden sanitaire ruimtes uitgevoerd als lichte scheidingswand 
 
Schilderwerk buiten: Geen buitenschilderwerk aanwezig 
 
Schilderwerk binnen:              Kozijnen dekkend geschilderd 
 
Binneninrichting:              Zie hoofdstuk afbouwpakket  
 
Behangwerk, vloerbedekking en stoffering: Zie hoofdstuk afbouwpakket  
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Ruimte afwerking  
 
De afwerking van de algemene ruimtes, onder andere de lift, portaal, entree en trappenhuis, zal er als volgt uit gaan zien: 
 
Vloeren natuursteen black slate (zwart/grijze leisteen) 
Plafond systeemplafond 
Wanden stucwerk / schoonbeton 
Trappen schoonbeton 
Leuningen thermisch verzinkt staal 
 
 

Globale omschrijving installaties 
 

In het gebouw is een complete elektrische installatie aanwezig. Dit betekent dat er zich per stramien van 3,60 meter een wandcontact 
aansluiting en twee tl armaturen bevinden. Ook is er een loze leiding aangebracht voor data aansluiting. 
Klimaatbeheersing, zowel verwarmen en koelen, wordt gerealiseerd door middel van een energiebesparende 3 pijps VRV systeem waarbij 
overtollige warmte/koude vanuit het ene deel van het gebouw wordt gebruikt om een ruimte te warmte/koeling behoefte te verwarmen dan 
wel te koelen. De benodigde installaties en luchtbehandelingskasten bevinden zich op het dak. 
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Afbouwpakket (casco 1 grote kantoor-ruimte)  
 
Kozijnen ramen en deuren: 
Kozijnen:  Hardhouten kozijnen (toegang kast en toiletruimtes) verdiepingshoog (tot onderzijde systeemplafond) 

opgenomen in de wanden.  
  
Deuren: stompe deuren met hardkunststof toplaag 
  
Systeemwanden en -plafond: 
Systeemwanden: Geen.  
Systeemplafond: een basis plafond 600x1200 worden aangebracht.  
 
Schilderwerk: 
Betonwanden:                          Spack spuitpleister kleur wit,  
Metal Stud wanden: n.v.t.. 
 
Stoffering: 
Vloerbedekking: Geen. 
 
Zonwering, lamellen schermen etc 
       Geen 
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Diverse aanvullingen 
 

Huurder dient rekening te houden met het aanschaffen van onder andere; 
- Vloerafwerking; 
- Ruimte separaties en indeling kantoorverdieping; 
- Schilderwerk en stoffering; 
- inrichtingselementen als reprohoek, balie, meubels etc; 
- keukenopstelling inclusief installaties; 
- tekeningen/kunst op de wanden; 

 
De volgende onderdelen zijn reeds door de betaande  huurders aangelegd, hiervan kan in overleg (tegen vergoeding), gebruik gemaakt 
worden; 

- Toegangscontrole systeem 
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Afbouwpakket units  
Indeling tbv 3 gebruikersunits  (aangegeven oppervlakte zijn ca. ) 

 
 
 

 

• Kernen, liften 
en 
trappenhuizen 
worden 
uitgevoerd 
volgens de 
plattegronden 
van René Wubs 
Architectuur  

180 105 

115 
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Indeling tbv 3 gebruikersunits, (kleuren en indeling indicatief)
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A

Indeling tbv 8 gebruikersunits, 1e verdieping (aangegeven oppervlakte zijn ca.) 

 

50 
 

40 
 

55 
 

60 
 

40 
 

45 
 

50 
 

55 
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 Indeling tbv 8 gebruikersunits, (kleuren en indeling indicatief) 
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Afbouwpakket (turn key) 
 
Kozijnen ramen en deuren: 
Kozijnen:  Hardhouten kozijnen ter plaatse van de scheiding unit – centrale gang/hal,tot onderzijde systeemplafond, 

opgenomen in de systeemwanden. In de beglaasde delen zal dubbel blank glas worden geplaatst. 
Deuren:  Dichte stompe binnendeuren, zonder glasopening voorzien van HPL-afwerking in een nader te bepalen 

standaard uni kleur. 
 
Systeemwanden en -plafond: 
Systeemwanden: Alle unit scheidende wanden (m.u.v. de dragende betonnen wanden) zullen worden opgebouwd uit Metal Stud 

wanden. De wanden zullen met isolatie worden uitgevoerd en aan beide zijde voorzien van gipsplaat. Afwerking 
zie “schilderwerk”. 

 
Systeemplafond: Over de gehele verdieping, zal een systeem plafond 600x1200 worden aangebracht.  
 
Schilderwerk: 
Betonwanden: Gangzijde zal worden voorzien van Scanweefsel/spuitpleister in standaard wit afgewerkt,  
 De kantoorunits worden voorzien van spuitpleitster (Spack) opgeleverd 
Metal Stud wanden: Gangzijde zal worden voorzien van spuitpleister (Spack) in standaard Ral wit afgewerkt,  
 De kantoorunits worden voorzien van spuitpleitster (Spack) opgeleverd 
  
Stoffering/inrichting: 
Vloerbedekking:  De algemene ruimtes en centrale gang zullen worden voorzien van een projecttapijt afwerking in één van de 

standaard kleuren. De Kantoorunits zullen worden voorzien van een onderhouds arme vloerbedekking. 
Zonwering, lamellen etc:       Geen 
Pantry;  Op de verdieping zal ter plaatse van de lift een pantry worden geplaatst voorzien van warmwateraansluiting, 

koelkast en aansluiting voor koffieautomaat. 
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Installaties 
  
Kabelgoot: langs gevel, bekabeling tbv data door huurder aan te leggen. 
 
Verlichting: Verlichting zal worden geschakeld per ruimte. 
   
Verwarming/koeling:  Verdieping zal worden voorzien van een DAIKIN VRV-3 systeem waarbij de koeling/verwarming per ruimte 

kan worden geregeld.  
 

Ruimte afwerk staat 
 
Verkeersruimten,  Wanden  Scan in nader te bepalen Ral kleur gesausd    
  Plafond  Systeem plafond  600x1200 
  Vloer  Project tapijt  
 
Unit:  Wanden  Spackwerk 
  Plafond  Systeem plafond  600x1200 
  Vloer  tapijt  
 
Toiletten:  Wanden  Tegelwerk 
  Plafond  Gipsvinyl systeemplafond 600x600 
  Vloer  Tegelwerk 
 
Service 
 
 

De units worden all-in verhuurd, dit houdt in dat u voor 1 bedrag (inclusief huur en energie kosten) naast de door u gehuurde kantoorruimte 
de beschikking krijgt over de volgende faciliteiten 

- ontvangst/balieruimte op de beganegrond 
- schoonmaak algemene ruimtes 

- mogelijkheid tot huren vergaderruimte 
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