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Redactioneel
Beste lezer,

Logistiek in Rivierenland staat op de kaart. Daarover hoeven we niet meer te
twijfelen sinds het bezoek op 29 mei 2019 aan Tiel van koning Willem-Alexander en
koningin Máxima. Zij bezochten op Bedrijvenpark Medel de logistiekonderneming
Vonk en Co en werden ontvangen door Eef en Stephan Vonk. In deze nieuwsbrief
doen wij uitgebreid verslag van het koninklijk bezoek.

Uit onderzoek van Buck Consultants International (BCI) blijkt dat Gelderland binnen
de Benelux op de vijfde plaats staat van de ranglijst van regio’s met het beste
logistieke ecosysteem. We danken die hoge notering met name aan de thema’s
innovatie en verduurzaming. Directeur Nanne Zwiep van Industrieschap Medel legt
uit waarom en geeft aan waar nog kansen liggen voor verbetering.

Transportmanager Hans van Veen van Van Opzeeland vertelt over zijn deelname
aan de Talent & Innovatie Pool van KennisDC Logistiek Gelderland. Binnen het
initiatief delen bedrijven en HBO-stagiairs kennis en ervaring en inspireren elkaar zo
tot innovatie en vernieuwing. Bedrijven die zich na het enthousiaste verhaal van
Hans van Veen aan willen sluiten, kunnen zich bij het KennisDC Logistiek
Gelderland aanmelden.

De brandstoftransitie heeft grote gevolgen voor transportbedrijven. Zij moeten

bewust na gaan denken over de energiebron van materieel; diesel, ‘dual fuel’, LNG,
waterstof of elektriciteit. En chauffeurs moeten worden omgeschoold om met
dergelijke trucks en vrachtwagens te kunnen rijden. Bram Veenhuizen van HAN
Automotive Research zet de technische details en de hiermee gemoeide dilemma’s
op een rij. Nieuwsgierig geworden? Meld je aan voor het Event Brandstoftransitie
op 18 juni 2019 in Arnhem.

Logistics Valley is dit jaar opnieuw vertegenwoordigd op de Provada, dé
Nederlandse vastgoedbeurs in de RAI in Amsterdam van 4 tot en met 6 juni 2019.
Monique Spijker van het Regionaal Acquisitie Platform (RAP) vertelt waarom de
beurs interessant is en wat logistiekondernemers uit Rivierenland er zouden kunnen
halen.

Naast al dit mooie nieuws, wil ik niet onvermeld laten dat er op de achtergrond hard
is gewerkt aan de nieuwe structuur van Logistieke Hotspot Rivierenland. Zo is er
een bestuur gekozen dat de nieuwe stichting gaat leiden. De certificaathouders van
LHR hebben de keuze gekregen om hun rechtmatige aandeel uit te laten keren of
om vier jaar partner van de nieuwe club te worden. Daarnaast is besloten dat we
afscheid nemen van de naam ‘Logistieke Hotspot Rivierenland’. We gaan
bovendien een nieuw logo lanceren. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief!

Veel leesplezier!
Frank Engelbart

Zonnig Rivierenland ontvangt koning en
koningin

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brachten op 29 mei 2019 een bezoek
aan Rivierenland. Op de foto geeft Chris Roest onder begeleiding van Stephan Vonk
(midden) het afscheidscadeau.
Tiel, 3 juni 2019 – Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima toonden tijdens
het bezoek aan Rivierenland op woensdag 29 mei 2019 veel belangstelling voor
de logistieksector. Ze lieten zich uitgebreid voorlichten door gastheren Eef en
Stephan Vonk van het gelijknamige transportbedrijf in Tiel.

Lees verder

Per golfwagen door distributiecentrum
van Vonk en Co

Tiel, 3 juni 2019 - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima werden per
elektrische golfwagen door het distributiecentrum (dc) van Vonk en Co gereden, waar
Eef en Stephan Vonk een rondleiding verzorgden. Het familiebedrijf, gespecialiseerd
in het internationaal transport van witgoed, ontving op 29 mei 2019 het hoge bezoek
namens de regio Rivierenland en Bedrijvenpark Medel. Het koninklijk echtpaar liet
zich uitgebreid bijpraten over de logistieksector en de samenwerking in Rivierenland
tussen onderwijs, onder meer ROC Rivor in Tiel, ondernemers en overheden. Het
bezoek nam ook een kijkje bij het WeCycle station van Vonk en Co. Jaarlijks sorteert
het bedrijf hier 14 miljoen kilo afgedankte huishoudelijke apparatuur. Hiervan wordt
85% opnieuw gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Logistieke Hotspot
Rivierenland werd tijdens de gesprekken met koning en koningin vertegenwoordigd

door Frank Engelbart. (foto: Persblik, Connecting Minds)

‘Koning en koningin goed
geïnformeerd’
Medel, 3 juni 2019 – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hadden zich
goed voorbereid op het bezoek aan het Tielse familiebedrijf Vonk en Co op 29
mei 2019, vertelt burgemeester Hans Beenakker van de gemeente Tiel. ‘Ze
stelden goede vragen, met name over innovatie, duurzaamheid en scholing en
opleiding.’

Op de voorgrond v.l.n.r.: Burgemeester Hans Beenakker van de gemeente Tiel,
Stephan Vonk, koningin Máxima, koning Willem-Alexander en Eef Vonk. De gemeente
Tiel opperde voor het bezoek het thema logistiek. Burgemeester Beenakker: ‘Het was
bijzonder eervol dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima op bezoek kwamen.’
(foto: Persblik, Connecting Minds)
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LHR in Cijfers: Gelderland in Benelux op
vijfde plek

Nijmegen, 3 juni 2019 –De provincie Gelderland is op vier na de regio met het beste
logistieke ecosysteem van de Benelux. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Buck
Consultants International en WDP, een investeerder in logistiek vastgoed. De vijfde
plaats dankt de provincie voornamelijk aan de hoge score voor innovatie en
duurzaamheid, met 83 van de 100 punten de op een na hoogste score op dit vlak.
Alleen Noord-Brabant scoort met 93 punten beter. Buck Consultants en WDP hebben
de logistiekregio’s op in het totaal vier thema’s beoordeeld, waarbij naast innovatie en
duurzaamheid is gekeken naar markt & business development, fysieke
bedrijfsomgeving en arbeidsmarkt. De ranglijst wordt aangevoerd door Noord-Brabant,
gevolgd door Antwerpen en Zuid-Holland op respectievelijk plaats twee en drie. Binnen
de top 10 van logistieke ecosystemen in de Benelux wordt de arbeidsmarkt in

Gelderland met 57 punten het laagst gewaardeerd. Met 73 punten scoort de regio
Antwerpen niet alleen binnen de top tien het hoogst op dit gebied, maar ook voor alle
vierentwintig onderzochte regio’s. De fysieke bedrijfsomgeving van Gelderland wordt
op 65 punten gewaardeerd door de centrale ligging in Nederland aan de oost-west
transportcorridor van ‘weg, water en spoor’. Deze bestaat uit de A15, de rivier de Waal
en de Betuweroute. De A2 verzorgt de noord-zuidverbinding van de regio.

‘Gelderse triple helix basis voor succes
logistiek’
Tiel, 3 juni 2019 – De aandacht van het koningspaar voor logistiek tijdens het
bezoek aan Rivierenland op 29 mei 2019 is een erkenning voor het succes van de
sector, stelt directeur Nanne Zwiep van Industrieschap Medel. De Gelderse ‘triple
helix’ van overheid, onderwijs en bedrijfsleven is de basis onder dit succes.

Directeur Nanne Zwiep (links) van Industrieschap Medel, het grootste logistieke
bedrijvenpark in Gelderland, in gesprek met koning Willem-Alexander en koningin
Máxima op 29 mei 2019 tijdens het bezoek aan Vonk en Co in Medel. (foto: Persblik,
Connecting Minds)
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Agenda trekken!
*Vastgoedbeurs Provada, Amsterdam
LHR is als onderdeel van Logistics Valley met een stand aanwezig op de

belangrijkste vastgoedbeurs van Nederland. d: 4,5,6 juni 2019 t: iedere beursdag
10.00-19.00 uur l: RAI Amsterdam, Europaplein 24, 1078GZ, Amsterdam i: provada.nl

*How2Finance, Geldermalsen
How2Finance is speciaal voor ondernemers in de regio Oost-Nederland die op zoek
zijn naar een financiering voor hun bedrijfsactiviteiten. d: 6 juni 2019 t: 8.00-11.30 uur
l: Rabobank Geldermalsen, Laan van Leeuwenstein 4, 4191NB, Geldermalsen i:
how2finance.nl
*Transport Logistic, München
Borrel van onder meer OostNL en Logistics Valley op de stand van Holland Logistics
(B2.305) tijdens de Transport Logistic in München van 4 tot en met 7 juni 2019. d: 6
juni 2019 t: 15.00-17.00 hours l: München Messe, Am Messesee, 81829, München,
Deutschland i: transportlogistic.de

*Event Brandstoftransitie, Arnhem
Logistics Valley en HAN University of Applied Sciences presenteren onderzoek en
ondersteuningsmogelijkheden voor bedrijven die plannen maken voor de
brandstoftransitie. d: 18 juni 2019 t: 13.00-17.00 uur l: HAN Automotive Research,
Ruitenberglaan 29, 6826CC, Arnhem i: han.nl e: Nicole Vuulink

*Werving en selectie voor HR-professional, Medel
Logistieke Ondernemers Rivierenland organiseert een bijeenkomst voor HRprofessionals in de logistiek over werving en selectie. d: 25 juni 2019 t: 15.00-17.30
uur l: Huis van de Logistieke Samenwerking, Medelsestraat Oost 17, 4004LG, Tiel i:
logistic-hotspot.nl e: aanmeldformulier

HBO’ers aantrekken met ‘Talent &
Innovatie Pool’

Hans van Veen (r.) met HBO-stagiair Gerrit van Ewijk (l.). Hans van Veen: ‘Om in te
kunnen spelen op de huidige markt moet je binnen je organisatie een gezonde mix
krijgen van praktische en theoretische mensen.’ (foto: HvV)
Hedel, 3 juni 2019 – Digitalisering heeft geleid tot een toenemende vraag naar
hoog opgeleide mensen, constateert transportmanager Hans van Veen van
distributeur Van Opzeeland. Een Talent & Innovatie Pool, waarbinnen Van
Opzeeland met sectorgenoten kennis deelt, helpt bedrijven om HBO’ers voor de
sector interesseren.
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‘Verduurzaming wagenpark kans voor
Rivierenland’
Arnhem, 3 juni 2019 – Bedrijfsterreinen vervullen een aanjaagrol bij de
introductie van schone trucks en het op gang brengen van de brandstoftransitie.
Dat constateert lector Bram Veenhuizen van HAN Automotive Research.

‘Bedrijven dragen samen de vaak hoge investering. In Rivierenland zijn op dit
gebied nog volop kansen.’

Lector Bram Veenhuizen van HAN Automotive Research. ‘Over zaken als de realisatie
van nieuwe tank- en laadinfra, het gebruik van verschillende brandstoffen binnen één
vloot en de omscholing van chauffeurs moeten transporteurs totaal om gaan denken.’
(foto: HAN)
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OPROEP: EU-project zoekt MKB’ers die willen

verduurzamen
Het STRASUS-project is op zoek naar MKB-bedrijven die samen met Maastricht
University, HAN University of Applied Sciences en Hochschule Niederhein willen
werken aan het integreren van duurzaamheid binnen de eigen organisatie. Er zijn
verschillende workshops en er is ruimte voor persoonlijk advies. In zes tot acht
maanden werken de deelnemers toe naar een hoger duurzaamheidsniveau,
afhankelijk van de bestaande situatie en de beschikbare tijd. Het project STRASUS
wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland
uitgevoerd en financieel ondersteund met een bedrag van 1,5 miljoen euro door de
Europese Unie, het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het
MWIDE NRW en de Provincie Gelderland. Belangstelling? Kijk op www.strasus.eu. Of
neem contact op met Raphael Heereman von Zuydtwyck of Dirk-jan Smelt.

LHR met partners van Logistics Valley op
Provada
Amsterdam, 3 juni 2019 – Logistieke Hotspot Rivierenland is als onderdeel van
Logistics Valley vertegenwoordigd op de Provada, dé vastgoedbeurs van
Nederland. ‘Zoek je een vastgoedfinancier of belegger, dan is een bezoek zeker
de moeite waard’, vertelt Monique Spijker van het Regionaal Acquisitie Platform
(RAP).

Artist impression van de stand van Logistics Valley voor de Provada, de vastgoedbeurs
die van 4 tot en met 6 juni 2019 in RAI Amsterdam plaatsvindt. Monique Spijker:
'Woensdag is de beste dag om te komen, dan vinden de meeste activiteiten plaats en
is ‘t het drukst.’ (foto: RAP)
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Leuke nieuwsbrief ... ? Stuur ‘m door!
Genoten van deze LHR Nieuwsbrief? Stuur ‘m door naar je relaties. Kunnen zij ook
n's genieten. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via onze website. Klik hier om je
gegevens of die van je relaties achter te laten.
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