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Doel van de RegioSafari  

Uw gastheer 

Bestuurders van regiogemeenten nodigen bestuurders van andere gemeenten (overheden, 

kennisinstellingen) uit om, in het eerste jaar na het aantreden van de nieuwe colleges, de parels in 

eigen regio te ontdekken.  

 

Onder bestuurders wordt ook verstaan bestuurders van (Triple Helix-)relaties, provinciale 

bestuurders (doelgroep jaarlijkse Regioreis) en (waar mogelijk) raadsleden. 

 

Thematiek 

Vertrekpunt zijn de 4 thema's waarop we samenwerken: Economie, Mobiliteit, Duurzaamheid en 

Wonen (& Leefomgeving). Samen werken en samenwerken aan een 'Gezonde Groei' van de regio 

vraagt dat je weet wat de regio te bieden heeft.  

 

Dagindelingen en deelname 

Het programma is modulair opgebouwd. 4 dagen, bestaande uit een ochtend- en middagdeel (en zo 

mogelijk wordt de avond ook benut). 

 

Deelname is mogelijk na opgave. Het programma zal door het Regiosecretariaat worden 

gecommuniceerd en opgave loopt ook via het Regiosecretariaat.  

Het Event van The Economic Board op 13 september is een onderdeel van de Safari. Opgave voor dit 

event loopt via The Economic Board (event@theeconomicboard-papendal.com).  

  

  

mailto:event@theeconomicboard-papendal.com


3 
 

  



4 
 

 

 

5 september - Lingewaard en Overbetuwe 

 

De start van de RegioSafari vond plaats in de gemeente Lingewaard. Op Landerij De Park 

[www.landerijdepark.nl] werden de reizigers verwelkomd door burgemeester Van Asseldonk. Niet 

toevallig één van de bestuurders die aan de wieg heeft gestaan van het idee van een reis door de 

eigen regio.  

 

Per bus werd een bezoek gebracht aan Elst Centraal, Knoop 38 en Park 15 [www.park15.nl]. De 

wethouders Hol en Van Baal toonden zich uitstekende reisleiders. Vervolgens werd de A325 

overgestoken naar de gemeente Lingewaard voor de parel NextGarden [www.Nextgarden.nl]. Het 

reisgezelschap bezocht hier een kwekerij en het onlangs geopende drijvend zonnepark.  

Paul Hospers praatte het gezelschap bij over de ontwikkeling van het klimaatneutrale 

tuinbouwgebied in het hart van de regio.  

 

Speciale dank aan: Désirée Wijgerse (Gemeente Overbetuwe).  
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13 september - dag van Arnhem 

 

Het programma voor dag 2 bracht de RegioSafari naar Arnhem. Het Industriepark Kleefse Waard 

[www.ipkw.nl] was de bestemming voor deze ochtend. Na een welkom door het college van Arnhem 

gaf Kevin Rijke, directeur van IPKW, een presentatie over deze unieke hotspot die zich ontwikkelt 

als toonaangevende cleantech campus.  

 

Door Pauline Reijnen (procesmanager Bestuursakkoord) werd een toelichting gegeven op het 

Bestuursakkoord Stedelijk Netwerk Arnhem Nijmegen en de kansen die de Regionale 

InvesteringsAgenda biedt voor de regio Arnhem-Nijmegen. Hierna was er ruimte voor een wandeling 

met een bezoek aan aansprekende bedrijven op het Industriepark.  

 

Het reisgezelschap bracht een bezoek aan het bedrijf Miscancell (duurzame productie van cellulose 

uit olifantsgras) [www.Miscancell.nl], aan Allego (laadpalen) [www.Allego.nl] en aan een aantal 

creatieve jonge ontwerpers.  

 

In de middag was de safari te gast bij het ROC RijnIJssel [www.rijnijssel.nl] aan de 

Middachtensingel. Directeur Ben Geerdink nam het gezelschap mee in de wereld van het middelbaar 

beroepsonderwijs. De organisatie staat midden in de samenleving en verzorgt opleidingen voor een 

duurzame plek op de arbeidsmarkt van nu en straks ('leven lang leren') én voor actieve deelname 

aan de samenleving. 

 

Speciale dank aan: Cas van Horck, Margriet Snijders, Inez Rensink. 
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20 september - dag van Duiven, Westervoort en Zevenaar 

 

Na de ontvangst bij Van der Valk vertrok het gezelschap naar bedrijventerrein 7Poort. Aldaar werd 

een bezoek gebracht aan Nathan [www.Nathan.nl], een bedrijf dat gespecialiseerd is in oplossingen 

in duurzame klimaattechniek. Wethouder Elfrink gaf aansluitend een presentatie over de 

ontwikkeling van bedrijventerrein 7Poort [www.7poort.nl] en de regionale kansen voor het te 

realiseren Outletcentre. Zij deed een uitnodiging om de regio om samen de kansen te pakken. 

Vervolgens brachten de deelnemers een bezoek aan de natuurontwikkeling Carvium Novem en keek 

men vanaf de Redoute uit over de landschapsontwikkeling [www.hetgelderseiland.nl].  

 

In de middag werd de safari per fiets voortgezet over de bedrijfsterreinen van Duiven. De tocht, 

onder aanvoering van burgemeester De Lange, voerde langs industrieterrein Graefstate (Intratuin 

ontwikkeling), detailhandelscluster Nieuwgraaf, bedrijfsterrein Seingraaf uiteindelijk naar 

Synergiepark Innofase [www.Innofase.nl]. Onderweg schetste burgemeester De Lange de actuele 

succesvolle ontwikkelingen van de beschikbare bedrijfsterreinen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale dank aan: Emy Sloot, Luc Velhorst, Patrick Sessink, Antoinette Evers. 
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26 september - dag in het Rijk van Nijmegen 

 

De laatste dag van de RegioSafari bracht het gezelschap vanuit Nijmegen per fiets naar het 

Dijkmagazijn in Beuningen [www.dijkmagazijnbeuningen.nl].Na de ontvangst door burgemeester 

Bergman volgende een presentatie over de activiteiten van Stichting Het Dijkmagazijn (..lokt 

mensen naar buiten..). De fietstocht werd voortgezet naar de Beuningse uiterwaarden 

[www.waalweelde.nl] Na een wandeling volgde in de uiterwaarden een presentatie over (het proces 

en de voortgang met) de duurzame ambities van de gemeente Beuningen [www.energievoorvier.nl].  

 

De volgende halteplaats was de ARN [www.arnbv.nl]. Na de lunch werden een aantal gevarieerde 

korte pitches gehouden over Green Capital 2018 Nijmegen. Directeur Van Gorkum schetste 

aansluitend de ontwikkeling van de vuilverbranding naar een ambiteuze afvalenergiecentrale. Weer 

op de fiets maakte de groep een stop bij de Moestuin Neerbosch [www.eetmeerbosch.nl]. Op 

gepassioneerde wijze gaf boer Siem uitleg over de pluktuin. Aansluitend werd het recent 

aangelegde voedselbos bezocht.  

 

Aan het einde van deze vierde safaridag werden de safarigangers ontvangen door wethouder 

Tiemens in het bezoekerspaviljoen Green Capital in de Nijmeegse binnenstad. Gezamenlijk werd de 

safari afgesloten met een korte wandeling. Een passend eindpunt van de vier dagen RegioSafari. 

 

Speciale dank aan: Gijs Gerrits, Ultsje van Gorkum, Sascha Peters. 
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Sfeerimpressie van alle Safari-dagen 

 

 

 

  

5 september - bezoek NextGarden 5 september - de deelnemers 

13 september - IPKW; Jan van Dellen 

20 september - bezoek aan redoute (Carvium Novem) 

13 september - IPKW; Pauline Reijnen 

26 september - bezoek aan Weurtse Straatje 
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Ellen Mulder aan het woord 

Regiosafari 

De naam alleen al was intrigerend, regiosafari! En dan de vermanende woorden van ons aller 

vicevoorzitter, die het agenda technische aspect van vier volle dagen in en drukke periode, wist te 

reduceren tot een niet te missen opdracht. U dient allen uw eigen regio te leren kennen”. De opdracht 

richting het secretariaat was dan ook een heldere:  gewoon blokken die dagen en helaas kan dat zorgen 

voor rare dingen maar de regiosafari gaat voor! Ik luister tenslotte altijd naar dat wat men mij opdraagt. 

 

Dag 1 

De eerste dag was een prettig weerzien met oude bekenden en met nieuwe collega’s. Door de collega’s 

van Overbetuwe en Lingewaard werden we langs boeiende plekken in beide gemeenten gevoerd. Een 

drijvend zonnepark, een kweker met een duidelijk verhaal, Park A15, Park Lingezegen en ook nog een 

fly-by langs de plek die wij in de regio allemaal kennen Elst Centraal. 

 

Dag 2 

Arnhem; de dag begon met mijn burgemeester die het niet direct kon vinden maar na enige 

aanwijzingen: “ja, je moet wel langs dat gebouw met die slagbomen” zich bij ons voegde. Het 

welkomstwoord door de burgemeester van Arnhem werd gevolgd door Jan van Dellen die ons alvast een 

opdracht voor het PFO meegaf. Het soms nog niet ontgonnen terrein wat bekend staat als IPKW is een 

broedplaats voor innovatie. Het safari gehalte was dan ook hoger dan de vorige keer: olifantsgras, 

laadpleinen, en een masker met een vleugje Afrika. Dit alles werd gevolgd door ROC Rijn IJssel en de 

zeer geslaagde regiodag van The Economic Board.  

 

Dag 3 

Hier ging er iets mis…ik was na de voorgaande safaridagen even vergeten 

dat je als je op safari bent je soms moet wandelen en zelfs fietsen. 

Gewapend met een outfit voor een dag in zaaltjes en bus werd ik 

geconfronteerd met een wild programma. Zevenaar en Duiven onthaalden 

ons op een wandeling naar de redoute, een energiek bedrijfsbezoek, 

outdoor lunch en een fietstocht langs bedrijven. 

 

Dag 4 

Dit keer was ik er helemaal op voorbereid, …… hoewel, handschoenen 

waren best handig geweest. Het was berekoud toen wij ons op Nijmegen 

Centraal verzamelden voor een bezoek aan de European Green Capital en 

Beuningen. Op een, voor de meesten, elektrische fiets werden wij naar 

het Dijkmagazijn in Weurt gedirigeerd. Dit werd gevolgd door een tocht naar de uiterwaarden waar uit 

de doeken werd gedaan hoe Beuningen de energietransitie gaat aanvliegen. Daarna een kruip door sluip 

door wandeling, en passant nog een bezoek aan de afvalverwerker waar Nijmegen en Beuningen beiden 

aanspraak op maken. en een bezoek aan een voedselbos in Nijmegen.  

Het was een stralende laatste dag van de safari. Ik heb genoten van al het mooi wat de regio te bieden 

heeft en ben geïnspireerd geraakt door de prachtige bedrijven en mensen die zich met hart en ziel 

inzetten. DANK! 
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Maar nu volgt het lastige deel van deze terugblik. Ik heb een vraag; “waar was iedereen?” De groep was 

klein en werd naar mate de safari vorderde niet groter. Ik heb het vermoeden dat men niet door 

tropische koorts geveld werd maar door een typisch geval van Agendus Complicadicus. Dat begrijp ik 

heel goed maar het is wel jammer, voor de organisatie maar vooral ook voor diegenen die dus niet al die 

mooie dingen gezien hebben.  

 

 

Mange tak og se jer alle i vores smukke region eller på rejsender går til smukke Danmark! 

 

 

Hartelijk dank en allemaal tot ziens in onze mooie regio of op de reis die ons gaat voeren naar het mooie Denemarken.  
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