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Bart Blokland (Alliander) 
‘Je wordt als mens gelukkiger
als je meer brengt dan haalt’ 
Gerard Wildenbeest
‘In bedrijven groeien 
leerlingen boven zichzelf uit’

Jeroen Willems
‘Geen geitenwollen 
sokken type’



Bouwen aan de toekomst

Koenders Totaalbouw
‘t Holland 8-10

6921 GW DUIVEN 

Tel 0316 26 33 41

E-mail info@koenderstotaalbouw.nl

Web www.koenderstotaalbouw.nl

Bouwen aan comfort
Bij Koenders Totaalbouw draait het om uw verwachtingen. Daar handelen we naar. We beheren uw 
 onroerend goed, tekenen voor renovatie en nemen het onderhoud voor onze rekening. 
We  communiceren helder. Afspraak is afspraak. Zodat u zich met een gerust hart kunt concentreren 
op uw dagelijkse werkzaamheden. Samen met u bouwen we aan comfort.

Onderhoud, renovatie en aanpassing van gebouwen. We weten waar we over praten. Toch 
zijn we bij Koenders Totaalbouw vooral geïnteresseerd in uw wensen. Wij helpen u aan die 
 comfortabele ruimte om te wonen of werken. Of het nu gaat om nieuwbouw, verbouw 
of  renovatie. En natuurlijk laten wij u kennismaken met onze duurzame en innovatieve 
 oplossingen. Bij ons staat de klant al 75 jaar centraal. Koenders Totaalbouw is er voor u!
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‘Het voorjaar komt er aan’ 
Het voorjaar komt er aan. Met nieuwe energie gaan we alle uitdagingen aan die op ons pad komen. Ook Lindus! De ledenenquête heeft ons 
 voldoende aanknopingspunten gegeven om met nieuwe zaken aan de slag te gaan. 

Maar we hebben ook een vervelende mededeling. PR & Communicatie functionaris Anouk de Valois gaat ons op 31 maart verlaten. Anouk kiest voor 
een andere richting. Natuurlijk gaan we haar betrokkenheid missen. We wensen Anouk veel succes met haar bedrijf en ondertussen zijn 
wij in gesprek met kandidaten om haar rol over te nemen. Want er gebeurt veel in de Liemers en vaak is Lindus daarbij betrokken.
Kijk naar de projectgroep De Liemers Helemaal Goed. Die richt zich ook op de Liemerse ondernemer! Het is mooi te zien hoe Pablo van 
Dick, Pascal Lindeman en Sjoerd Geurts vol enthousiasme een gezicht geven aan de campagne met als doel deze regio op de kaart te 
zetten.

Een Liemers initiatief dat niet meer bestaat, is Logistiek Expertise Centrum (LEC) Liemers. Het is opgegaan in Logistiek Innovatiehuis 
Liemers/Achterhoek. Een initiatief dat wordt gedragen door Lindus, gemeenten, provincie en ROC Graafschap College. Ik wil van de 
gelegenheid gebruik maken om projectleider Harry Klein Koerkamp van LEC Liemers te bedanken. Mede dankzij zijn inspanningen 
is LEC Liemers op de kaart gezet. 

Het laatste LEC-congres vond overigens nog niet eens zo lang geleden plaats in Hal 12 in Zevenaar, door de burgemeester van 
Zevenaar liefkozend de Turmac-hal genoemd. Met Lindus hebben we daar in februari een happy hour gehouden. Hal 12 is een 
prachtige plek waar cultuur, onderwijs en ondernemers samenkomen. Daar kunnen de komende jaren mooie dingen gebeuren.
Tot slot ben ik blij dat we oud-wethouder Henk Nijland aan Lindus hebben kunnen binden als platformcoördinator voor Duiven. 
Hij kent als geen ander het Duivense bedrijfsleven en wil zijn kennis graag gebruiken voor Lindus. Wij zijn er blij mee.

Een fijn voorjaar en veel leesplezier!

Henk Dekker, Voorzitter Lindus
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Handtekening onder afspraken 
sociale volkshuisvesting Montferland
Drie handtekeningen bekrachtigen de afspraken 
van dé drie partijen in Montferland die zich 
inzetten voor prettig wonen in de gemeente. 
Huurders Koepel Montferland (het samenwer-
kingsverband tussen Huurderbelangenvereni-
ging De Schakel en Huurdersvereniging Bergh), 
gemeente Montferland en Plavei maakten voor 
de komende jaren afspraken over de sociale 
volkshuisvesting. Afspraken die huurders direct 
raken.  
Op 1 juli 2015 trad de nieuwe Woningwet in 
werking. Hoeksteen van deze hervorming is de 
lokale verankering van het volkshuisvestelijk 
beleid. De gemeentelijke Woonvisie vormde dan 
ook de basis voor de prestatieafspraken. Door-
dat de partijen op basis van gelijkwaardigheid 

met elkaar de dialoog aangaan over de lokale 
volkshuisvestelijke opgaven en hier afspraken 
over maken, sluiten plannen hier beter op aan. 
Dit is ook wat de minister voor ogen heeft met 
deze driepartijenovereenkomst. Naast de Woon-
visie van Montferland is ook het in 2016 vastge-
stelde ondernemingsplan van Plavei, stevig 
ingebed. De drie partijen maakten onder andere 
afspraken over inspanningen op het gebied van 
leefbaarheid en kwetsbare groepen, over het 
aantal sociale huurwoningen, verduurzaming 
van woningen en de beschikbaarheid van wo-
ningen voor de diverse doelgroepen. Hier gaan 
bewoners veel van merken de komende jaren. 
De drie partijen zijn trots op de behaalde over-
eenstemming op deze belangrijke thema’s. 

De handtekeningen worden gezet. Vanaf links wethouder Walter Gerritsen van de gemeente Montferland, directeur bestuurder  
Arjan ter Bogt van Plavei en voorzitter Jan Lammers van Huurders Koepel Montferland.

Fikse Transport bestaat vijf jaar. Een mijl-
paal waar het nog jonge familiebedrijf op 
industrieterrein Centerpoort in Duiven 
even stil bij staat.

“Het eerste jaar was spannend”, vertelt alge-
meen directeur Rutger Fikse sr. “We begonnen 
in een periode waarin de transport en logistiek 
zwaar onder druk stonden en we de sector nog 
niet goed kenden. Doorlopend monitoren, bij-
sturen en blijven ontwikkelen bleek essentieel in 
de opstartfase.” 
Fikse Transport groeide snel uit naar een gezond 
en ondernemend transport en logistiek bedrijf. 
Op dit moment is Fikse Transport actief in de 
Benelux en Duitsland. Er wordt gebruik gemaakt 
van een nagenoeg geheel eigen vloot van dertig 
trucks en opleggers, stuk voor stuk multifunctio-
neel uitgerust zodat er flexibel op ladingen van 
alle soorten, vormen en maten ingespeeld kan 
worden. De kernactiviteiten van Fikse Transport 
bestaan uit nationaal en internationaal trans-
port, van complete- en deelladingen tot stuk-
goed, distributie en charterwerk. In de loods in 
Duiven worden goederen opgeslagen en bestaat 
de mogelijkheid tot overslag dankzij de aanwe-
zige crossdocks.
Dochter Karin Fikse (31) is sinds de oprichting 
werkzaam bij Fikse Transport. Zij neemt de 
financiële administratie en het operationele 
management voor haar rekening. Zoon Rutger 
Fikse jr. kwam na het behalen van zijn studie 
aan de IVA te Driebergen ook bij Fikse Transport 
terecht. Hij zet zich in voor zowel het transport-
management als de fleetcontrol. De nieuwe 
generatie is vanaf 1 januari officieel in het bedrijf 
gestapt.

Eerste lustrum 
Fikse Transport

De huisartsen van de huisartsenpraktijk Lobede 
hebben de intentie om hun praktijk te verhuizen 
naar het huidige gemeentehuis van de gemeen-
te Rijnwaarden. Dat komt vrij te staan wanneer 
de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar op 
1 januari 2017 fuseren. De huisartsen en de 
gemeente spannen zich samen in om op deze 
locatie een multifunctioneel gezondheidscen-
trum mogelijk te maken.

‘Gezondheids
centrum in 
gemeentehuis’

OTM-projectadvies uit Duiven gaat de 
 productie van kabelklemmen in Nederland 
opstarten. Sinds 2013 worden de kabel-
klemmen geproduceerd in Polen. Door 
innovatieve productieaanpassingen, een 
goede inkoopstrategie en een eigen 
 investering is het gelukt de productie 
deels hierheen te halen. 

OTM-projectadvies is gevestigd op bedrijventer-
rein Centerpoort-Nieuwgraaf in Duiven. Het 
bedrijf onderzoekt of in de toekomst de gehele 
productie van zowel de telecom- als de energie-
klemmen naar Nederland kan verhuizen.

De productie in Polen is overigens niet vreemd 
gezien de lage lonen die daar worden gehan-
teerd. Productie in Nederland zorgt daarnaast 
voor kortere levertijden en risicospreiding over 
twee leveranciers. “Wij vinden het belangrijk om 
Nederland op de kaart te houden als een maak-
industrie”, zo laat een woordvoerder van OTM 
weten.
Voor de productie is OTM een samenwerking 
aangegaan met een stichting waar mensen 
werken met een verstandelijke beperking en 
mensen met een grote afstand tot de arbeids-
markt. De verplaatsing van productie heeft geen 
gevolgen voor de klant. Die blijft dezelfde prijs 
betalen. 

OTMProjectadvies verhuist 
deel productie naar Nederland
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Samenwerking 
Samenwerking en verbinding. Het zijn in deze tijd gevleugelde woor-
den bij ondernemers. We hebben met z’n allen gemerkt - en zeker de 
bouw - dat samenwerking de enige manier is om in de toekomst 
goed werk te kunnen leveren en daarbij ook nog wat geld te verdie-
nen. Samenwerking volgt op de verbinding tussen bedrijven en klan-
ten. Dat we transparant en open zijn over onze kosten en vooral de 
risico’s voor falen open op tafel durven leggen. En er samen aan 
werken om deze risico’s door samenwerking te verkleinen en zodoen-
de de kosten te drukken voor de klant. Want door de crisis moeten we 
steeds meer doen voor hetzelfde geld. Daar is niks mis mee. Het geeft 
de uitdaging aan de organisatie om buiten je comfortzone te treden. 
Om te kijken waar je het beter kunt doen en om voor ogen te houden 
dat je werk doet waar je gelukkig en blij van wordt. 
Het internet heeft bedrijven ook de nodige druk gegeven. Alles kun je 
tegenwoordig naast elkaar leggen om te vergelijken. Je onderschei-
den wordt steeds moeilijker. Een leuk plaatje op internet geeft al snel 
de indruk dat dit bedrijf ook goede producten levert tegen lage kos-
ten. De praktijk kan voor de klant tegenvallen, maar ondertussen 
heb jij als bedrijf dat werk niet gekregen. Dus je moet wel mee en om 
mee te blijven doen moet je de organisatie aanpassen. 
Samenwerking betekent ook keuzes maken. Waar is mijn bedrijf 
goed in en welke partners heb ik daarvoor nodig? De partnerbedrij-
ven moeten elkaar op elk niveau goed liggen; de uitvoerenden, ma-
nagers en directeur en ook in die volgorde. Elkaar vertrouwen en 
helpen geeft meerwaarde en rust aan beide organisaties. 
Samenwerking en verbinding hebben ons bedrijf zeker wat gebracht. 
Wij merken dat we meer werk aan kunnen met minder faalkosten. De 
leanmethode van werken helpt ons hierbij. Ook hebben we samen-
werking en verbinding op landelijk niveau gezocht en gevonden. Als 
lid van het netwerk KOBUS>NL bedienen we landelijke klanten (ge-
bouwbeheerders) op een lokale manier met landelijk vaste afspra-
ken. Communicatie en prijsvorming zijn bij alle zestien leden in het 
land hetzelfde. De samenwerking maakt ons een betrouwbare, ster-
ke landelijke partner. Het MKB zal de ogen de komende jaren niet 
voor deze ontwikkelingen kun-
nen sluiten. Zoek verbin-
ding en samenwer-
king! Je wordt er 
allebei sterker van.

Peter Koenders, 
directeur Koenders 
Totaalbouw, Duiven IFS Logistics certificaat 

Melis Internationaal Transport
Melis Internationaal Transport heeft het IFS Logistics certificaat in de wacht 
gesleept met een opvallend hoge score van 96.3%. IFS Logistics is een 
Europese certificeringsstandaard voor de transport, waarbij de veiligheid 
van food- en non-food producten voorop staan. Belangrijke punten waar-
op het bedrijf is getoetst, zijn het kwaliteits- en productveiligheidsmanage-
ment en de realisatie van de geleverde diensten.
Het rapport prijst Melis voor de betrokkenheid van het management en de 
goed getrainde werknemers. Alle systemen, reglementen en analyses 
werden met succes beoordeeld op het gebied van kwaliteit en veiligheid. 
Het valt de jury verder op dat het bedrijf haar operations effectief aanpakt 
en dat de mensen in het bedrijf zich verantwoordelijk voelen voor hun 
werk. 

Nieuwe directie 
Inter Visual Systems

Inter Visual Systems heeft een nieuw directieteam. Onder leiding van Rob-
bert van Rooij (Managing Director), Joop Noordman (Sales Director) en 
Stefanie Janssen (Financial Manager) wil de AV/ICT systeem integrator nog 
beter aan sluiten bij de markt. “We zetten we een vernieuwde koers vol 
ambitie in, gericht op flexibiliteit, dynamiek en pro actief handelen. Zonder 
afscheid te nemen van onze huidige betrouwbaarheid en loyaliteit”, zo laat 
de directie weten.
Het nieuwe directieteam is een mix van bekend, vertrouwd, ervaring en 
verjonging. Robbert van Rooij, het jongste teamlid, is eindverantwoordelijk 
voor de koers vol ambitie. Joop Noordman is vanuit Inter Visual Systems al 
jaren een bekend gezicht in de markt en verantwoordelijk voor het creëren 
van loyale klanten. Stefanie Janssen (Register Accountant), blijft als Finan-
cial Manager het team versterken door continu inzicht te geven in de fi-
nanciële ontwikkelingen. 
Inter Visual Systems heeft zich in de afgelopen 45 jaar ontwikkeld van 
distributeur tot innovatieve systeem integrator van audiovisuele & ICT 
totaaloplossingen in de B2B-markt.

Robbert van Rooij, Stefanie Janssen en Joop Noordman.



Door Sjoerd Geurts

Vroeger was hij helemaal niet bezig met het milieu en zijn omgeving. Reed hij stevig in een 

benzineslurpende auto en verdween alles na gebruik in de afvalbak. Maar het kan verkeren. 

Bart Blokland zag 20 jaar geleden het ‘licht’ en ademt sindsdien duurzaamheid. Onder zijn 

 gedreven leiding kregen de oude kantoren van Alliander op bedrijventerrein Centerpoort-

Noord in Duiven een prachtig nieuw leven en zoekt hij uit pure overtuiging duurzame 

 samenwerkingen met andere bedrijven. 

INTERVIEW
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‘Van geven en delen 
word je rijker’

Bart Blokland, directeur 
Shared Services van Alliander



Het pand in Duiven is misschien wel het mooiste 
circulaire voorbeeld dat veel meer mogelijk is 
dan we allemaal misschien wel denken. In plaats 
van sloop en nieuwbouw koos Alliander hier 
twee jaar geleden voor ‘vernieuwbouw’ door 
circulariteit als ambitie op te schrijven. De oude 
panden werden gerenoveerd, er kwam een 
zwevend dak overheen en de locatie werd zo 
uitgerust dat deze de energie opwekt die het 
verbruikt. Bijna alles kreeg een tweede leven, 
zelfs de wc-potten en 92 procent van alle 
 materialen en grondstoffen is herbruikbaar. “Ik 
vind het nog steeds fantastisch wat we daar met 
z’n allen hebben gerealiseerd.”

Aan het woord is Bart Blokland (49), directeur 
Shared Services van Alliander. Hij woont in 
Veenendaal. Voor het interview kiezen we voor 
de verandering niet het prachtige kantoor van 
Alliander, maar wijken we uit naar Hotel Restau-
rant de Tolkamer in Tolkamer. Een bijzondere 
plek voor Bart Blokland, zo blijkt al snel. “Hier 
liggen mijn roots. Dit hotel aan de Rijn deed 
vroeger dienst als douanekantoor. Mijn opa 
werkte hier. Hij woonde met zijn gezin in Aerdt, 
waar mijn vader geboren is. Zal ik je zeggen dat 
ik hier nooit binnen ben geweest. Ik kan me 
alleen van vroeger herinneren dat we hier heel 
af en toe familie en kennissen bezochten en dat 
we dan altijd even langs dit pand liepen om naar 
de Rijn en de haven te kijken.”

De eigenaresse verzorgt een privérondleiding. 
Bart Blokland ontdekt grote, historische foto’s 
waar wellicht zijn opa op staat. Hij legt ze vast 
met zijn smartphone. “Vlak voor de oorlog zijn 
mijn opa en oma met hun gezin, waaronder 
mijn vader, gevlucht voor de Duitsers. Daarom 
ben ik niet in de Liemers opgegroeid, maar in 
het westen, in het dorp Hardinxveld. Dit voelt 
erg bijzonder.”

Je bent inmiddels weer naar het oosten 
getrokken?
“Dat klopt. Ik woon in Veenendaal samen met 
mijn echtgenote Magda en onze dochters Judith 
(25), Lisette (23) en Deborah (21). Alhoewel 
samen... De kinderen zijn deels uitgewaaid. 
Judith woont tegenwoordig in Amersfoort, 
 Lisette verricht kort vrijwilligerswerk in de town-
ships in Kaapstad, Zuid-Afrika en Deborah 
 studeert creatieve therapie in Nijmegen. Maar 
het bevalt ons goed in Veenendaal.”

Wat wilde Bart Blokland vroeger worden?
“Haha, politieagent! Maar toen ik van de mavo 
af kwam, was ik te jong voor de politieopleiding 
en na de havo bleek ik niet oud genoeg voor de 
politieacademie. Ik besloot als overbrugging een 
jaar heao bedrijfseconomie te doen, maar dat 
beviel zo goed dat ik in drie jaar die opleiding 
afrondde.”

Uiteindelijk kwam je terecht in 
het bedrijfsleven?
“Na mijn diensttijd kwam ik bij Interface terecht. 
Een bedrijf dat is gespecialiseerd in tapijt. Toen 
kwam ik voor het eerst in aanraking met duur-
zaamheid. Oprichter Ray Anderson voerde zijn 
eigen ‘war on waste’. Hij maakte zijn mede-
werkers duidelijk hoe belangrijk het was om 
echt duurzaam te gaan produceren. Ik dacht in 
het begin die man is gek. Heeft een klap van de 
molen gehad. Maar hij wist me te raken met de 
fundamentele waarden van het leven. Dat je 
respectvol moet omgaan met de toekomst van 
je kinderen. In het bedrijf ontstond een waarde 
die niet in euro’s of dollars was uit te drukken. 
Wij waren als bedrijf een voorloper van de circu-
lariteit. Als vakmensen werden we uitgedaagd 
om op een hele andere manier met ons vak om 
te gaan. Prachtig. Hier heb ik zeven jaar met hart 
en ziel kunnen werken. Zeven jaar genoten tot ik 
mijn vleugels wat verder wilde uitslaan.”
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Delen kan iedereen wat 
brengen. We moeten vaker 

op de koffie bij onze 
buurman om nieuwe 

ideeën op te doen. 
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Die duurzaamheid is vanaf dat moment 
een rode draad geworden in je leven? 
“Zo kun je dat wel zeggen, het laat je niet meer 
los. Na Interface kwam ik bij een bedrijf dat 
totaal geen interesse had in duurzaamheid. Dat 
voelde direct niet goed. Dat was ik niet. Daar 
ben ik ook maar kort gebleven. Ik werd getipt 
voor een baan bij Nuon in de duurzame energie, 
waar ik als financieel directeur aan de slag kon. 
Met allemaal gedreven mensen. Totdat Nuon in 
zwaar weer terechtkwam en er radicaal een 
streep ging door deze duurzame energietak. Zo 
zonde. Toen Nuon verplicht werd het netwerk-
bedrijf te splitsen van de productie en levering, 
werd ik gevraagd om bij het netwerkbedrijf 
Alliander een shared service op te zetten. Het 
voelde als een nieuw bedrijf. Hier kwamen ook 
weer mensen samen met bezieling en een visie 
op de energiemarkt. We gingen ons voorberei-
den op aanstormende transitie naar een duur-
zaam energiesysteem. Als pioniers. Dat geeft 
enorme nieuwe energie.”

Daar past de huisvesting in Duiven ook in?
“In Duiven dachten we eerst aan een glimmende 
toren als tegenhanger van het Van der Valk 
Hotel Duiven. Gelukkig hebben we het lef gehad 
om in gesprek te gaan met partijen in de markt. 
Om ons te laten bevragen waarom we dingen 
doen zoals we ze doen. Wij zijn een maatschap-
pelijke organisatie voor het algemeen nut. Waar-
om nieuw bouwen als er zoveel kantoren leeg 
staan? We hebben veel partijen mee laten pra-
ten en onze ambities opgeschreven: circulariteit, 
energie positiviteit, een prettige en toekomstge-
richte werkomgeving, samenwerking met de 
omgeving en integraliteit. Dit hebben we tot het 
eind kunnen volhouden en op alle fronten zijn 
we geslaagd.”

Gewoon door te doen?
“Precies! We zijn niet eindeloos blijven praten 
over allerlei plannen, maar we zijn aan de slag 
gegaan. Samen met allerlei marktpartijen. Ik heb 
een hekel om te roepen dat we bijvoorbeeld in 
2035 iets gerealiseerd moeten hebben. Dat is 
hetzelfde als dat ik zeg dat ik in 2035 stop met 
roken? Dat werkt toch niet. Je moet dingen nu 
doen. Vanuit verschillende kanten word ons 
angsten aangepraat, maar het gaat nu beter dan 
ooit, de werkloosheid is laag, we hebben het 
nog nooit zo goed gehad. Het is toch niet te 
geloven dat wij discussiëren of we 50.000 vluch-
telingen kunnen opvangen. Dan schaam ik me 

voor mijn land. Dat kunnen wij makkelijk aan. 
Ook op duurzaam gebied moeten we nu door-
pakken. Gewoon delen en hergebruiken wat er 
al is. Oud is het nieuwe nieuw. Bam! En alleen 
biologische materialen gebruiken voor (de reno-
vatie van) gebouwen. Een bio based economie. 
Dan moeten we met z’n allen wel in actie ko-
men. Anders durven denken en dan ook doen!”

Samenwerken met de omgeving komt ook 
terug in het initiatief Groene Allianties, 
dat sinds kort samen verder is gegaan met 
DEC Liemers?
“Prachtig natuurlijk. We zijn nu al een paar jaar 
bezig in Duiven en Westervoort. Met twee ge-
meenten die durven te delen. Die geloven in de 
deeleconomie. Parkeerplaatsen die met IKEA 
gedeeld worden, een centraal laadplein voor 
elektrische auto’s. Allemaal concrete plannen 
waar iets mee gebeurt. Veel ondernemers doen 
mee. Dankzij de samenwerking met DEC Liemers 
slaan we de vleugels over de hele Liemers uit. 
Geweldig. Ik zie veel kansen. Wat te denken van 
de Liemerse Stroom? Op onze locatie in Duiven 
wekken we de stroom op die we nodig hebben. 
Dat kan in de Liemers ook! Wij wekken in de 
Liemers meer energie op dan we gebruiken. 
Waarom zouden we dat niet in de Liemers kun-
nen verdelen? Of het Liemerse Energieloket 
waar mensen terecht kunnen voor duurzame 
tips. Het gaat er komen! Allemaal door samen te 
werken en te durven delen met elkaar. Ook ik 
heb de wijsheid niet in pacht en leer nog dage-
lijks. Ik ben laatst bij Ton Putman geweest van 
Putman BV. Daar heb ik een lesje circulariteit 

gehad op het gebied van herge-
bruik van beton. Dat hadden 
we bij ons mooie pand echt 
beter kunnen aanpakken. 

Delen kan iedereen wat brengen. Jij wilt schone 
zonne-energie en je buurman heeft het dak 
ervoor. Waarom verhuurt de buurman zijn dak 
niet aan jou. En zo kan ik doorgaan? We moeten 
vaker op de koffie bij onze buurman om nieuwe 
ideeën op te doen. Wat dat betreft verricht 
 Lindus goed werk door ondernemers, overhe-
den, onderwijs en organisaties regelmatig bij 
elkaar te brengen. Lindus is een krachtig orgaan 
binnen de regio. Niet te onderschatten!”

Mooie woorden, maar is Bart Blokland 
privé ook duurzaam?
“Ja hoor. Mijn vuil wordt gescheiden, ik rijd 
elektrisch, heb zonnepanelen op het dak en ben 
bewust bezig met voeding. Weet je wat het is. 
Als je eenmaal ergens aan begint, dan werkt dat 
door in je hele doen en laten. Sinds ik elektrisch 
rijd, rij ik ook veel minder ‘sportief’ en gejaagd. 
Dat gaat vanzelf. Ik geniet van de rust (en geen 
bekeuringen). Duurzaamheid is wat dat betreft 
ook echt leuk. Kijk naar de wereld om ons heen. 
Die wordt zo misbruikt. Het is mooi dat je zelf 
een duurzame bijdrage kunt leveren om die 
wereld wat beter te maken.”

Heeft Bart Blokland nog wel tijd voor een 
privéleven?
“Ik loop graag hard en doe meer dan alleen 
werken voor Alliander. Ik ben graag bij m’n 
gezin en lees veel. Daarnaast ben ik bestuurder 
van het bedrijfje NuRa Energy in Zuid Afrika dat 
met een solar home systeem elektriciteit levert 
in huizen waar geen netwerk is. Ik zit in het 
bestuur van Groene Allianties en ook in de 
stuurgroep van een Green Deal, een overheids-
initiatief gericht op circulaire gebouwen. Alle-
maal duurzame activiteiten. Daarnaast ben ik lid 
van de Protestantse kerk in Nederland. Ik ben 
Nederlands Hervormd en bezoek als ouderling 
regelmatig mensen om te praten over allerlei 
(geloofs)zaken. Dat vind ik prettig en belang-
rijk.” 

Wat brengt het geloof je?
“Inspiratie en zingeving. Waarom ben ik hier, 
wat is de zin van mijn leven? De antwoorden 
zijn te vinden in het christelijk geloof. Daarnaast 
is het fijn om te constateren dat je wat voor 
anderen mensen kunt betekenen. Het is ook niet 
zomaar een vroom jasje, maar het maakt me 
echt een gelukkig mens. Als ik met andere on-
dernemers om de tafel zit, dan denk ik niet 
meteen wat kan ík hier uit winnen, maar wat 
kunnen we samen bereiken. Daarom stop ik al 
die uren in Groene Allianties of dat bedrijfje in 
Zuid-Afrika. Niet omdat ik een rekensom maak 
om te kijken wat ik er beter van wordt. Integen-
deel. Ik denk dat je als mens echt gelukkig wordt 
als je meer deelt en brengt dan dat je komt 
halen.”
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Het bedrijfsverzamelgebouw omvat drie winkel units met een totaal 
 oppervlak van circa 2.500 m² brutovloeroppervlakte. Alle units zijn reeds 
verhuurd voor de huisvesting van de  beddenspeciaalzaken Auping, 
Swiss Sense en  Tempur. 

Het nieuwbouwproject is gelegen aan de  Cartograaf op het bedrijven-
terrein De Corridor, onderdeel van bedrijventerrein Centerpoort- 
Nieuwgraaf in Duiven, met onder meer Ikea, Media Markt, Makro en 
Four Seasons. De oplevering vindt naar verwachting medio 2017 plaats. 

Het bedrijfsverzamelgebouw is een ontwerp van Palazzo Architecten uit 
Duiven. De uitvoering is in handen van Hercuton, die tevens onderdeel 
uitmaakt van de Janssen de Jong Groep cluster bedrijfshuisvesting. 

Nieuw bedrijfsverzamelgebouw in Duiven
Aan de Cartograaf in Duiven realiseert Janssen de Jong Projectont-
wikkeling een nieuw retailverzamelgebouw. De gemeente Duiven 
heeft hiervoor de definitieve omgevings vergunning afgegeven.

NIEUWS
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Illustraties: 
Palazzo Architecten

De leegstand op het Duivense bedrijven-
terrein Centerpoort-Noord moet worden 
aangepakt. Uit een inventarisatie onder 
ondernemers en studenten blijkt dat er 
concrete zaken verbeterd kunnen worden 
op dit terrein. Een nieuwe ondernemers-
werkgroep gaat hiermee aan de slag.

Precies een jaar geleden hield de toenmalige 
Lindus-werkgroep Centerpoort-Noord een bij-
eenkomst voor ondernemers om de problema-
tiek op het bedrijventerrein te bespreken. In die 
bewuste bijeenkomst werd besloten de proble-
men aan te pakken. Er werd een vernieuwde 
werkgroep geformeerd, die vervolgens aan de 
slag ging met de onderwerpen veiligheid, groen 
en infrastructuur. “Op al deze onderwerpen heb-

ben wij een schouw gehouden en inmiddels zijn 
de uitkomsten gepresenteerd bij de gemeente”, 
zegt werkgroepvoorzitter Tjeerd Middelkoop. 
“Vervolgens is afgesproken dat er een gedegen 
plan van aanpak met businesscase moet worden 
opgesteld. Inmiddels is bureau Arcadis hiervoor 
benaderd. De gemeente en de provincie finan-
cieren dit traject gezamenlijk, waarbij de onder-
nemers - voornamelijk de leden van de werk-
groep Centerpoort-Noord - investeren in uren. 
Dankzij de constructieve houding en inzet van 
de gemeente zetten we snel stappen.”
Rond de zomer wordt er een bijeenkomst geor-
ganiseerd voor ondernemers op Centerpoort-
Noord om de plannen te bespreken en voldoen-
de draagvlak te creëren om verder te gaan.

Onderzoek moet leiden tot 
maatregelen op CenterpoortNoord

Het Duivense bedrijf NTS slaat de handen ineen met Access4IT. Samen willen de bedrijven 
klanten in het mkb ontzorgen. Het past in de bedrijfsfilosofie van NTS om samen te 
 werken met bedrijven uit de regio.

Beide bedrijven vullen elkaar aan. Access4IT zorgt voor extra zekerheid op gebied van IT en NTS weet 
alles op het gebied van internet, telefonie (VoIP en Mobiel), alarm- en camerasystemen. Buiten deze 
samenwerking hebben beide bedrijven ook een nieuw product aan het assortiment toegevoegd. “Na 
meerdere internetaanvragen van particulieren en bedrijven in buitengebieden, waar geen tot matig 
internet beschikbaar is, hebben we besloten verbindingen door middel van straalzenders toe te voe-
gen aan ons assortiment”, zo laat een woordvoerder weten. “De eerste straalzenders zijn inmiddels 
in gebruik en bieden een prima en goedkoper alternatief voor een glasvezelverbinding. Straalzenders 
kunnen in bijna heel Nederland gebruikt worden en een snelle verbinding realiseren. Het enige waar 
op gelet moet worden, is dat er geen objecten zitten tussen zender en ontvanger.”

NTS slaat handen ineen met Access4IT

Doesburg kent sinds kort de Taalmeter. Dat is 
een test waarmee snel en gemakkelijk vastge-
steld kan worden of iemand moeite heeft met 
lezen en mogelijk laaggeletterd is. De Taalmeter 
is een test die op de computer wordt gemaakt. 
De Taalmeter test niet het taalniveau en bepaalt 
ook niet het exacte niveau van geletterdheid. 
Wel geeft de Taalmeter aan of iemand misschien 
een taalachterstand heeft of laaggeletterd is. 
Wethouder Peter Bollen: “Meer dan 10% van de 
Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar heeft 
moeite met lezen en schrijven. Bij het meedoen 
in de maatschappij is goed kunnen lezen en 
schrijven van groot belang. Mensen die beter 
lezen en schrijven kunnen zichzelf gemakkelijker 
redden, vinden sneller een baan, zijn sociaal 
actiever en zijn bovendien gelukkiger. Alle reden 
voor passende taalondersteuning!”

Doesburg 
komt met 
Taalmeter Test 

Dynamic Logistics huurt 3.300 m² bedrijfsruimte 
met inpandig kantoor aan de Geograaf 38 in 
Duiven. Met deze uitbreiding speelt Dynamic 
Logistics in op de groeiende behoefte aan distri-
butieruimte. Dynamic Logistics is een logistiek 
bedrijf met locaties in onder meer Lobith, Em-
merich, Bocholt,  Duiven en ’s-Heerenberg.

Dynamic Logistics 
breidt uit in Duiven



DUS magazine 11DUS magazine 11

NIEUWS

De vestiging Didam van ABS Autoherstel 
Boekhorst mag zich sinds kort Premium 
Car Repair, Tesla Erkend Reparateur 
noemen. Samen met de ABS Boekhorst 
vestiging in Nieuwegein behoort de 
vestiging tot acht schadeherstelbedrijven 
in Nederland met dit predikaat. De mon-
teurs zijn speciaal opgeleid om de scha-
de aan een Tesla te kunnen herstellen. 
Boekhorst regelt daarnaast de bijkomen-
de administratie. ABS Autoherstel Boek-
horst maakt onderdeel uit van Boekhorst 
Automotive. Het bedrijf is al ruim zeven-
tig jaar actief in autoherstel en mobiliteit. 
Gedurende de afgelopen jaren is de 
dienstverlening fors uitgebreid. Boek-
horst Automotive bestaat tegenwoordig 
uit vijf ABS Autoherstelvestigingen, drie 
INQAR BAS-vestigingen en vijf Glas-
Garage BAS-vestigingen.

Boekhorst 
Automotive 
Tesla Erkend 
Hersteller

Telecommunicatiewet aangepast
De Telecommunicatiewet is op 1 oktober aangepast. Vanaf die datum mogen zakelijke contracten 
voor vaste en mobiele telefonie niet meer stilzwijgend worden verlengd. In de praktijk betekent dit 
dat zakelijke telecomcontracten maandelijks kosteloos kunnen worden opgezegd. Door deze wetswij-
ziging is het overstappen naar een andere provider voor vaste of mobiele telefonie eenvoudig gewor-
den. Voor consumenten gold deze regeling al.

Oud-wethouder Henk Nijland is de nieuwe 
platformcoördinator van Lindus voor de 
gemeente Duiven. Hij behartigt als 
 platformcoördinator de belangen van de 
ondernemers gevestigd op de Duivense 
bedrijventerreinen.

Henk Nijland trad vorig jaar terug als wethouder 
Openbare werken, Verkeer en Vervoer, Milieu, 
Grondzaken en Centrumplan Duiven. Na 26 jaar 
actief te zijn geweest in de gemeentepolitiek 
- zes jaar als raadslid en twintig jaar als wet-
houder - vond de Duivenaar het welletjes. Het 
bedrijfsleven in zijn gemeente kent hij op zijn 
duimpje. “Die kennis willen we graag behou-
den”, zegt voorzitter Henk Dekker van Lindus. 
“Met Henk Nijland hebben we een platform-
coördinator die de wegen op de Duivense bedrij-
venterreinen kent. Hij wordt de schakel  tussen 
de bestaande werkgroepen en de gemeente 
Duiven. Om de belangen van de ondernemers 
zo goed mogelijk te vertegenwoor digen.”

Henk Nijland heeft zin in de nieuwe uitdaging. 
“Ik heb voorzitter Henk Dekker van Lindus vorig 
jaar oktober aangegeven wel iets voor Lindus te 
willen betekenen omdat ik Lindus een waarde-
volle en sterke ondernemersvereniging vind. 
Daarbij heb ik nu nog steeds de nodige contac-
ten bij ondernemers en gemeente. Daar is dit 
uitgerold.”
De nieuwe functie van Nijland is goed ont-
vangen door zowel ondernemers als gemeente. 
Diverse onderwerpen staan al op de agenda. 
Bijvoorbeeld bij de commissie Centerpoort-
Noord. “Na revitalisering van Nieuwgraaf, is ook 
de aanpassing van Centerpoort Noord nodig. Ik 
heb inmiddels al gesproken met voorzitter 
Tjeerd Middelkoop van de Lindus-werkgroep 
Centerpoort-Noord en er is een vervolgafspraak 
gepland. Ik zie veel mooie uitdagingen.” 
Als platformcoördinator van de Duivense be-
drijventerreinen neemt Henk Nijland ook zitting 
in het Platform Ondernemersbelangen, met alle 
coördinatoren in de Liemers.” 

Henk Nijland platformcoördinator 
Duivense bedrijventerreinen

“Samenwerking brengt veel meerwaarde”, zegt 
Marieke de Jong van Bureau de Clou. “We 
 hebben veel gemeenschappelijke klanten, die 
Doit Online Media inzetten voor online diensten 
en Bureau de Clou voor met name offline- 
middelen. In de praktijk merkten we dat de 
online en offline middelen niet altijd naadloos 
op  elkaar aansloten. Dat is jammer. Door nu 
 duidelijk aan te geven dat we samenwerken, 
willen we online en offline beter in elkaar laten 
overlopen, waardoor de communicatiekracht 
toeneemt. Dat levert overigens niet alleen voor-
delen bij de klanten op. Ook wij leren veel van 

elkaar kennis. Een win-win situatie.” 
“Het mooiste van een goede samenwerking is 
dat je voor jezelf moet bepalen waar je goed in 
bent en op welke gebieden je beter partners 
kunt inzetten. Op die manier blijft iedereen doen 
waar hij goed in is en dat maakt het werk alleen 
maar leuker. Dan moet je wel een partner 
 kiezen die op gelijk niveau is als wijzelf. Daar-
naast is vertrouwen is ook een belangrijk 
 aspect”, aldus Kees van der Veer van Doit Online 
Media. “Maar de samenwerking gaat verder. 
Ook met eigen ondernemersvraagstukken 
 helpen we elkaar. Heel waardevol.”

Samenwerking Doit Online Media 
en Bureau de Clou 
Doit Online Media en Bureau de Clou  werken sinds kort intensief samen.  Hierdoor 
 kunnen de diensten van beide bedrijven voor gezamenlijke klanten nog beter op elkaar 
afgestemd worden. 
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Symbion is een school voor praktijkonderwijs in 
de Liemers. Hier zitten kinderen die problemen 
hebben met theoretisch leren. “Wij begeleiden 
deze leerlingen naar een zinvolle en duurzame 
plek op de arbeidsmarkt, richting een vervolgop-
leiding of in dagbesteding. Een belangrijk doel 
van het onderwijs op Symbion is leerlingen voor 
te bereiden op de arbeidsmarkt. Met behulp van 
branchegerichte opleidingen en vooral veel 
stages. Wij helpen onze leerlingen op te groeien 
tot zelfstandige volwassenen. Voor iedere leer-
ling maken we een individueel ontwikkelings-
plan. De leerlingen kunnen rekenen op veel 

persoonlijke aandacht en ondersteuning. Zoals 
gezegd zijn de stages erg belangrijk. Wij bren-

gen leerlingen naar de praktijk. Daar hebben we 
het bedrijfsleven in de Liemers voor nodig en 
gelukkig vinden we voor alle leerlingen nog 
steeds een stageplek bij mooie bedrijven in de 
regio.”
Gerard Wildenbeest (60) werkt al veertig jaar in 
het onderwijs. “Altijd in het praktijkonderwijs. 
Dat hoort bij mij. Ik vind het fantastisch. Ik heb 
op meerdere scholen gewerkt. Deze maand 
alweer 12,5 jaar op het Symbion. Een klein jubi-
leum.”
Met Gerard nemen we de agenda van deze dag 
door.

Gerard Wildenbeest, stagecoördinator  Symbion, school voor praktijkonderwijs

DE AGENDA VAN ...

Door Sjoerd Geurts

De bel is net gegaan als we ons melden bij Symbion in Didam, een school voor praktijk-

onderwijs. Het is een drukte van jewelste. Zoals je verwacht op een school waar ruim 

 tweehonderd tieners in de pauze kriskras door elkaar door de gangen lopen op weg naar een 

volgend lokaal. Wij hebben een afspraak met stagecoördinator Gerard Wildenbeest om zijn 

agenda van de dag door te nemen. We zoeken en vinden een rustig plekje in een leeg lokaal. 

“Dat praat net even wat makkelijker.”

‘In bedrijven groeien 
leerlingen boven zichzelf uit’



6.30 uur
“Ik woon in Silvolde met mijn echtgenote Ans. 
Onze kinderen – Joris (27) en Steef (29) zijn het 
huis uit. Wel woont mijn zwager Leo tijdelijk bij 
ons in. Het eerste wat ik doe is de krant uit de 
bus halen en een kop koffie pakken. Vervolgens 
ontbijt ik en rij ik rond half 8 naar Didam. Ik kies 
altijd de toeristische route, via Terborg, Etten en 
Beek. We wonen in een prachtige omgeving. 
Daar wil ik volop van genieten. Dat doe ik op 
deze manier en zo ontloop ik ook mogelijke files 
op de A12 en A18.” 

8.00 uur
“Rond acht uur ben ik op school. Vandaag heb ik 
nog even ‘pleinwacht’. Dat betekent dat ik leer-
lingen, die met de trein komen vanaf het station, 
naar school loods. Daarna drink ik koffie op het 
stagekantoor. Daar werk ik met zeven collega’s, 
die zich bezighouden met het plaatsen en bege-
leiden van leerlingen.” 

8.30 uur
“Tot half elf uur hebben we stageoverleg. In de 
Liemers is het mkb de grootste afnemer van 
onze leerlingen. Het valt niet altijd mee om voor 
kinderen een passende plek te vinden. Dat komt 
ook dat we vanuit het kind kijken wat hij of zij 
nodig heeft. Pas daarna zoeken we er een pas-
send bedrijf bij. Veel bedrijven kennen het be-
staan van praktijkonderwijs niet. Toch zitten hier 
240 kinderen die we een toekomst willen bie-
den. Een deel van deze leerlingen heeft veel 
moeite met lezen of schrijven. Toch verdienen 
ook zij een kans. Gelukkig raken steeds meer 
bedrijven vertrouwd met Symbion. Dat komt 
ook door de participatiewet. Daar praten we 
vandaag in het stageoverleg trouwens ook over. 
Volgens deze wet moet ieder bedrijf in de toe-
komst een voorgeschreven aantal mensen met 
een arbeidsbeperking in dienst nemen. Dat 
kunnen kinderen zijn die van Symbion komen 
en in het zogenaamde doelgroepenregister 
vallen. Dat is een register waarin mensen wor-
den opgenomen die vallen onder deze banenaf-
spraak. Mensen met een afstand tot de arbeids-
markt. Bedrijven kunnen loonkostensubsidie 
krijgen als ze mensen uit dit register aan het 
werk helpen. Over deze materie heb ik regelma-
tig overleg met bijvoorbeeld het UWV en RSD de 
Liemers.”

12.30 uur
“Lunchen doen we samen in de docentenkamer. 
Ik neem daar echt tijd voor. Ik ben vorig jaar met 
een burnout uit de roulatie geweest en sinds-
dien neem ik tijd voor rustmomenten. Die zijn 
namelijk ook belangrijk.”

13.00 uur

“Vanmiddag ga ik bellen met bedrijven waarvan 
ik hoop dat ze leerlingen een stage kunnen 
bieden. Wij werken daarvoor met mooie bedrij-
ven uit de regio samen. Zoals Visser Duiven, 
Intratuin Duiven, Zalencentrum Plok en Dachser. 
Vaak trek ik er zelf ook op uit om leerlingen op 
hun stage te ontmoeten. Daar ga ik meestal 
spontaan naar toe. De stages zijn het beste wat 
leerlingen kan overkomen. Ze hebben op school 
‘last’ van hun leeftijdsgenoten, zoals ik het wel 
eens gekscherend noem. Daar wordt stoer en 
druk gedaan en heeft iedereen praatjes. Op het 
werk is de leerling vaak stiller en doet-ie wat er 
van hem gevraagd wordt. Op die momenten zie 
je veel kinderen zich fantastisch ontplooien. Ze 
groeien boven zichzelf uit. Sommige leerlingen 
doe je tekort door ze te lang op school te laten. 
Daarom moeten ze de praktijk in. Daar leer je 
zaken die nodig zijn om een goed werknemer te 
worden. In de echte wereld!”

15.00 uur
“De lessen eindigen om kwart voor drie. Meestal 
drinken we dan nog een kop koffie en beginnen 
de vergaderingen. Om drie uur hebben we 
leerlingbespreking van de vierde klas. Op 
 Symbion blijven kinderen tot en met het jaar 
waarin ze achttien worden. Daarna is het de 
bedoeling dat ze een volgende stap maken. 
Bijvoorbeeld uitstromen naar een baan. Vanmid-
dag komt een aantal kinderen voorbij dat wat 
extra aandacht verdient. Die bespreken we. Ook 
hebben we het weer even over het doelgroepen-
register. Als we leerlingen daarin krijgen, is dat 
een mooie brug naar de arbeidsmarkt en ook 
 interessant voor bedrijven als we kijken naar de 

banenafspraak (participatiewet) en de eerder 
genoemde loonkostensubsidie die hiermee 
samenhangt. Voor ouders is het aan de andere 
kant vaak wat moeilijker om te horen dat we 
hun kind graag in het doelgroepenregister willen 
plaatsen. Dan moet je voor het eerst namelijk 
erkennen dat jouw kind wellicht een afstand tot 
de arbeidsmarkt heeft. Dat is echt niet altijd 
eenvoudig voor ouders.” 

17.30 uur
“Ik streef er naar om vijf uur klaar te zijn, maar 
meestal wordt het wat later. Dan ga ik via dezelf-
de toeristische route weer naar huis. Soms be-
zoek ik nog bijeenkomsten. Ik ben regelmatig bij 
Lindus. Heel interessant!”

18.00 uur
“Rond deze tijd schuiven we thuis aan tafel. Dat 
wil niet zeggen dat mijn dag er dan op zit. Ik 
sport twee keer in de week in de fitnessschool, 
maar ben ook raadslid in de gemeente Oude 
IJsselstreek. Voor Lokaal Belang, de grootste 
partij. Ik ben vaak weg. Ik bezoek ook graag een 
sportwedstrijd of een bijeenkomst van de oud-
heidkundige verenigingen. Daarnaast geef ik af 
en toe theorielessen voor kinderen voor hun 
(trekker)rijbewijs. Ik ben gewoon graag 
 bezig…” 

‘In bedrijven groeien 
leerlingen boven zichzelf uit’
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“Wij begeleiden leerlingen naar 
een zinvolle en 
duurzame plek op 
de arbeidsmarkt, 
richting een 
vervolgopleiding 
of in dagbesteding. 
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Het projectteam heeft haar roots in de Liemers 
liggen en bestaat uit Pascal Lindeman (Blik op 
online) en Sjoerd Geurts (Geurts Media), beiden 
leden van Lindus en initiatiefnemers van het 
succesvolle internetportaal Liemers Actueel. 
‘Verenigingsman’ Pablo van Dick maakt het team 
compleet. Het drietal kent de weg in de Liemers. 
Of het nu gaat om bedrijven, overheden of 
verenigingen. 
“Wij zien kansen om de Liemers nog nadrukke-
lijker op de kaart te zetten en nieuwe verbindin-
gen te leggen. De eerste maanden hebben we 
veel mensen gesproken, nuttige tips gekregen 
en nieuwe initiatieven in gang gezet. Wij zijn blij 
verrast met het enthousiasme dat we overal 
tegenkomen”, zegt Pablo van Dick. 
Met het bestuur van Lindus vond inmiddels een 
gesprek plaats om te kijken waar De Liemers 
Helemaal Goed en de Liemerse ondernemers 

elkaar kunnen versterken. Pascal Lindeman: 
“We hebben een prima gesprek gehad met 
voorzitter Henk Dekker en bestuurslid Hanneke 
Fraaije-Luising en onze ideeën uitgewisseld. We 
zitten op één lijn. Samen willen we de Liemers 
uitdragen. Op veel onderdelen zien we kansen 
elkaar te versterken.”

Rondje Liemers
Een van de nieuwe initiatieven is Rondje 
 Liemers. Volgens een vast format worden 
 Liemerse bedrijven met een korte video ge-
presenteerd. De Liemers Helemaal Goed zet 
haar marketingmiddelen in om het bereik van 
deze video’s te optimaliseren. “De eerste edities 
zijn enorm veel bekeken”, zegt Sjoerd Geurts. 
“Wij proberen verschillende media slim in te 
zetten door ze aan elkaar te verbinden. Denk 
aan webportal Liemers Actueel, website De 

Liemers Helemaal Goed, ons You Tube Kanaal, 
Facebook en  Twitter. Het leverde de eerste 
 filmp jes een gigantisch bereik op. Ze werden op 
deze manier gemiddeld bijna 15.000 keer ook 
daadwerkelijk bekeken. Aanvankelijk was dit 
format vooral bedoeld voor het mkb, maar 
Lindus ziet kansen om dit ook aan te bieden aan 
de grotere bedrijven op de bedrijventerreinen. 
Die optie gaan we serieus bekijken.”

Liemers Economische Agenda (LEA)
Inmiddels heeft de projectgroep om de tafel 
gezeten met bestuursadviseur Wim Bless van 
Lindus om de mogelijke rol van de projectgroep 
te bespreken waar het gaat om de thematafels 
die verbonden zijn aan de Liemerse Economi-
sche Agenda en de nieuwe Liemerse Economi-
sche Raad (LER). Pascal Lindeman: “In de prak-
tijk blijken niet alle thematafels regelmatig bij 

Regiocampagne De Liemers Helemaal Goed richt zich ook op bedrijfsleven

DLHG

Betrokken inwoners, 

 enthousiaste ondernemers 

en nieuwe initiatieven. De 

 regiocampagne De Liemers 

Helemaal Goed zet nieuwe 

stappen. De projectgroep die 

een half jaar geleden 

 aantrad, richt zich met de 

campagne ook nadrukkelijk 

op  Liemerse ondernemers. 

‘Samen willen 
we de Liemers 
uitdragen’
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elkaar te komen en dus niet altijd te functione-
ren zoals gewenst. We gaan nu bekijken of we 
onze rol daarbij – die vooral op communicatie 
en marketing ligt – toch in te kunnen zetten bij 
de diverse thematafels. Concreet kijken we al 
naar de mogelijkheden bij het Platform Vrije-
tijdseconomie. Daarover gaan we in gesprek 
met onder meer RBT KAN die dit platform aan-
stuurt. Vervolgens onderzoeken we samen met 
Wim Bless wat er nog meer mogelijk is.” 

Liemers Actueel
Het webportal Liemers Actueel komt steeds 
dichter tegen de website Deliemershelemaal-
goed.nl aan te staan. Sjoerd Geurts: “Liemers 
Actueel wordt benut voor het actuele Liemerse 
nieuws, de diverse blogs en video’s. Webportaal 
deliemershelemaalgoed.nl bevat vooral campag-
nenieuws. Dankzij onze strategie om het nieuws 

via social media te delen, worden berichten 
door duizenden mensen gelezen. Lindus vindt 
het een goed idee om een deel van nieuws uit 
het Lindus-magazine DUS een groter bereik te 
geven en deze na publicatie in het magazine ook 
te delen via Liemersactueel.nl.” Henk Dekker: 
“Zo krijgt Lindus, maar vooral onze leden nog 
meer exposure.”

HOPE XXL (krant)
De Liemers Helemaal Goed is samen met Hope 
XXL bezig met plannen voor een krant die door 
leerlingen van het Candea College en het 

 Liemers College gemaakt zou kunnen worden. 
Gesprekken met de scholen zijn in een verge-
vorderd stadium. De leerlingjournalisten worden 
straks ook naar bedrijven in de Liemers gestuurd 
om verhalen te maken. Verder wordt onderzocht 
hoe de geschiedenis van de Liemers breed ont-
sloten kan worden met tekst en video. 

Ambassadeurschap
Nog steeds kunnen bedrijven ambassadeur 
worden van De Liemers Helemaal Goed, bijvoor-
beeld door het logo te voeren. Bedrijven die 
hierin geïnteresseerd zijn of bijvoorbeeld deel 
willen nemen aan Rondje Liemers, kunnen 
 contact opnemen met het projectteam, via 
 e-mail info@deliemershelemaalgoed.nl.

De campagne ‘de Liemers, helemaal goed’ is een 
initiatief van de Liemerse gemeenten Duiven, 
Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar met als 
doel meer bekendheid te geven aan alles wat de 
Liemers te bieden heeft. De campagne ging in 
2012 van start. Het projectteam wordt aange-
stuurd door een brede stuurgroep die bestaat uit 
Arthur Boone (wethouder gemeente Wester-
voort), Sjef van Groningen (wethouder gemeen-
te Duiven), Anja van Norel (wethouder gemeen-
te Zevenaar), Jos Lamers (wethouder gemeente 
Rijnwaarden), Henk Dekker (voorzitter Lindus), 
Jan Ummenthum (directievoorzitter Rabobank 
Arnhem en Omstreken), Leon Lucas (voorzitter 
directie Candea College) en Bert Frölich (direc-
teur Kunstwerk!/Musiater).

Campagne 
bestaat sinds 2012

“Wij zien kansen om 
de Liemers nog nadrukkelijker 
op de kaart te zetten en 
nieuwe verbindingen te leggen.”

Vanaf links Pablo van Dick, Pascal Lindeman en Sjoerd Geurts
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Knooppunt De Liemers zet de regio op de kaart 
Tracébesluit A15 en A12 ondertekend door minister; onderliggende weggennet aangepakt 

Op woensdag 8 maart tekenden minister 
 Melanie Schultz van Haegen en gedeputeerde 
Conny Bieze dan eindelijk het Tracébesluit. Dat 
gebeurde op een locatie in Groessen waar de 
A15 passeert. Met de ondertekening is de door-
trekking van de A15 naar de A12 definitief, net 
als de verbreding van de A12 als gevolg daarvan. 
De aansluiting van beide snelwegen heet straks 
knooppunt De Liemers, zo onthulde de minister 
en niet Oudbroeken zoals in veel oudere 
 documenten is terug te vinden. 
De aansluiting A15/A12 is van invloed op het 
onderliggend wegennet dat ook flink op de 
schop gaat. Het gaat daarbij om aanpassingen 
aan de Arnhemseweg, de weg Hengelder en de 
Doesburgseweg/ Edisonstraat/ Hunneveldweg. 
Op dinsdag 7 maart stemde het college in van 
burgemeester en wethouders van de gemeente 
Zevenaar in met een overeenkomst tussen de 

gemeente Zevenaar en de provincie Gelderland. 
Deze overeenkomst gaat over de financiële af-
spraken en realisatie van deze aanpassingen.
Op hoofdlijnen is overeengekomen dat de 
 provincie de kosten van de realisatie van de 
aanpassingen van de Arnhemseweg en weg 
 Hengelder volledig voor haar rekening neemt, 
inclusief de daaraan verbonden risico’s. De ge-
meente  Zevenaar is formeel opdrachtgever, 
maar de provincie bereidt het werk voor. Voor de 

 Doesburgseweg/Edisonstraat/Hunneveldweg 
draagt provincie Gelderland ook financieel bij. 
Financiële meevaller én versnelde aanleg
Wethouder Toon Albers van gemeente Zevenaar 
is blij met de nieuwe aansluiting op de A12 naar 
Zevenaar-Oost en dat de aanleg ervan in de 
aanbesteding prioriteit zal krijgen. “Een snelle 
aansluiting heeft namelijk een enorme invloed 
op de ontwikkeling van onder andere bedrijven-
terrein 7Poort, de Fashion Outlet Zevenaar en de 
nieuwe woonwijk Groot Holthuizen. Voor ge-
meente Zevenaar is de ondertekening van het 
Tracébesluit de bekroning op jarenlange voor-
bereiding en besprekingen met het rijk en de 
provincie. We hebben ons flink ingespannen 
voor het belang van onze inwoners en hebben 
hun zorg altijd ter harte genomen. Dat heeft er 
ook toe geleid dat het onderliggende wegennet 
inclusief geluidwerende maatregelen grotendeels 
uit dit project wordt gefinancierd. Een flinke 
financiële meevaller voor Zevenaar dus.”
Het totale project inclusief maatregelen op het 
onderliggend wegennet kost circa 840 miljoen 
euro. De provincie Gelderland draagt hieraan 
zo’n 360 miljoen euro bij. Ongeveer een derde 
deel van de aanlegkosten wordt betaald uit 
tolgelden. De tolheffing is tijdelijk en stopt zodra 
het benodigde bedrag binnen is. De werkzaam-
heden worden naar verwachting in de periode 
2021-2023 afgerond. Daarvoor vinden de aan-
passingen aan de Arnhemseweg en de weg 
Hengelder plaats.

Wethouder Sjef van Groningen van ruimtelijke 
ordening is blij met deze uitspraak van de hoog-
ste bestuursrechter. “Hornbach is een welkome 
aanvulling op het bestaande aanbod op retailpark 
Nieuwgraaf.”
Burgemeester Rik de Lange, portefeuillehouder 
economische zaken, wijst er op, ‘dat de positie 
van Duiven als vestigingslocatie voor toonaan-
gevende bedrijven hiermee nog maar eens is 
bevestigd’. 
Volgens de gemeente heeft de vestiging op Cen-

terpoort-Nieuwgraaf en de nabijheid tot de IKEA 
een positief effect op het bezoek van  buiten 
Duiven en de regio: nu al trekt het op Nieuwgraaf 
aanwezige winkelaanbod veel bezoekers van 
buiten de regio (30%). Met name IKEA zorgt hier 
voor.
Qua schaal en uniciteit past de beoogde bouw- 
en tuinmarkt in het nagestreefde functieprofiel 
voor Centerpoort-Nieuwgraaf, zo laat de gemeen-
te weten. “Er wordt bijgedragen aan de beleids-
matig beoogde clustering van dit soort zeer 

grootschalige winkels op de daarvoor aangewe-
zen locatie. Zo kunnen de hier aanwezige winkels 
profiteren van elkaars trekkracht. Door de detail-
handelsfunctie van Centerpoort-Nieuwgraaf te 
versterken, kan het gebied een nog prominentere 
rol spelen in de regionale en lokale consumen-
tenverzorging. Dit past in het lokale en regionale 
beleid. Dit beleid geeft namelijk aan dat Center-
poort-Nieuwgraaf de beste uitgangssituatie heeft 
om uit te groeien tot een topthemacentrum op 
het gebied van wonen/in en om het huis, maar 
dat het aanbod wel verbreed en meer geclusterd 
moet worden om dit te bereiken. Hier wordt met 
het vestigen van Hornbach op de locatie van het 
groothandelscentrum naast de IKEA in voorzien.”

Groen licht voor komst Hornbach naar Duiven
De Raad van State heeft alle beroepschriften tegen de vestiging van Hornbach op 
 Centerpoort-Nieuwgraaf in Duiven ongegrond verklaard. Hiermee is de weg vrij voor de 
komst van de bouwmarkt op Centerpoort-Nieuwgraaf.

Natuurlijk hoopt iedereen in de 
Liemers dat de verkeersinformatie 
van de ANWB in de toekomst 
zwijgt over deze regio. Dat het 
 verkeer na de doortrekking van 
de A15 gewoon doorrijdt. Maar 
hoe dan ook, het toekomstige 
‘knooppunt De Liemers’ zet de 
regio zeker op de landelijke kaart.



Tatelaar en Hengelder 
pilot provincie en ministerie 

Proefprogramma bedrijventerreinen gericht op stedelijke herverkaveling

Bedrijventerrein Tatelaar/Hengelder in Zevenaar is opgenomen in een pilotproject van het Gelders 
proefprogramma ‘Stedelijke Herverkaveling’. Daarnaast werd het project onlangs ook geselecteerd als 
proefproject voor met ministeriële programma Stedelijke Kavelruil.

NIEUWS

De provincie Gelderland verkent samen met 
diverse Gelderse gemeenten hoe stedelijke her-
verkaveling kan worden ingezet voor de aanpak 
van ruimtelijke vraagstukken. Het Kadaster is een 
van de partners in deze verkenning. 
Tatelaar/Hengelder is aangewezen als pilotpro-
ject vanwege de complexe situatie ter plaatse. 
Het bedrijventerrein is enkele tientallen jaren 
oud en voldoet niet meer aan de eisen van de 
tijd. Daarbij komt dat de oprit van de A12 enkele 
kilometers verschuift. Met grote gevolgen voor 
bedrijven die nu nabij de huidige op- en afrit zijn 
gevestigd. “Eigenaren, gebruikers en de gemeen-
te zijn gemotiveerd om dit gecombineerde 
vraagstuk aan te pakken”, zo schrijft het Kadas-
ter. 
Om deze reden is dit gebied opgenomen in het 
Gelderse proefprogramma Stedelijke Herverka-
veling en door het minsterie eveneens aange-
merkt als proefproject. Vanuit beide overheden 

ontvangt Zevenaar financiële ondersteuning. 
De uitvoering van het proefprogramma ligt bij de 
Radboud Universiteit Nijmegen, het bureau 
Noordzuiden het Kadaster. Het programma 
anticipeert op nieuwe wetgeving op het gebied 
van ‘stedelijke kavelruil’ die er aan komt.

Ontsluiting
Het project betreft bedrijventerrein Tatelaar/
Hengelder. De nieuwe aansluiting op de A12 
(naast de aansluiting die er komt op de A15) 
maakt dat het verkeer straks op een andere plek 
Zevenaar in en uit gaat. Dat betekent dat er wat 
moet gebeuren aan de onderliggende infrastruc-
tuur en de ontsluiting van de bedrijventerreinen. 
Daarvoor heeft de provincie een Provinciaal 
Inpassings Plan ontwikkeld, wat naar het idee 
van de ondernemers en gemeente optimaler 
kan. De gemeente heeft daarom een alternatief 
ontwikkeld waarbij infrastructuur over bedrijfs-

kavels loopt. In het verleden werd hiervoor inge-
zet op onteigening, nu kiest de gemeente voor 
stedelijke herverkaveling. Onder meer omdat er 
nog gronden uitgegeven kunnen worden op de 
betreffende kavels en omdat er ruimte beschik-
baar is op het nabij gelegen bedrijvenpark 
7Poort. “Samen met alle partijen en vastgoedei-
genaren hebben we de ruilopties besproken”, 
zegt bedrijfscontactfunctionaris Gustave Pol van 
de gemeente Zevenaar. “De verschillende her-
verkavelingsopties zijn globaal doorgerekend. De 
meeste partijen zijn positief over de mogelijkhe-
den. Naast het aanpassen van de infrastructuur 
gaat het ook om de herstructurering van dit 
gebied. Op het ogenblik wordt naar de (financi-
ele) haalbaarheid gekeken van dit alternatief. 
Daarna volgen weer gesprekken met de onder-
nemers. De komende maanden moet er meer 
duidelijkheid komen over de mogelijkheden van 
de stedelijke herverkaveling in Zevenaar.”

De voorkeursvariant en het gemeentelijk alternatief in beeld.
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B2B DE LIEMERS

De zesde editie van B2B de Liemers op 4 april 
wordt groter dan ooit en kent een aantal ver-
nieuwingen. Zo komen MKB Duiven en Onder-
nemend Westervoort met een eigen onderne-
mersstraat en tekent cabaretier Dolf Jansen voor 
het afsluitende programma. 
B2B de Liemers wordt georganiseerd door de 
gezamenlijke ondernemersverenigingen in de 
Liemers: MKB Duiven, Ondernemend Wester-
voort, MKB Zevenaar, MKB Montferland, MKB 
Rijnwaarden en Lindus. Ook dit keer wordt er 
ingezet op ‘de kracht van lokaal ondernemen’, 
zegt voorzitter Eef Booltink van B2B de Liemers. 
“Het is een beurs waarin je nieuwe partners 
ontdekt, lokale verbindingen aangaat en de 
jezelf op de kaart zet. De vorige edities hebben 

de deelnemers veel inspiratie, relaties en busi-
ness opgeleverd. We verwachten dit jaar hetzelf-
de effect.”
Bijzonder aan deze beurs is dat ondernemers 
actief worden betrokken bij de organisatie. 
“Daar zijn we vorig jaar mee begonnen”, zegt 
bestuurslid Anouk de Valois. “We hebben werk-
groepen geformeerd waarin ondernemers sa-
men brainstormen over de beurs. Dat bleek een 
groot succes. Het zorgde voor een nieuwe dyna-
miek. Dit jaar zetten we een volgende stap in de 
vernieuwing. Naast een andere inrichting wordt 
de beurs korter (van 12 tot 21 uur) en komt er 
centraal op de beursvloer een podium te staan. 
Overdag kun je daar loungen, maar ’s avonds 
sluiten we daar de dag vanaf 21 uur af met een 

optreden van Dolf Jansen. Dat belooft een echt 
spektakel te worden.”

Ondernemersstraten
Bijzonder tijdens de beurs zijn de ondernemers-
straten van MKB Duiven en Ondernemend 
 Westervoort. Waar niet alleen ondernemers zich 
als bedrijf presenteren, maar waar de deelne-
mers zich ook als lid van de desbetreffende 
ondernemersvereniging neerzetten. “Samenwer-
ken maakt elkaar sterker”, zegt Linda Hauwert, 
coördinator van de MKB Duiven-straat. “Als 
motto is ervoor gekozen om aansluiting te zoe-
ken bij de bestaande slogan van de gemeente 
Duiven: ‘Duiven maakt het waar’. Vanuit de 
kerngedachte ‘lokaal verbinden en waarde toe-

Zes Liemerse burgemeesters geven op 4 april het startsein 

voor de zesde editie van B2B de Liemers. Net als vorig jaar 

vormt de hal van Makro Kerstpakketten in Duiven het 

 sfeervolle decor van de Liemerse ondernemersbeurs. 

Burgemeesters openen B2B  de Liemers 
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    Dolf Jansen 
  vastgelegd 
     voor afsluitend 
    programma



voegen’ kleden we de straat aan. Een speciale 
‘marktkoopman’ gaat samen met de onderne-
mers in ‘onze’ straat op zoek naar nieuwe klan-
ten met als doel matches te maken. We hebben 
er zin in.” 

Horecaplein 
Bezoekers vanuit de hele regio worden uitgeno-
digd om op 4 april naar Duiven af te reizen. 
Vorig jaar werden 3.500 bezoekers geregi-
streerd. Een record. Dit jaar verwacht de organi-
satie nog meer belangstelling. Anouk de Valois: 
“B2B de Liemers is veel meer dan een business-
beurs met allerlei stands. Wij gaan een stap 
verder. Natuurlijk keert ook dit jaar het horeca-
plein weer terug. Daarnaast zijn er ook onderne-

mers die hun expertise 
delen via een work-
shop of kennissessie. 
Daarvoor is een 
apart zaaltje be -
schikbaar. In-
middels hebben 
zich diverse be-
drijven opge-
geven om een 
presentatie te 
verzorgen.”

Meer 
informatie: 
www.b2bdeliemers.nl

Hoofdsponsor van B2B de Liemers is Rabobank 
Arnhem en Omstreken. Subsponsors zijn  Makro 
Duiven, Kunstwerk culturele voorzieningen in de 
Liemers, BKC, partner in groen en milieu en 
 Kamphorst, verhuur van geluid en lichtinstallaties. 
Daarnaast heeft zich ook een groot aantal overig 
sponsors verbonden aan de beurs. Directeur Jan 
Ummenthum van  Rabobank Arnhem en Omstreken 
is blij met de B2B de Liemers. Vooral dat het Liemers-
breed gebeurt, spreekt hem aan. “Ondernemen gaat 
verder dan de eigen gemeente alleen. Door meerde-
re netwerken in de regio aan te boren, creëer je veel 
meer mogelijkheden. Je kunt je kennis delen, met 
elkaar sparren en ver bindingen leggen, ook binnen je 
eigen  branche. Daarnaast is de beurs de plek bij 
uitstek om goede zaken te kunnen doen.”
Jan Ummenthum noemt B2B de Liemers een ‘unieke 
beurs’. “Het is bijzonder dat zes ondernemersvereni-
gingen al zes jaar zo goed samenwerken. Onder-
nemers uit alle kernen tonen een grote betrokken-
heid, waardoor er onderling een prima wisselwerking 
ontstaat. Daarbij is Lindus, de ondernemersvereni-
ging van de Liemers, een hele stevige partij en be-
hartigt ze de belangen van de hele regio. Ze kijkt 
bovendien verder dan de eigen regio. Het onder-
nemen houdt namelijk niet op bij Westervoort en de 
Duitse grens. Zo worden er eveneens  verbindingen 
gelegd met de ondernemersvereniging in Arnhem en 
het Duitse achterland.”

Hardlopen is al meer dan dertig jaar 
een grote inspiratiebron voor Dolf 
Jansen. Hij gebruikt het als metafoor in 

zijn presentaties. Hij is op B2B de 
Liemers op zijn plek. Als 

cabaretier en radio-
presentator heeft hij een 
bijzondere kijk op vele 
onderwerpen binnen 
het  bedrijfsleven. Met 
zijn grote improvi-
satietalent en scherpe 
humor lepelt hij niet 

zomaar een programma 
op, maar gaat hij vooral 
in gesprek met de 

 aanwezigen. 

Cabaretier Dolf Jansen heeft een 
bijzondere kijk op het bedrijfsleven.

Foto’s: Martin Oudshoorn

Burgemeesters openen B2B  de Liemers 
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Sponsors verbinden zich 
graag aan B2B de Liemers

Dolf Jansen, 
cabaretier en 
hardloper



Zo wordt er op 34 Liemerse bedrijventerreinen 
gewerkt aan een energietransitie. Groene 
 Allianties de Liemers gaat met een Europese en 
provinciale subsidie een driejarig programma 
uitvoeren. Eind maart vindt de kick-off plaats. 
In dit project werkt Groene Allianties de 
 Liemers samen met de Hogeschool Arnhem 
Nijmegen. “Samen hebben wij een methode 
ontwikkeld om de omschakeling van fossiele 
brandstoffen naar duurzame energie te realise-
ren”, vertelt coördinator Wim Nabbe. “Dit kan 
individueel of collectief. Daarvoor zijn drie 
stappen omschreven. Eerst kijken we naar de 
mogelijkheden om energie te besparen. Ver-
volgens moeten we de kansen benutten om 
energie te delen tussen bedrijven onderling en 

tenslotte is het de bedoeling mogelijkheden toe 
te passen om duurzame energie op te  wekken.”
Industrieterrein Zuidspoor in Zevenaar doet 
enthousiast mee aan het programma om CO2 
in de Liemers te reduceren. “Wij vinden dit een 
belangrijk thema waar we als ondernemers 
onze bijdrage aan willen leveren”, vertelt Axel 
Jansen, directeur van Jazo en voorzitter van 
Coöperatie Industrieterrein Zuidspoor UA. “Als 
coöperatie hebben wij de ambitie om onze 
krachten te bundelen en zodoende een schoon, 
efficiënt en veilig industrieterrein te creëren. 
Voor ons industrieterrein stelt de Hogeschool 
Arnhem Nijmegen met de Groene Allianties De 
Liemers momenteel een ‘energieplaat’ op. Aan 
de hand daarvan gaan we mogelijkheden be-

kijken, creëren en benutten. We zijn erg be-
nieuwd naar de uitkomst en de kansen die we 
gezamenlijk kunnen realiseren!”
Voor alle ondernemers zijn er volgens Groene 
Allianties de Liemers genoeg duurzame 
 mogelijkheden. En echt niet alleen omdat 
 ondernemers aan de Wet Milieubeheer moeten 
voldoen, zegt Wim Nabbe. “De gemiddelde 
ondernemer kan vrij eenvoudig wel vijftien 
procent op zijn energierekening besparen. Het 
is rendabel om energie te balanceren en te 
delen met andere ondernemers op je 
bedrijven terrein. Soms heeft de een energie 
over en de ander tekort. Verder loont het zich 
om over te stappen naar duurzame energie.” 

Groene Allianties de Liemers bruist van plannen

Liemerse bedrijventerreinen   werken aan energietransitie
Het huwelijk tussen DEC Liemers en Groene Allianties is een feit. 

De samenwerking werd eind vorig jaar bekrachtigd en vanaf dat 

moment is de weg van Groene Allianties de Liemers naar een 

duurzame regio begonnen. Met tal van nieuwe  initiatieven.

GROENE ALLIANTIES
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Groene Allianties de Liemers bruist van plannen

Liemerse bedrijventerreinen   werken aan energietransitie

De samenwerking tussen DEC Liemers en Groene Allianties heeft gevol-
gen voor de organisatie van Groene Allianties de Liemers. Zo zijn er nu 
meerdere aanspreekpunten op de verschillende onderwerpen. Wim 
Nabbe, bekend van DEC Liemers, is coördinator en aanspreekpunt in 
de Liemers. Jos de Bruin fungeert als programmamanager: “We willen 
de Liemers energiepositief maken en CO2 neutraal. Dit is haalbaar als 
we het samen doen. Door kostbare middelen (energie, grondstof, mid-
delen) slim lokaal in te zetten kunnen we ecologische en economische 
winst realiseren. Duurzaamheid loont!”
Patrick Son - werkzaam bij Liandon Energie Consulting - zet zich in als 
themamanager Energie: “In deze rol ondersteun ik projecten die het 
energiehuishouden van bedrijventerreinen verbeteren. Kennis delen, 
zorgt ervoor dat je samen verder komt. Daarom is het belangrijk om 
onze krachten te bundelen.”
Jeroen Smits is in het dagelijks leven projectmanager bij de gemeente 
Duiven en zal bij Groene Allianties de Liemers aan de slag gaan als 
themamanager Grondstoffen en Circulaire Economie. Daarnaast is hij 
projectleider van de Groene Hub 3.0. “Hoe we de grondstoffentransitie 
gaan aanpakken? Dat wordt een absoluut interessante ontdekkings-
tocht. Wij hopen dat iedereen met ons meedenkt. Mensen mogen ge-
rust contact met me opnemen via e-mail: j.smits@duiven.nl.”
Fred Hakvoort van BKC gaat zich inzetten voor Groene Allianties de 
Liemers als themamanager Groen. “Wat we voor ogen moeten houden 
is dat we het voor de kinderen doen. Zij zijn immers de toekomst”, 
aldus Hakvoort.

Nieuwe gezichten 
bij Groene Allianties 
de Liemers
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Het Liemers Energieloket: 
op weg naar een 
energieneutrale Liemers

Een energieneutrale Liemers in 2050. Deze uitdaging dragen de 
gezamenlijke gemeenten in de regio een warm hart toe. Het 
 Liemers Energieloket moet daarbij een handje helpen. Op 2 maart 
is het loket officieel gelanceerd.

Het Liemers Energieloket is een laagdrempelig platform en geeft concrete 
voorbeelden en tips hoe je als woningeigenaar aan de slag kunt gaan in de 
verduurzaming van je huis. Groene Allianties de Liemers en vijf gemeenten 
- Doesburg, Duiven, Rijnwaarden Westervoort en Zevenaar - richten zich 
met het Liemers Energieloket in de basis op de particuliere woningeigenaar. 
Het doel is een bijdrage leveren aan een energiezuinige en duurzame toe-
komst.
“Het Liemers Energieloket is een digitaal loket dat het huiseigenaren in onze 
regio makkelijker moet gaan maken om hun woning te verduurzamen”, 
vertelt coördinator Wim Nabbe van Groene Allianties de Liemers. “Bij dit 
loket kun je terecht met technische en financiële vragen op het gebied van 
zonnepanelen, isolatiematerialen, dubbelglas, subsidie- en leningsmogelijk-
heden. Vervolgens is het de bedoeling dat je deskundig en onafhankelijke 
informatie krijgt. Bijvoorbeeld via een telefonische helpdesk.”
Deelnemende ondernemers bieden hun energiebesparende maatregelen 
zoals zonnepanelen en warmtepompen aan via het Liemers Energieloket. 
Daarom is het Energieloket ook voor ondernemers interessant.
De komende maanden wordt het Liemers Energieloket in de markt gezet 
door middel van promotieactiviteiten. Wim Nabbe: “Ondertussen wordt het 
loket doorontwikkeld, zodat het ook voor andere doelgroepen, zoals huur-
ders en mkb-bedrijven, van betekenis kan zijn. Energie besparen en duur-
zaam opwekken is namelijk niet alleen voor woningeigenaren van belang!”

Meer informatie
www.liemersenergieloket.nl 

Jos de Bruijn, Wim Nabbe en Patrick Son

Jeroen Smits Fred Hakvoort



Al lid?
 

Mercurion 3
6903 PX  Zevenaar 
T 0316 - 34 20 65

Grip staat voor Grip. Voor wat we 

zijn. Gedreven om onze cliënten 

zo goed  mogelijk te helpen. We gaan 

voor  Resultaat, niet in kwantiteit, 

maar in kwaliteit. We zijn  Inventief 

in advies. Elke dag, voor elke cliënt. 

Door betrokken te zijn en echt 

 geïnteresseerd in de mensen voor  

wie we werken. Omdat alleen dan 

advies echt  Persoonlijk is.

www.gripadviseurs.nl

Wordt het niet eens tijd voor 
méér Grip op de zaak? 
Als ondernemer wilt u graag focussen op de zaken waar ú goed in bent. Dat  

doen wij ook bij Grip: u alle financiële, fiscale en juridische zaken uit handen nemen. 

Daarin zijn we net zo ondernemend als u - zowel regionaal, nationaal als  

internationaal. Resultaatgericht en inventief, maar ook persoonlijk en betrokken.  

Met ruim 70 medewerkers in twee kantoren zijn we adviseur, sparringpartner en 

aanjager tegelijk. Multidisciplinair samenwerkend om lijnen kort te houden,  

gedreven opererend om uw grip op de zaak tijdig te versterken.  

Hoeveel Grip wilt ú eigenlijk op de zaak?
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Angelique Beem is normaliter bedrijfscontact-
functionaris in de gemeente Doesburg. Vanwege 
ziekte is ze uit de roulatie en Dianne Vriezen 
haar tijdelijke vervanger. Zij combineert deze 
tijdelijke functie met haar werk bij de gemeente 
Doetinchem en wordt ondersteund door beleids-
medewerker economie Judith van Baast, die 
inhoudelijk prima op de hoogte is van alles wat 
er zich in Doesburg op de bedrijventerreinen 
afspeelt.
De eerste vraag aan de dames….is Doesburg 
een Achterhoekse of Liemerse gemeente? Judith 
van Baast: “Haha, wij zijn vooral een Hanzestad 
op de scheidslijn van twee mooie gebieden. Wij 
voelen ons zowel Liemers als Achterhoeks. Toe-
ristisch trekken we wat meer richting de Achter-
hoek en economisch is er veel overleg in de 
Liemers. We waren ook formeel lid van de vroe-
gere Stadsregio. Nu zitten we aan tafel bij het 
Regionaal Programma Werklocaties waar we het 
bijvoorbeeld over de Liemerse bedrijventerrei-
nen hebben. Onze band met de Liemers is best 
hecht.”

Binnenstad
De gemeente Doesburg heeft voldoende bedrij-
vigheid. Bijvoorbeeld de historische binnenstad, 
die op de nominatie staat voor een grondige 
facelift. In de structuurvisie 2030 is er in het 
centrum meer ruimte voor voetgangers en fiet-
sers, wordt het aanzicht verfraaid en ondergaat 
de parkeerplaats Kloostertuin een metamorfose. 
Op de twee bedrijventerreinen Verhuellweg en 
Beinum gebeurt ook veel. Judith van Baast: “Op 
Verhuellweg zitten twee grote bedrijven, Konink-
lijke Rotra en Ubbink. Zij willen uitbreiden maar 
dat kan daar binnen de bestaande kaders niet 
meer. We onderzoeken nu de mogelijkheid om 
toch twintig hectare te kunnen uitbreiden, maar 
daarvoor is wel regionaal overleg nodig. In dat 
traject bewegen we ons nu. Koninklijke Rotra 
heeft natuurlijk al een bijzondere plek met de 

nieuwe laad- en loshaven die onlangs in gebruik 
is genomen.”

Verhuellweg
Bedrijventerrein Verhuellweg wordt op dit mo-
ment gerevitaliseerd. Zo loopt de fietsroute van-
uit Steenderen straks via het centrum van Does-
burg richting Dieren, komt er een wandelpad 
langs de Verhuellweg en wordt de openbare 
ruimte opgewaardeerd. Genoeg werk aan de 
winkel. De bedrijven werken hier overigens 
constructief aan mee en dragen ook financieel bij 
in de plannen.”

Beinum
Het tweede bedrijventerrein is Beinum. Ook hier 
is een revitaliseringsplan in voorbereiding. Op dit 
moment lopen de gesprekken met de onderne-
mers. Dianne Vriezen: “De inrichting en het 
terrein verdienen een opknapbeurt. Daarnaast 
kennen we hier wat leegstand. Daar willen we 
ook wat aan doen. Verder willen we de mogelijk-
heden van glasvezel onderzoeken.”
Een derde bedrijventerrein, dat eigenlijk die 
naam bedrijventerrein niet meer mag dragen, is 

Koppelweg. De bedrijven die daar zaten zijn 
vrijwel allemaal verdwenen en de locatie wordt 
geschikt gemaakt voor woningbouw. “Alleen 
IJzergieterij Doesburg is er nog gevestigd en dat 
bedrijf kan gewoon blijven zitten.”

Hanzestad
Als Hanzestad neemt Doesburg jaarlijks deel aan 
de Internationale Hanzedagen. Daar komen 
meer dan driehonderd Hanzesteden bij elkaar. 
Vorig jaar vonden deze dagen plaats in het Noor-
se Bergen, dit jaar in het Nederlandse Kampen. 
Judith: “Vorig jaar hebben wij het initiatief geno-
men om ook het bedrijfsleven mee te nemen 
naar de Internationale Hanzedagen. Ubbink en 
Koninklijke Rotra waren er bij, maar ook Henk 
Dekker als voorzitter van Lindus. Het bleek een 
gigantisch succes. Met het water als verbindende 
factor in Europa. Vorig jaar bestond de Neder-
landse delegatie uit zo’n 75 bedrijven uit de 
Hanzesteden. Dit jaar wordt dat een veelvoud 
met deelnemers uit onder meer buurland Duits-
land. Het is een prachtig moment om te netwer-
ken en ervaringen uit te wisselen. Dat juichen wij 
als gemeente erg toe.”

‘Het water als verbindende 
factor in Europa’

Veel gemeenten in de Liemers hebben een 
 bedrijfscontactfunctionaris. Om bedrijven 
proactief te ondersteunen, ondernemers de 
juiste weg te wijzen en als eerste aanspreek-
punt voor de bedrijvenverenigingen. Wij 
maken een rondje langs de Liemerse bedrijfs-
contactfunctionarissen. In het laatste deel 
bezoeken we de gemeente Doesburg waar we 
spreken met beleidsmedewerker economie 
Judith van Baast en de kersverse bedrijfs-
contactfunctionaris a.i. Dianne Vriezen.

INTERVIEW
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Bedrijfscontactfunctionaris 
aan het woord 
Judith van Baast en 
Dianne Vriezen (l) van 
de gemeente Doesburg



Gifts for Business

Lithograaf 39 6921 VA  Duiven  Tel.: (0316) 28 28 31 

WWW.TEZET.NL
WWW.SINTSHOP.NL • WWW.PASENSHOP.NL • WWW.KERSTGESCHENKSHOP.NL

Werkgeverschap professioneel 
& effi ciënt geregeld

Payroll@Work BV  
Schoolstraat 3
6901 HD  ZEVENAAR
Tel.  0316 - 58 08 70
M.  06 - 18 94 01 82
info@payrollatwork.nl
www.payrollatwork.nl

  Anouk de Valois 

● Flexibele urenafname

● Vrij van afkoopfee na overname medewerker

● Minder werkgeversrisico

● Minder administratie

● Vrij van inlenersaansprakelijkheid

● Je medewerker kan rekenen op perfect werkgeverschap 

De zekerheid van een betrouwbare dienstverlener
• ABU lid
• Nen 4400-1 gecertifi ceerd
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NIEUWS

Eerder al besloot de Zevenaarse raad budget 
beschikbaar te stellen voor de vestiging van de 
RSD in de hal. Als alles volgens de planning 
verloopt, verhuist de RSD in juli van dit jaar naar 
een deel van de hal. Het Filmhuis en Kunstwerk! 
nemen naar verwachting in de loop van 2018 
hun intrek. Wethouder Gerard Hendriksen geeft 
aan dat met deze definitieve invulling van de hal 
de gemeente een mooie bijdrage levert aan de 
levendigheid van deze streek. “Voor onze nieu-
we organisatie Kunstwerk! biedt de gezamenlijke 
huisvesting in Hal 12 veel mogelijkheden om nog 
beter nieuwe initiatieven te ontwikkelen”, aldus 
directeur Kunstwerk Bert Frölich. Ook Harri de 
Vries, voorzitter van Het Filmhuis, ziet dat de 
diverse te vestigen organisaties elkaar versterken 
en bijdragen aan de synergievoordelen. mers.”  

Co-creatie
In Hal12 ontstaat straks, aansluitend op de ge-
meentelijke dienstverlening, een vernieuwende 
samenwerking waar verschillende partijen uit 
Zevenaar, de Liemers en de regio bij betrokken 
zijn. Horeca maakt deel uit van het plan. Naast 

de RSD, Kunstwerk! (bibliotheek, museum en 
volksuniversiteit) en Het Filmhuis, wordt ook een 
deel van Caleidoz in de hal gevestigd. RBT KAN, 
het Graafschap College en de Cultuurhistorische 
Vereniging komen niet fysiek in de Hal, maar 
organiseren er wel activiteiten. 
Het wordt een plek die uitnodigt tot co-creatie 
om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, 
zoals een betere aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt, en leefbaarheid in de Liemers. 
Daarnaast wordt Hal12 een ontmoetingsplek 
voor inwoners en zal het, als verbindende scha-
kel tussen station en het winkelgebied, het cen-
trum van Zevenaar versterken. In de oude pro-
ductiehal ontstaat met deze invulling ook ruimte 
voor evenementen met een maatschappelijke of 
culturele insteek. Het parkeren rondom gemeen-
tehuis en Hal 12 krijgt bij de verdere uitwerking 
nadrukkelijk de aandacht.
Hal12 is een markant en iconisch gebouw, bij-
zonder industrieel erfgoed en verbonden met de 
Zevenaarse en Liemerse identiteit. Door de hal 
verder te ontwikkelen blijft dit erfgoed voor de 
streek behouden.

Hal 12, de plek voor cultuur, 
onderwijs en ondernemers
De gemeenteraad van Zevenaar heeft de benodigde budgetten beschikbaar gesteld 
voor de doorontwikkeling van Hal 12. In deze doorontwikkeling is er, naast de 
 gemeentelijke ruimte en de Regionale Sociale Dienst (RSD), nu ook plek voor culturele 
en  maatschappelijke partners, onderwijs en ondernemers.De Wim Bosman Groep heeft naam ver-

anderd in Mainfreight. De Wim Bosman 
Groep maakt, sinds de overname in 
2011 al onderdeel uit van Mainfreight 
Ltd, een logistiek dienstverlener met 
239 vestigingen wereldwijd. 

In 1963 kocht Wim Bosman, oprichter van de 
Wim Bosman Groep, zijn eerste vrachtwagen. In 
53 jaar is de organisatie uitgegroeid tot een 
belangrijke logistiek dienstverlener in Europa, 
met meer dan tweeduizend teamleden. In april 
2011 werd de Wim Bosman Groep aangekocht 
door Mainfreight en als gevolg van deze overna-
me werd de organisatie een wereldwijde speler, 
ondersteund door een krachtig netwerk voor 
klantspecifieke en bij voorkeur geïntegreerde 
warehousing-, transport- en distributiemogelijk-
heden. In de afgelopen vijf jaar zijn er nieuwe 
vestigingen geopend in Bergen op Zoom (Ne-
derland), Cluj-Napoca (Roemenië), Frankfurt en 
Gelsenkirchen (Duitsland), Londen (Verenigd 
Koninkrijk) en Poznań/ Luboń (Polen). Naast deze 
uitbreiding in Europa, zijn ook de zee- en lucht-
vracht Air & Ocean-vestigingen in Rotterdam en 
Antwerpen van adres veranderd en is de naam 
van de bestaande vestigingen van Wim Bosman 
in Frankrijk, Oekraïne, Polen en Rusland reeds 
veranderd in Mainfreight.
Transport en logistiek is een van de snelst groei-
ende industrieën in de wereld met grote multi-
nationale concurrenten. “Door deze naamswijzi-
ging zal onze organisatie haar wereldwijde 
diensten kunnen uitbreiden voor zowel bestaan-
de als toekomstige klanten”, zo laat een woord-
voerder Frans Zuidgeest weten. 

Wim Bosman 
Groep wordt  
Mainfreight

Kab Accountants & Belastingadviseurs 
blijft in beweging. Zo vond er onlangs een 
wijziging in de directie plaats en is er een 
nieuw online platform gelanceerd gericht 
op de online dienstverlening van Kab.

Henk te Brake heeft op 1 januari afscheid ge-
nomen van Kab. Henk begon in 1986 bij Kab, 
waar hij eerst als accountant in loondienst was. 
Per 1 januari 1989 trad hij als vennoot toe tot de 
maatschap en gaf hij mede leiding aan kantoor 
Doetinchem. De dagelijkse leiding van kantoor 
Doetinchem blijft in handen van Arnoud Thuss 

en Theo Gudden. Zij worden aangevuld door 
Robert Baars en Ron Ketelaar.
En er gebeurt meer bij Kab Accountants & 
 Belastingadviseurs. Voor een adequate bedrijfs-
voering is het voor een ondernemer belangrijk 
om op elk gewenst moment real time inzicht in 
zijn financiële gegevens te hebben. Daarom is 
nu Kab Online gelanceerd. Kab Online biedt 
zowel de ondernemer als de accountant een 
platform, waarbij beiden op elk gewenst 
 moment inzage hebben in de meest actuele 
financiële status van de onderneming. 

Wijziging in directie van Kab Accountants 

Vanaf links Theo Gudden, Ron Ketelaar, Robert Baars en 
Arnoud Thuss. Fotograaf: Martine Wevers



‘Lift met geluid van 
een startende Porsche’

We melden ons op een frisse winterdag bij Aesy 
Liften en gaan met de trap (!) naar de tweede 
verdieping. Het is vandaag een drukte van jewel-
ste. Van de tachtig medewerkers die het bedrijf 
telt, werken er hier zo’n dertig. 
We worden hartelijk ontvangen in het sfeervolle 
directiekantoor door Rudi Leusink. Hij neemt 
ons eerst mee in de geschiedenis van het bedrijf, 
dat hij samen met zijn broer Henri begon in 
2005. “Henri en ik werkten voor een ander 
‘liftenbedrijf’. Mijn broer stelde voor om samen 
voor onszelf te beginnen. Dat klonk mij als mu-
ziek in de oren. Henri als technische man, ik de 
commerciële. We vormden een goed team.”
De wereld van liften is niet ingewikkeld. Ze zijn 
er globaal in drie verschillende soorten. Je hebt 
de goederenlift, de traditionele lift en de plat-
formlift. Aesy Liften is gespecialiseerd in deze 
laatste vorm. 

Onze missie
“Het is onze missie om elk gebouw toegankelijk 
te maken voor iedereen”, zegt Rudi Leusink 
trots. “Of het nu gaat om bestaande bouw of 
nieuwbouw. Voor élk gebouw is een passende 
oplossing te vinden. Voor personen en goede-
ren.”
Een platformlift verschilt van de traditionele 
liften omdat deze geen hijsvoorziening, liftput, 
machinekamer, dakopbouw, of ventilatie in de 
schacht nodig heeft. Compact dus! “Hierdoor 
kun je aanzienlijk kosten besparen. Vroeger 
werd geroepen dat een lift 100.000 gulden kost-
te. Zeg maar 45.000 euro. Die situatie is veran-
derd. Een lift is voor veel meer mensen en be-
drijven haalbaar. Voor de prijs van een luxe 
keuken heb je een lift in je huis of bedrijf. En het 
mooie is dat je een lift tegenwoordig prima in 
een bestaande woning kunt integreren. Daarbij 
bieden we een oplossing waar conventionele 
lifttechnieken niet kunnen worden toegepast 
vanwege het gebrek aan ruimte. Daar komen 
onze ruimtebesparende liften om de hoek kij-
ken.”
De platformliften worden in Zweden op maat 
gemaakt. “Dat betekent dat je alle kanten op 
kunt in een woning. Er hoeft alleen een gat te 
worden geboord. De lift past door elke voordeur 
naar binnen. Omdat dit compacte liften zijn, 
verbruiken ze ook weinig energie. Er hangt zelfs 
een energielabel A aan.”

Praktijk
We zijn benieuwd hoe het er in de praktijk uit-
ziet. Het kantoor van Aesy Liften is uitgerust met 
twee platformliften: de Personenlift A-5000 en 
de Huislift A-4000. Een ‘gewone’ uitvoering en 
een ultraklein formaat. We gaan met beide liften 
op en neer. Wat opvalt, is dat het platform waar 
je op staat geen wanden heeft. Dat kan overi-
gens wel - een Aesy lift met cabine - maar dat is 
eigenlijk niet nodig. De lift gaat namelijk op en 
neer in een schacht. Dus je kunt er niet uitval-
len. Je moet bij deze lift de knop vasthou-
den. “Als je ‘m loslaat, dan stopt de lift. 
Bij onze gesloten cabine hoef je 
maar één keer op de knop te 
drukken, maar dat is niet het 
principe van deze personenlift.”

BEDRIJVIG
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Aesy Liften blijft groeien op bedrijventerrein Mercurion in Zevenaar

Wanneer je Mercurion 

 oprijdt, kun je er niet 

 omheen. Het bedrijf Aesy 

Liften neemt al twaalf jaar 

een prominente plek in op 

het Zevenaarse bedrijven-

park. Zelfs de crisis heeft dit 

bedrijf niet kunnen raken. 

“Wij blijven groeien”, zegt 

directeur Rudi Leusink.



Volgens Rudi Leusink wordt er veel aandacht 
geschonken aan nazorg en onderhoud. “Een lift 
verkopen is één, maar juist het onderhoud is 
heel belangrijk. Eén tot twee keer per jaar kijken 
we de lift helemaal na. Alle Aesy liften voldoen 

aan de Europese EN-norm, de 2006/42/EG en 
zijn voorzien van een CE certificaat. Hoe 

lang je met een lift kunt doen? Heel 
lang. We hebben onlangs bij een 
Hema na tien jaar voor het eerst 

een lift moeten reviseren. Die lift 
werd zeventig keer per dag 

gebruikt. Dus dat valt 
erg mee.”

De kleine lift in dit gebouw valt extra op. Deze 
staat op de bovenste verdieping midden in een 
kantoor en is half hoog. Daarmee is de lift niet 
alleen een praktisch vervoersmiddel, maar te-
vens een designobject in de ruimte. “Eigenlijk 
laten we hiermee zien dat echt alles mogelijk is 
in elke ruimte.”
Of er ook nadelen aan de platformlift kleven? 
“De snelheid ligt lager dan een gewone lift en 
dat je de liftknop moet blijven indrukken. Als dat 
al een nadeel is.”

Cibes
De ontwikkeling van Aesy Liften ging zo snel dat 
het Zweedse liftenbedrijf Cibes in 2008 aan de 
deur klopte. “Cibes wilde zaken met ons doen. 
Ze besloten een meerderheidsbelang in ons 
bedrijf te nemen. Sindsdien is het bedrijf dus 
feitelijk van Cibes en is Aesy Liften een verkoop-
kantoor in Nederland en België. Erg jammer is 
dat niet lang nadat Cibes aan de deur klopte, 
mijn broer plotseling kwam te overlijden. Hij 
heeft de overname net niet meegemaakt. Ik 
moest toen alleen verder gaan. Sindsdien maakt 
Aesy Liften deel uit van Cibes Lift Group dat 
over de hele wereld liften levert. Van-
wege het sterke merk Aesy Liften in 
Nederland is dit een van de 
weinige kantoren waar de 
naam niet is veranderd. 
Cibes is in de we-
reld marktleider 
op het ge-
bied van 
plat-

formliften. In heel Europa plaatste het bedrijf al 
ruim 40.000 van deze liften. Wij doen het zelf 
ook goed. De vraag blijft toenemen. De verhou-
ding in geleverde liften is nog ongeveer tachtig 
procent zakelijk en twintig procent particulier. 
We zien die laatste markt steeds verder groeien. 
Het is natuurlijk een mooie manier om langer in 
je vertrouwde huis te kunnen blijven wonen.”

De Liemers
Ook in de Liemers staan tientallen liften van 
Aesy Liften uit Zevenaar. “In de moskee hier op 
bedrijventerrein Mercurion hebben we een lift 
mogen plaatsen. Daarnaast hebben wij ook veel 
bijzondere projecten. Bijvoorbeeld bij Porsche in 
Heteren, waar we een personenlift met cabine 
en schuifdeuren mochten plaatsen. Als je daar 
op de knop drukt dan hoor je het geluid van een 
startende Porsche die vervolgens begint te rij-
den. Dat was wel grappig, temeer omdat onze 
liften eigenlijk bijna geen geluid produceren. 
Er is voor echt iedereen een lift op maat.”

‘Met een lift wordt
het pand meer waard’
Een lift is niet alleen praktisch interessant, 
maar ook financieel interessant. “Met een lift 
is de woning of het bedrijfspand meteen meer 
waard”, zegt Rudi Leusink. “Een lift biedt 
gewoon meer mogelijkheden. Daarnaast kun 
je er niet omheen. Er zijn mensen die anders 
een gebouw niet in kunnen. Een kantoor
gebouw zonder lift is eigenlijk niet meer van 
deze tijd.”
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Rudi Leusink: 
“Het is onze missie om elk 
gebouw toegankelijk te 
maken voor iedereen.”



Wiggers Ross verhuisd naar pand Baston Wonen
Wiggers Ross Advocaten | Belasting-
kundigen is verhuisd naar de tweede ver-
dieping van het pand van Baston Wonen 
op bedrijvenpark Mercurion in Zevenaar. 
Voor het advocatenkantoor  is het een 
verhuizing naar de overkant van de weg.

Het pand van Baston Wonen stond al ruim twee 
jaar te koop. Dit leidde volgens directeur- 
bestuurder Sandra van Zaal van Baston Wonen 
niet tot serieuze gegadigden. “Teleurstellend 
omdat we graag wat dichter bij de bewoners 
wilden komen. Maar als plan A niet werkt, dan 
maak je plan B. Dat betekent dat we dichterbij 
de klant vertalen naar het bieden van meer 
digitale mogelijkheden en we zelf vaker op pad 
gaan naar de bewoners toe.”
Baston verhuisde intern zodat de boven-
verdieping leeg kwam te staan. Wiggers Ross 
Advocaten | Belastingkundigen huurt deze 
 verdieping. Jan Langerhuizen van Wiggers Ross 
Advocaten | Belastingkundigen: “We verhuizen 
naar een representatief pand op een mooie 
locatie, pal aan de A12.”

Astrum College is 
Gezonde School

Directeur Sigrid Helbig was onlangs met haar 
stafleden op bezoek in Duiven. Rik de Lange, 
burgemeester van de gemeente Duiven en voor-
zitter van de Taskforce InnoFase, ziet volop 
kansen voor het ‘synergiepark’: “Bedrijven in de 
hoogste milieuklasse krijgen hier de ruimte om 
tot bloei te komen. Afval van het ene bedrijf is 
grondstof of energie voor het andere.”
Al jaren wordt er op InnoFase samengewerkt 
door bedrijven en gemeente. Directeur Michiel 
Timmerije van AVR wijst erop dat zijn bedrijf 
verantwoordelijkheid voor het klimaat neemt 
met het plan om  op grote schaal CO2 af te gaan 
vangen dat voor hergebruik geschikt is in de 
glastuinbouw. De opslag van warmte in de diepe 
ondergronden tijdens de zomermaanden is 
volgens Timmerije in de toekomst een nieuwe 
kans om nog zuiniger om te gaan met energie. 
Gemeentelijk projectleider Luc Velhorst wijst op 
de kansen voor de productie van bio-LNG op 

InnoFase. Bio-LNG f LBM is een duurzame 
 energiebron en zeer geschikt voor het zware 
transportverkeer op de weg en het water. Op 
InnoFase is al een LNG tankstation aanwezig.
Het Waterschap Rijn en IJssel heeft een grote 
zuiveringsinstallatie op InnoFase. Het Water-
schap wil in de toekomst volledig energie- 
neutraal zijn: vorige week maakte het schap het 
voornemen bekend om twee nieuwe wind-
molens op InnoFase te plaatsen.

Een andere belofte voor het Waterschap is het 
terugwinnen van waardevolle grondstoffen uit 
het rioolwater. “We worden meer en meer een 
grondstoffen- en energiefabriek,”aldus Antoinet 
van Helvoirt, Hoogheemraad van het Water-
schap. Haar projectleider Coert Petri was trots 
op het feit dat het waterschap in Zutphen een 
installatie gaat bouwen dat het waardevolle 
alginaat uit het afvalwater haalt. 

Het Astrum College in Velp - onderdeel van ROC 
A12 - mag zich sinds kort een Gezonde School 
noemen. Met het vignet Gezonde School laten 
scholen zien dat zij effectief aandacht besteden 
aan gezondheid van studenten en docenten. 

Economic Board zoekt 
kansen op InnoFase

Koninklijke Rotra heeft met haar product 
Rotra Green Footprint 600.141 kgs CO2 
gecompenseerd in 2016. Dit betreft 
 compensatie van vrijgekomen CO2 bij 
4.034 zendingen die Rotra mocht ver zorgen 
voor haar Green Footprint klanten. 

Rotra streeft nadrukkelijk naar verduurzaming 
van haar dienstverlening. De ambitie ligt op hon-
derd procent klimaatneutraal transport. Daarom 
pakt Rotra samen met haar klanten de restuit-
stoot aan. Met Rotra Green Footprint biedt Rotra 
de mogelijkheid zendingen wereldwijd honderd 
procent CO2-neutraal af te halen en af te leveren. 

Rotra 
compenseert 
CO2 uitstoot

NIEUWS

The Economic Board wil als ‘innovatiemotor’ een gangmaker zijn van de economie in de 
regio Arnhem-Nijmegen. Er zijn vijf innovatiehubs in de regio werkzaam op het gebied 
van slimme duurzaamheid met circulaire economie hoog in het vaandel: het bedrijven-
terrein InnoFase in Duiven is zo’n hub.  
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‘Smoelenboek, maakindustrie 
en grensoverschrijdende 
samenwerking’
Het bestuur mag meer zichtbaar worden, breng maakbedrijven met elkaar in contact en Lindus kan een 
rol spelen in de oprichting van een databank voor stagiaires. De ledenenquête die vorig jaar werd 
 gehouden, leverde diverse aanknopingspunten op, waar het bestuur van Lindus mee aan de slag gaat. 

Onder het thema ‘Van lid naar ambassadeur’ werd de leden een uitgebrei-
de vragenlijst voorgelegd. Opvallend was de hoge deelname aan de en-
quête en de hoge waardering voor het werk van Lindus. “Ongeveer zestig 
procent van de leden nam aan de enquête deel”, vertelt voorzitter Henk 
Dekker van Lindus. “Dat tekent een grote betrokkenheid van de bedrijven 
bij Lindus en daar zijn we heel blij mee. Ook de waardering was hoog. 
Leden zijn over het algemeen te vreden over het lidmaatschap van Lindus, 
komen graag naar de bijeenkomsten en vinden dat de vereniging zich op 
de juiste doelen focust.  Opvallend was dat het overgrote deel van de 
 bedrijven zegt dat ze dankzij Lindus nieuwe relaties hebben opgebouwd.”

Suggesties
De leden kwamen ook met suggesties. Zo zou het bestuur van de vereni-
ging herkenbaarder en zichtbaarder mogen zijn. Bestuurslid Piet Nass: 
“Dat hebben we meteen in de praktijk gebracht. Tijdens Lindus- 
bijeenkomsten staat het hele bestuur bij de ingang om de leden te ver  wel-
komen. Nieuwe leden nodigen we voortaan apart uit en begeleiden we 
tijdens de eerste avond bij Lindus. Zij krijgen de gelegenheid om zich in 
één minuut voor te stellen. De zichtbaarheid van de vereniging wordt 
verder opgepakt met een nieuwe website. Deze wordt nu gebouwd. Daar 
komt ook een ‘smoelenboek’ op, waardoor onze leden zichtbaarder 
 worden. En wellicht krijgt de nieuwe website een vraagbaak voor leden.”
Een andere suggestie betrof de maakbedrijven. Veel leden vinden dat deze 
beter met elkaar in contact kunnen worden gebracht en dat Lindus daar 

wellicht een rol in kan spelen. Lindus als een soort broedplaats voor 
 onderzoeken in de maakindustrie. Henk Dekker: “Zoals we ons met DEC 
Liemers hebben gefocust op duurzaamheid, gaan we nu kijken of we in-
derdaad iets met deze suggesties kunnen. Misschien kan ook de Liemerse 
Economische Raad hier een rol in spelen. We denken hier serieus over na.”

Uitwisselen stages
Het grensoverschrijdend uitwisselen van stagiaires is eveneens een belang-
rijk aandachtspunt waarover Lindus zich buigt. Er lijkt behoefte aan een 
soort databank voor stages. Een stageportaal, dat stagiaires coördineert in 
het hele grensgebied. Piet Nass: “In de Achterhoek kennen we Achterhoek 
Werkt. Wellicht kunnen we een Liemers Werkt oprichten. We overleggen 
met het onderwijs of zij dit verder willen gaan onderzoeken. Lindus kan 
daarbij zeker een rol spelen. Binnenkort hebben we een bijeenkomst van 
Young Lindus over dit onderwerp.”
De grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven is sowieso een 
actueel item. Henk Dekker: “Er liggen in Duitsland kansen en valkuilen. 
Samen met Wiggers Ross Advocaten en Honorair Consul der Nederlanden 
Freddy Heinzel houden we binnenkort een thema-avond over deze mate-
rie. Hier werkt ook de Duitse Businessclub aan mee.”
Henk Dekker en Piet Nass zijn blij met de actieve rol die Lindus-leden met 
het invullen van de enquête hebben opgepakt. “Het is goed dat we samen 
kijken naar verbeterpunten. De leden hebben hun mening gegeven. Nu zijn 
wij aan zet.”

Lindus blij met resultaat enquête: 
leden roemen actieve 
ondernemersvereniging
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Virtuele 
onsterfelijkheid

Op dit moment lig ik alweer enige dagen in 
bed met heftige koorts. Als een echte 
 hypochonder gaan de gedachten gelijk uit van 
het allerergste.
Ik moest vervolgens denken aan de gesprek
ken die ik de afgelopen week voerde met twee 
experts op het gebied van kunstmatige 
 intelligentie. De een werkte voor een groot 
ICTbedrijf en de ander is directeur van een 
mkbbedrijf. Het blijkt dat er nu al computers 
bestaan, die op een zodanige manier via de 
telefoon je te woord staan dat het niet meer 
mogelijk is om na het gesprek te bepalen of je 
met een mens of een machine gesproken 
hebt. Als je je realiseert dat je over echt maar 
een paar jaar voor duizend euro een compu
ter kunt kopen, die net zoveel rekencapaciteit 
heeft als een mens en je voegt de mogelijk
heden van robotica er aan toe dan moet het 
voorstelbaar zijn dat je vanaf dat moment 
virtueel kunt voortleven op een manier waar
bij je niet alleen via spraak maar ook via de 
andere nagebootste menselijke sensoren zoals 
gevoel, zicht, etc kunt communiceren. Maar 
ook met alle opgedane ervaringen, inzichten 
en met de mogelijkheid om daar nieuwe aan 
toe te voegen. Een idioot idee denk ik, maar 
het sluit wel aan bij een behoefte die we als 
mensen al sinds de Egyptische beschaving 
hebben. En er zijn nu tenslotte ook al mensen 
die zich laten invriezen met de hoop dat ze 
ontdooid verder kunnen als de genezing van 
hun ziekte mogelijk is.
Aan u als lezer de beoordeling of dit gedachte
goed uit een door koorts slecht functionerend 
brein onzin is of niet. 

Martin Stor
RCTmanager 
innovatie

INNOVATIE

Inmiddels is de eerste bijeenkomst van het Logis-
tiek Innovatiehuis achter de rug, zo laat Tjeerd 
Middelkoop weten. “Afgelopen september heb-
ben we een inspirerend logistiek congres gehou-
den in Hal 12 in Zevenaar. Daaruit bleek dat 
ondernemers niet zomaar aanhaken bij allerlei 
plannen of meteen enthousiast worden wanneer 
de overheid of semi-overheidsinstellingen te 
nadrukkelijk sturen. We hebben geconstateerd 
dat het tijd is voor verandering. We hebben on-
dernemers benaderd met concrete doelstellingen 
en projecten, waar individuele bedrijven ook echt 
wat aan hebben. Projecten die het ondernemers-
klimaat ten goede komen. Die ervoor zorgen dat 
de regio als logistieke hotspot op de kaart komt 
te staan. Om ook echt resultaat te boeken, wer-
ken we samen met allerlei partijen binnen de 
logistieke sector. Hierdoor ontstaat er een regio-
naal logistiek ecosysteem, dat de sector verder tot 
bloei moet brengen.”
Meerdere ondernemers hebben aangegeven 
projecten in het kader van het nieuwe Logistiek 
Innovatiehuis te willen begeleiden. Er zijn diverse 

pijlers benoemd, waarbinnen de 
vereniging projecten wil gaan 

initiëren: fysieke bedrijfsomge-
ving, markt & business deve-
lopment, arbeidsmarkt, inno-
vaties en duurzaamheid. 

Ondernemer Tjeerd Middelkoop 

pakt de rol van kwartiermaker op.

Logistics Valley
Logistiek Innovatiehuis Liemers Achterhoek is 
vertegenwoordigd in het bestuur van Logistics 
Valley, het samenwerkingsverband tussen Logis-
tiek Innovatiehuis Liemers Achterhoek, LEC Nij-
megen, Hotspot Rivierenland en de provincie 
Gelderland. Tjeerd Middelkoop: “Onze doelstel-
ling binnen deze Gelderse Corridor is de logistiek 
in deze regio ook internationaal te versterken, 
nieuwe business aan te trekken, maar ook brede-
re projecten op te kunnen pakken. Een mooi 
voorbeeld is de Rail Terminal Gelderland. Deze 
wordt ontwikkeld ter hoogte van Valburg. Hier-
door is het straks mogelijk om vracht ‘op en af’ 
het spoor te zetten, waardoor vanuit deze regio 
onder andere rechtstreekse spoorverbindingen 
ontstaan met Polen, Rusland en China.”

Kwartiermaker 
Het bestuur van Logistiek Innovatiehuis Liemers 
Achterhoek bestaat uit ondernemers Susan Koen-
ders, Jörgen Groeneveld-Janssen en Rien Boskel-
jon en namens het Graafschap College neemt Ted 
van Vilsteren zitting in het bestuur. De Liemerse 
gemeenten en de provincie Gelderland besloten 
Tjeerd Middelkoop aan te wijzen als kwartierma-
ker oftewel aanjager. “Ik ga ideeën en vraagstuk-
ken bij de bedrijven in de regio inventariseren 
om deze om te zetten in concrete projecten met 
draagvlak en cofinanciering. Projecten die passen 
bij de doelen van de Gelderse Corridor en Logis-
tics Valley. We denken aan minimaal één korte 
termijnproject voor de Liemers en een project dat 
corridor breed spin-off heeft.”

Cirkelzaagproducent Kinkelder heeft een app ontwikkeld met 
alle benodigde informatie over het zagen van staal en het ge-
bruik van Kinkelder zaagbladen.

De Kinkelder zaag-app is speciaal ontwikkeld om eenvoudig informa-
tie te delen over verschillende zaagtoepassingen en het gebruik van 
Kinkelder zaagbladen. Hierdoor kan iedere zaagmachine operator het 
juiste zaagblad en tandsteek kiezen in combinatie met de meest opti-
male machineparameters. De app geeft adviezen ter voorkoming van 
diverse zaagproblemen.
Daarnaast is het mogelijk om alle brochures te bekijken, te downloa-
den of te delen, en direct contact te leggen met Kinkelder.
De Kinkelder app is gratis te downloaden via Apple Store, Google Play 
and Windows Store. 
Kinkelder zaagbladen zijn verkrijgbaar via de gerenommeerde gereed-
schapslijperijen en de professionele gereedschapsleveranciers.

Kinkelder introduceert gratis zaagapp

LEC Liemers wordt Logistiek 
Innovatiehuis Liemers Achterhoek
Logistiek Expertise Centrum (LEC) Liemers bestaat niet meer. Op de fundamenten van het LEC is 
de vereniging Logistiek Innovatiehuis Liemers Achterhoek opgericht. Een platform dat wordt ge-
dragen door ondernemersvereniging Lindus, de Liemerse gemeenten, de provincie Gelderland en 
ROC Graafschap College. Ondernemer Tjeerd Middelkoop pakt de rol van kwartiermaker op.
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Door Sjoerd Geurts

Met zijn bedrijf BKC richt hij zich op boomverzorging, groen en milieu. Maar eigenaar 

Fred  Hakvoort verlegt ook graag grenzen op het gebied van duurzaamheid. Of het nu gaat om 

de  toepassing van bio-energie, de ontwikkeling van miscanthuspapier of het ondersteunen 

van  duurzame startups. 

Zijn nieuwste product is de plasticverwerkings-
machine. Als deze op tijd klaar is, dan presen-
teert Fred Hakvoort zijn versie van het project 
‘Precious Plastic’ tijdens B2B de Liemers op 7 
april van dit jaar bij Makro Kerstpakketten. De 
beurs waar hij vaker innovaties lanceerde. Wat 
te denken van het miscanthuspapier van twee 
jaar geleden.
We ontmoeten Fred Hakvoort op zijn kantoor 
op bedrijventerrein 7Poort. Hij bruist van idee-
en, zo blijkt ook dit keer weer. We willen eerst 
van alles weten over de plasticverwerkingsma-
chine. “Het is een idee dat ik gevonden heb op 
het internet”, vertelt hij. “Van ontwerper Dave 
Hakkens. Hij heeft het als afstudeerproject be-

dacht voor de Design Academy. Na het concept 
twee jaar te hebben doorontwikkeld, is het 
volgens hem klaar voor de wereld. Hij nodigt 
iedereen uit om hiermee aan de slag te gaan en 
die handschoen heb ik opgepakt. Er zijn inmid-
dels overigens meerdere Precious Plastics-pro-
jecten gestart. Wij gaan nu ook een machine 
laten bouwen en die zal ik deze ontwerper 
zeker laten zien.”

Bergen afval
Precious Plastic is volgens Hakvoort geen machi-
ne waarmee je als bedrijf straks gouden bergen 
gaat verdienen. “Maar wel een machine die op 
verschillende onderdelen werkt aan duurzaam-

heid. Laten we eerlijk zijn. We produceren met 
z’n allen bergen afval. Ook plastic. Natuurlijk 
zijn er fabrieken die grote hoeveelheden plastic 
verwerken, de extracten er uit halen en deze 
weer hergebruiken. Daar zijn we ook echt geen 
concurrent voor. Maar met onze plasticverwer-
kingsmachine kunnen we wel op kleinschalige 
basis leuke dingen doen. De machine verpulvert 
het plastic en smelt het meteen in een chemisch 
proces om tot een soort draad, waarmee je 
vervolgens producten maakt, zoals bakjes, bord-
jes, schaaltjes of draden. Dat proces wil ik nu in 
een pilot zichtbaar maken op de B2B-beurs. 
Weet je wat zo leuk is aan dit project. Je kunt 
het als bedrijf binnen je eigen onderneming 
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Innovatie, we hebben onze mond er vol van. 
Maar welke bedrijven  innoveren echt? 
Wij maken voor deze rubriek een 
rondgang door de  Liemers. 
Dit keer bezoeken we BKC.

Fred Hakvoort (BKC) laat innovatieve machine bouwen

Afvalplastic in eigen bedrijf 
omsmelten tot ‘leuke’ voorwerpen
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oppakken en hierbij bijvoorbeeld mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan 
helpen. Het is een heel simpel, maar duurzaam 
werkproces. Je maakt iets leuks van plastic afval. 
Voor een bedrijf is het wel belangrijk dat je 
hierbij niet meteen aan hoge rendementen of 
winsten denkt. Maar aan de toegevoegde waar-
de die het voor de maatschappij heeft.”

Afvalberg
De plasticverwerkingsmachine past volgens Fred 
Hakvoort in de gedachte dat we in Nederland 
medio 2050 van de afvalberg af willen. Dat 
betekent afval op andere manieren verwerken. 
“Het mes snijdt aan meerdere kanten. Je hoeft 
geen afval meer te vervoeren door milieuon-
vriendelijke vrachtwagens omdat het op eigen 
terrein wordt verwerkt en je helpt mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. 
Iets wat je in het kader van de participatiewet 
straks als bedrijf sowieso moet oppakken. Daar-
naast creëer je een stuk bewustwording. We 
moeten met z’n allen anders met de wereld 
omgaan. Er niet alleen over praten, maar de 
handen uit de mouwen steken. Ik heb een hekel 
aan allerlei werkgroepen omdat die alleen maar 
praten, ik ben een doener. Ik wil presteren.”
Met die gedachte heeft Fred Hakvoort inmiddels 
meerdere innovaties in een sneltreinvaart in 
gang gezet. De plannen om een ‘duurzame 
grondstoffenfabriek’ in Duiven op te richten 

duurden hem te lang, waarna hij in Arnhem op 
bedrijventerrein De Kleefse Waard op eigen 
initiatief een pand huurde waar hij sinds kort 
concreet aan de slag is gegaan. “Er wordt op 
alle niveaus vooral gepraat maar dat schiet niet 
op. Dus ik heb zelf knopen doorgehakt, een 
pand gehuurd en volgend jaar moet daar de 
fabriek Miscancell gaan draaien. Inmiddels heb 
ik een extruder van de Wageningen Universiteit 
overgenomen. Die verpulvert Miscanthus ofte-
wel olifantengras. Dit is een geweldige grond-
stof voor bio-energie, maar je kunt er meer 
mee. Wij verpulveren het tot cellulose. Daarmee 
maken we papier, maar het kan ook als grond-
stof voor andere producten dienen. Er zijn al be-
drijven die belangstelling hebben voor dit duur-
zame product. Op de Kleefse Waard openen we 
daarnaast een laboratorium waarin we meer 
onderzoek hiernaar doen. Hartstikke leuk alle-
maal. Dat geeft me veel energie.”

7Poorter Fruitpark
Een ander initiatief van Fred Hakvoort was het 
7Poorter Fruitpark. Net om de hoek bij het 
kantoor van BKC in Zevenaar. “In 2014 hebben 
we dit aangelegd op de ‘Liemerse Hoogte’ op 
Businesspark 7Poort. In het 7Poorter Fruitpark 
kunnen basisschoolleerlingen leren van de 
natuur. Er is klein wild te vinden zoals konijnen 
en reeën. Maar ook tal van insecten, verschillen-
de soorten bloemen, bomen en struiken met 

fruit om te plukken. Daarnaast is het 7Poorter 
Fruitpark er voor het bedrijfsleven van 7Poort 
om tijdens de lunchpauze een wandeling te 
maken en te ontspannen.”
Een recentere ontwikkeling is ‘Green Office’, 
een initiatief om starters en young professionals 
te ondersteunen bij hun startup. “Wij willen alle 
startups die iets met duurzaamheid hebben 
helpen. De startup ‘Groenewijkstroom’ heb ik in 
die gedachte ook geholpen. Hoe het project van 
Groenewijkstroom er uitziet? Zij plaatsen een 
slimme meter die energie in een buurt verdeelt. 
Nu is het zo dat energie uit zonnepanelen die 
over is, terug de grond in gaat. Deze startup wil 
de energie via een app verdelen onder omwo-
nenden. Zodat je een bericht krijgt dat je nú de 
wasmachine aan moet zetten, want dan kost het 
je niks vanwege de energie die over is. En een 
stap verder is het waarderen van energiebespa-
ring in e-coins. Die kun je vervolgens ook ge-
bruiken bij de bakker of slager wanneer je 
brood of vlees koopt. Een mooi project met een 
duurzame visie.”
Aan de lange lijst met duurzame projecten van 
Fred Hakvoort zal voorlopig nog geen einde 
komen, voorspelt hij. “Het is gewoon ontzettend 
leuk om met je omgeving bezig te zijn en een 
bijdrage te leveren aan een duurzame omge-
ving.”

Op kantoor van BKC in Zevenaar worden prachtige, 
duurzame plannen gemaakt.
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“Voor een bedrijf is het wel belangrijk dat je hierbij niet meteen 
aan hoge  rendementen of winsten denkt. Maar aan 
de toegevoegde waarde die het voor 
de maatschappij heeft.”
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Verhuellweg Doesburg wordt opgeknapt

De Verhuellweg wordt opgeknapt en duurzaam 
en verkeersveilig heringericht. Er komt een nieu-
we rijbaan, de verkeersveiligheid wordt beter 
door het aanleggen van een voetgangersstrook 
en fietssuggestiestroken en ook het parkeren 
wordt een stuk overzichtelijker. Tegelijkertijd 
wordt onderhoud gepleegd aan de riolering, de 
wegfundering en de verlichting. Bekeken wordt 
of voorbereidingen voor de aanleg van glasvezel 
tegelijk opgepakt kunnen worden. Het ontwerp 
wordt nu uitgewerkt tot een bestek, waarna de 
aanbestedingsprocedure begint. Het project moet 
eind 2017 afgerond zijn. 
Wethouder Ellen Mulder van de gemeente Does-
burg is blij met het ontwerp zoals het er nu ligt. 
“Dit is een belangrijke stap voorwaarts in het 

project om de Verhuellweg nieuw elan te geven. 
Wij hebben daarbij zorgvuldig rekening gehou-
den met de wensen van omwonenden, betrokken 
bedrijven en gemeente. Het plan past perfect in 
onze ambitie om Doesburg, en dan vooral het 
werken in de stad, een kwaliteitsimpuls te geven. 
Dit is het eerste project dat tot stand komt in 
nauwe samenwerking met de betrokken bedrij-
ven Rotra en Ubbink. Deze ervaring nemen we 
mee naar een volgend, soortgelijk project, name-
lijk het opknappen van het bedrijventerrein in 
Beinum. Ook daar werken we op een constructie-
ve manier samen met de betrokken bedrijven.” 

Het ontwerp voor de Verhuellweg is in te zien via 
www.doesburg.nl. 

Het college van Doesburg heeft ingestemd met het ontwerp voor het opknappen van de openbare ruimte 
van de Verhuellweg. Het bedrijventerrein aan de  Verhuellweg krijgt daardoor een enorme kwaliteitsimpuls. 
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“Ik vind het de normaalste zaak van de wereld 
dat je je inzet voor je omgeving”, vertelt Jeroen 
Willems. “Toen ik werd gevraagd voor Young 
Lindus hoefde ik niet lang na te denken. Het is 
tot op de dag van vandaag een prima initiatief 
dat het voor jonge ondernemers makkelijker 
maakt te integreren in het ‘grote’ Lindus.”
Tegenwoordig is hij nog steeds actief in besturen 
en commissies. “In ons bedrijf draait alles om 
technische installaties. Die vormen het kloppend 
hart van ieder gebouw. Ons familiebedrijf werd 
in 1978 opgericht door mijn ouders. Wij weten 
als onafhankelijk adviesbureau precies wat er 
nodig is om een optimaal woon-, werk- en leef-
klimaat in gebouwen te ontwerpen en behou-
den. Die kennis deel ik graag. Dat is de reden 
dat ik bestuurslid ben van het landelijke kennis-
knoopunt TVVL en me inzet voor DEC Liemers 
en het daaraan gekoppelde bouwteam Energie. 
Weet je, ik ben helemaal geen geitenwollen 
sokken type, maar vind wel dat we iets aan 

duurzaamheid moeten doen. Dat we dat contai-
nerbegrip concreet moeten maken. En ik moet 
zeggen, we hebben best stappen gezet in de 
Liemers. Er zijn mooie initiatieven ontwikkeld, 
die nu worden uitgerold of verfijnd. Zoals de 
ontwikkeling van fairmiles, waar studenten bij 
zijn betrokken en die korting moeten gaan ge-
ven op duurzame producten. Of het streven om 

een circulaire economie in de Liemers neer te 
zetten. We kennen sinds kort de Stroomlijners, 
waarbij jongeren een app voor op de smartpho-
ne ontwikkelen, waarop je ziet hoe je energie 
kunt besparen. Het opzetten van een Liemers 
Energieloket is ook al zo’n mooi initiatief, net als 
de quickscan, die bedrijven kunnen gebruiken 
om hun energieverbruik in beeld te brengen. Er 

gebeurt heel veel en dat is een mooie constate-
ring. Al ben ik wel van mening dat we het nog 
meer moeten uitdragen. Die quickscan is al 
beschikbaar, maar weet iedereen dat?”

Samenwerking
De duurzame activiteiten kregen onlangs een 
nieuwe impuls met de samenwerking tussen 
Groene Allianties en DEC Liemers. Beide partijen 
sloegen de handen ineen en werken samen 
onder de nieuwe naam ‘Groene Allianties de 
Liemers’. Met als doel te werken aan een circu-
laire Liemerse economie in 2029. “Ik juich deze 
samenwerking toe. Je moet voorkomen dat je 
elkaar beconcurreert. We waren beiden in het-
zelfde gebied actief op een aantal dezelfde on-
derdelen. Het is logisch dat we elkaar hebben 
gevonden. In eerste instantie werken beide 
initiatieven samen in een stuurgroep, maar de 
kans is aanwezig dat we ooit volledig fuseren. 
Overigens ben ik niet in de stuurgroep vertegen-
woordigd, maar blijf ik wel actief in het Bouw-
team Energie. Soms moet je keuzes maken 
omdat je niet aan alle touwtjes tegelijk kunt 
blijven trekken. Maar ik vind het wel mooi dat er 
forse doelstellingen worden neergelegd. We 
beginnen al met de verduurzaming van alle 
34 bedrijventerreinen in de Liemers. De energie-
transitie in de Liemers komt op gang. Mooi.”

‘Ik ben geen 
     geitenwollen 
 sokken type’

Als eigenaar van Willems technisch adviesbureau in Duiven weet Jeroen 
Willems alles over technische installaties van gebouwen. Hij runt het 
 familiebedrijf samen met zijn broer Werner. Maar Jeroen zet zich in zijn 
vrije tijd ook in voor Lindus. Jaren geleden was hij een van de eerste 
 bestuursleden van Young Lindus, tegenwoordig zet hij zich in voor 
 Duurzaamheid Expertise Centrum (DEC) Liemers.

ACHTER DE SCHERMEN 

Jeroen Willems vindt het logisch om zich in te zetten voor duurzaamheid

Ze krijgen regelmatig dezelfde vraag. 
Wat doen ‘de mensen achter Lindus’ eigen-
lijk precies? Door middel van deze rubriek 
geven we een kijkje achter de schermen 
van de  Liemerse ondernemersvereniging. 
In deel 15: Jeroen Willems, oud-bestuurslid 
bij DEC Liemers en lid van het bouwteam 
Energie.

“Er zijn mooie initiatieven 
 ontwikkeld, die nu worden 
 uitgerold of verfijnd”



De eerste Lindus-bijeenkomsten in het nieuwe jaar zijn goed bezocht. De 
nieuwjaarsbijeenkomst op 17 januari vond dit keer plaats bij Jan & Jan in 
Didam. Na de traditionele speech van voorzitter Henk Dekker wist spreker 
Joseph Oubelkas de zaal te boeien met een inspirerend verhaal. Zijn bood-
schap: iedereen heeft een verhaal. Het gaat er alleen om hoe je ermee 
omgaat: ‘lijd je of leid je je verhaal’. Opvallend was dat zijn gesigneerde 
boeken na afloop gretig aftrek vonden. 

Het Happy Hour op 21 februari werd gehouden in Hal 12 in Zevenaar. De 
rol van gastheer was directeur Bert Frölich van Kunstwerk! op het lijf 
 geschreven. Hal 12 gaat ruimte bieden aan een veelheid aan activiteiten. 
Zo worden de activiteiten van culturele organisatie Kunstwerk! hier samen-
gevoegd. Daarnaast is het de bedoeling dat Filmhuis Zevenaar, Regionale 
Sociale Dienst, de gemeente Zevenaar en het Graafschapcollege hier een 
plek krijgen. 

Op 21 maart waren we te gast in Gouden Handen in ’s-Heerenberg 
waar BvB bikes zorgde voor een ‘bedrijfsbezoek op locatie’. Bart van 
 Binds bergen presenteerde zijn Rebel Bikes. Oud-profwielrenner 
Maarten  Tjallingii sprak de aanwezigen met veel humor toe. Bijzonder 
moment deze avond was het afscheid van Anouk de Valois als PR & 
 Communicatie functionaris van Lindus.

Sfeervolle bijeenkomsten

Happy Hour januari, Musiater Zevenaar

LINDUS

Lindus voorzitter 
overhandigt Joseph Oubelkas 

een pakket met Liemerse 
lekkernijen
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Happy Hour februari, Hal 12 Gemeente Zevenaar

Happy Hour maart, Gouden Handen in ‘s Heerenberg
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Harrie Arendsen Zevenaar Volvo Excellent Dealer
Volvo-dealer Harrie Arendsen in Zevenaar 
heeft voor de derde keer op rij de felbe-
geerde Excellent Dealer Award van Volvo 
Car Nederland ontvangen. De prestigieuze 
award gaat naar dealers die volgens hun 
klanten excelleren in service en kwaliteit.

Een hoge klanttevredenheid is iets wat elke 
Volvo-dealer dagelijks nastreeft. Enkele dealers 
slagen hier volgens hun klanten echter zo goed 
in, dat hun inspanningen beloond worden met 
de Excellent Dealer Award. Harrie Arendsen 
kent de kneepjes van het vak, oordeelt de jury. 
De Volvo-dealer in Zevenaar ontving onlangs 
voor het derde opeenvolgende jaar de gewilde 
onderscheiding. 
“Helemaal super natuurlijk om voor de derde 
keer op rij Volvo Excellent Dealer te worden”, 
zegt Tino Theunisse, vestigingscoördinator bij 
Harrie Arendsen. “De award is het bewijs dat we 
onze klanttevredenheid goed op orde hebben.” 

Vier Liemerse bedrijventerreinen Tatelaar, 
Hengelder, 7Poort en Mercurion worden 
voorzien van glasvezel. Althans de bedrij-
ven die zich daarvoor hebben aangemeld.

Lindus doorliep in samenwerking met Kremer ICT 
& Telecom uit ’s-Heerenberg en KPN een vraag-
bundelingtraject om de genoemde bedrijventer-
reinen aan te sluiten op een zakelijk glasvezelnet-
werk. Inmiddels heeft de KPN aangegeven dat de 
bedrijven die zich hebben aangemeld, zeker 
worden aangesloten. De komende weken kunnen 
andere belangstellenden zich nog melden. 
Walter te Brake van Kremer is blij dat de aanleg 
doorgaat. Hij hoopt dat nog meer bedrijven zich 
melden. “Als je nu niet intekent, dan betaal je in 
de toekomst het dubbele. Op dit moment kun je 
nog meeliften. Niet alleen waar het gaat om lage 
aanlegkosten, maar ook om een scherp abonne-
mentstarief.” 

Meer informatie is verkrijgbaar bij Lindus, 
tel 0316-342065 of Kremer ICT & Telecom, 
tel. 0314-675050. 

Liemerse 
bedrijven
terreinen 
krijgen glasvezel 

Agenda
April

4 april B2B de Liemers

5 april Themabijeenkomst Groene 

 Allianties de Liemers

6 april  Young Lindus-event

13 april  Themabijeenkomst 

 POA de Liemers

18 april  Happy Hour Lindus

Mei

11 mei Themabijeenkomst 

 Strick & Wiggers Ross

16 mei  Happy Hour Lindus

Juni

1 juni  Young Lindus-event

20 juni  Jaarafsluiting Lindus BBQ 

NIEUWS
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Precies vier jaar geleden ging ze aan de slag voor Lindus. Officieel als 
 medewerker PR en Communicatie. Anouk de Valois werkte zich echter op 
tot manusje van alles. Als organisator van bijeenkomsten, inspirator bij 
werkgroepvergaderingen en als vraagbaak voor de leden. Op 1 april komt 
hier een einde aan. “Wat heb ik genoten van de afgelopen vier jaar”, 
vertelt Anouk. “Van het organiseren van de Lindusbijeenkomsten en de 
‘buurtmeetings’ tot het bij elkaar brengen van overheid en ondernemers 

voor bestemmingsplanwijzigingen of revitaliseringen. Teveel om op te 
noemen. De afgelopen vier jaar hebben mij veel gebracht aan lokale 

kennis van de regio en van de werkwijze van lokale en provinciale 
overheden. Dat had ik niet willen missen. Maar nu is het toch 
genoeg. Ik ga mijn pijlen richten op andere opdrachtgevers en 
Anouk@Work en Payroll@Work verder in de markt zetten. Dat 
neemt niet weg dat ik zichtbaar zal blijven in de Liemers. Ik ben 
immers ‘gewoon’ lid van Lindus en blijf met plezier de bijeen-
komsten bezoeken.” 

Anouk de Valois neemt 
afscheid van Lindus
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De redactionele inhoud is met zorg samengesteld. Ten aanzien van eventuele onjuist

heden van bepaalde gegevens kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Interesse?
Interesse in het lidmaatschap van Lindus? U mag als niet lid (maximaal 2 keer) naar 

onze Happy Hours komen om kennis te maken met de vereniging. Wilt u vaker 

 komen dan is een lidmaatschap noodzakelijk. Neemt u gerust contact op met het 

secretariaat voor meer informatie. 

Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden (Lindus, t.a.v. 

 secretariaat, Mercurion 3, 6903 PX Zevenaar), dan wel middels een e-mailbericht aan 

info@lindus.nl, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken voorafgaand 

aan het einde van het lopende verenigingsjaar. Het Lindus-verenigingsjaar loopt van 

1 september tot 1 september.

Colofon
Uitgever
Lindus, de ondernemersvereniging 
van de Liemers
Mercurion 3, 6903 PX  Zevenaar

Verspreiding
DUS verschijnt vier keer 
per jaar en wordt verstuurd 
naar bedrijven in de Liemers.

Oplage
1.800 exemplaren

Advertentie acquisitie
Tel. 0316 34 20 65
Mob. 06 12 96 76 15
info@lindus.nl

Redactieadres
Redactie DUS
Mercurion 3
6903 PX  Zevenaar
info@lindus.nl 

Bladcoördinatie
Marieke de Jong

Redactiecommissie
Anouk de Valois
Marieke de Jong 
Ton Joosten 
Sjoerd Geurts (hoofdredacteur)

Tekst
Sjoerd Geurts

Fotografie 
Henk ter Velde
Jacques Kok

Vormgeving
Bureau de Clou 

Drukwerk
10+ Advies en Coördinatie

NIEUWE LEDEN

MARKETI BV  ZEVENAAR

Als retailer kiest u Marketi; alles voor uw recla
me geregeld, vast aanspreekpunt en produc
ten binnen uw pakket. Geen grote investerin
gen meer, alles altijd geregeld voor vaste 
bedragen per maand. Kies voor een 6, 12 of 
26 variatie voor uw aanbiedingen en acties. Zo 
laten wij uw winkel weer opvallen, van stoep
borden tot kioskvlaggen en van stickers tot 
rollup banners.

                 Peter Vos

STADSBROUWERIJ WITTENBURG  ZEVENAAR

Niet op een bedrijventerrein, maar wel de 
enige brouwerij van de Liemers. 
 Stadsbrouwerij Wittenburg brouwt traditioneel 
en duurzaam jonkheerbier. Dit gebeurt 
 economisch verantwoord, namelijk met 
 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Onze locatie herbergt een brouwerij, café en 
een mogelijkheid voor vergaderen en net
werken (maximaal 150 mensen).

                 Theet van Aalst 

RONALD GERRESSEN BV  DUIVEN

Ronald Gerressen BV is gespecialiseerd in 
totaal vastgoedonderhoud. Spouwmuur, bo
dem, vloer en dakisolatie, gevelreiniging en 
gevelrenovatie, graffiti verwijderen, torbo 
stralen, schoorsteenrenovatie, impregneren en 
coaten, rioolontstoppingsdienst, rioolinspectie 
door middel van een televisiecamera, radio
grafisch opsporen van rioleringen, riolerings
werken. 24 uurs service voor calamiteiten en 
schoonmaakdiensten, hoogwerker service, 
wegzuigen pompen wateroverlast, brand en 
roetreiniging, riooldiensten.                                Ronald en Elvira Gerressen

OTMPROJECTADVIES  DUIVEN   

OTMProjectadvies houdt zich actief bezig met 
het ondersteunen van bedrijven bij het oplos
sen van technische vraagstukken. De meer
waarde om OTMProjectadvies als partner te 
betrekken bij een technische vraag, is de ex
pertise die het bedrijf de klant biedt dankzij de 
brede ervaring die op meerdere terreinen is 
opgedaan. Hierdoor is OTMProjectadvies in 
staat oplossingen grondig en gedetailleerd uit 
te werken en hierbij grensoverschrijdend te 
denken. Alle mogelijke bewerkingen kunnen 
custom made worden uitgevoerd.                                   Ron Warbroek

BVB BIKES VOF  ZEVENAAR   

BvB Bikes is de oprichter van het fietsenmerk 
REBEL. REBEL levert highend race en 
 mountainbikes volledig naar wens van de 
klant. Fietsen van REBEL worden direct van de 
fabriek aan de consument geleverd. 
 Daarnaast organiseert REBEL evenementen en 
clinics, ideaal voor relatiemarketing of team
building.                              

Bart van Bindsbergen 
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Een aandeel in elkaar

Ontdek hoe het werkt op Rabobank.nl/kommaarop

Als ondernemer wil je niet wachten. Je wilt vooruit, je plan uitvoeren. En dat kan,

want de Rabobank financiert klanten met een goed plan binnen één dag. Dat geeft

duidelijkheid. Dus kom maar op met dat plan.

Dus kom maar op met dat plan

financieren
wij binnen 
één dag.

Een
goed plan


