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INTRODUCTIE 
 

 

 

 

Beste medereizigers, 

 

Op woensdagochtend 21 september jl. stond ons gezelschap klaar voor een enerverende studiereis 

bij de P&R garage van station Elst. Met het vertrek van de bus richting Duitsland, was deze regioreis 

per direct begonnen. Immers los van een gevarieerd studieprogramma voor de komende drie dagen, 

was het van belang dat de in de Regio Arnhem Nijmegen actief zijnde bestuurders en directieleden 

van overheden en instellingen elkaar (nog) beter zouden leren kennen. Ik durf de stelling aan dat we 

daarin erg goed geslaagd zijn, gegeven de vele reacties in en buiten dit reisverslag. 

 

Op voorhand gesterkt door de wetenschap dat Tine en Margot zorg hadden gedragen voor de 

logistiek en de menselijke verzorging alsmede het prachtig voorspelde weer, gingen we vol goede 

moed op pad. 

 

In bijgaand verslag is het programma geschetst langs de ervaringen van onze reisgenoten. Daar waar 

de reflecties minder direct te koppelen waren aan het programma, zijn ze achterin als ervaringen mee 

genomen.   

 

Al met al kan geconcludeerd worden dat de jaarlijkse regioreis onlosmakelijk verbonden is aan de 

aard en wijze waarop wij in de Regio Arnhem Nijmegen onze samenwerking reeds decennia plegen 

vorm te geven. Elkaar goed kennen en gezamenlijk inspiratie op doen voor de opgaven en 

uitdagingen waarvoor wij in de regio gesteld zijn. 

 

 

Carol van Eert 

(vice)voorzitter Regio Arnhem Nijmegen 
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PROGRAMMA & ERVARINGEN  
 

Woensdag 21 september 2016 

 

 Ontvangst bij Stadt Duisburg door Oberbürgemeister Sören Link 

 
 

 Bustour door de haven van Duisburg o.l.v. Erich Schauder, voormalig civiel engineer bij 

DuisPort. Bezoek aan de haven van Duisburg. 

 

Rob van Wuijtswinkel – gemeentesecretaris gemeente Arnhem: 

“Na een voorspoedige en filevrije heenreis wachtte de ontvangst op het Stadhuis van 

Duisburg. Een stad die veel geleden heeft onder de tweede wereldoorlog. Een stad ook die is 

herrezen als een feniks. Een bedrijvige stad. Oberburgermeister Soren Link begroette ons op 

een uitermate vriendelijke manier, met koffie, fris en versnaperingen. 

Zwaar onder de indruk hoorden we het wederwoord van Hubert aan. In perfect Duits en met 

gevoel voor humor dankte hij Duisburg voor de ontvangst.  

Na de ontvangst weer naar buiten. Net voor het stadhuis vinden we een van de grootste 

archeologische onderzoekssites van Europa. Ja, ook hier zijn de Romeinen geweest. 

 

En daar stond hij te wachten, buiten op de parkeerplaats, de HELD van de ochtend. Erich 

Schauder had 30 jaar op de teller als voormalig civiel engineer bij DuisPort. Hij nam ons mee 

en dompelde ons onder in alle facetten, maar dan ook alle facetten, van de logistieke centra 

van DuisPort. De terminals, overslagplaatsen, de vrachtauto's en de rangeerterreinen van het 

goederenspoor, de m2 en m3, de 5-vingerige inhammen van de Duisburgse haven. Nog nooit 

hadden we een overslag van rivierschepen gezien die op sommige momenten het beeld van 

de Rotterdamse haven benaderde. Alleen de zeeschepen ontbraken.  

Hij nam ons mee naar Logport I Logistics Center en naar Rheinhausen.  

De zon maakte samen met het water de nazomer compleet. 

 

Na 2 uur facts & figures leek de bus wat platgeslagen. Zo niet Erich. Hij verklaarde tussendoor 

nog de liefde aan Nederland. Gaf de oorlog een nieuw perspectief (verrassend voor ons 

bezoekers die zich geformatteerd hadden met het advies: "don't mention the war").  

Hij was soms minuten verdwenen achter prachtige posters van het havengebied over de jaren 

heen, die ons nog meer ervaring moesten geven hoe het buiten de bus was en is. Na een 

laatste blik op een oneindig stapel rivier- en zeecontainers verliet Erich ons weer. Liefdevol op 

weg naar zijn moeder, die ziek was.  

Tijd voor lunch!”  
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 Wandeltour door de wijk Marxloh onder begeleiding van 3 gidsen met o.a. bezoek aan de 

moskee, een ontmoeting met een lokale ondernemer en uitleg over het verleden, heden en de 

toekomst van de wijk  

 

Luciën van Riswijk – burgemeester gemeente Druten:  

“Ik kan natuurlijk een uitgebreid verslag schrijven over de Duitse lezingen: grundlich und 

punktlich, maar mijn positieve gevoel ontleen ik aan een sticker op een raam van een 

buurthuis in de wijk  

Marxloh in Duisburg. “das wir gewinnt” stond er op geschreven. De voorbeelden die we zagen 

in de wijk bevestigden deze slogan. Mooie verbindingen tussen de oorspronkelijke bewoners 

en de nieuwkomers, tussen mensen met een verschillende geloofsovertuiging maar ook 

tussen mannen en vrouwen demonstreerden ons dat er veel mogelijk is als mensen samen 

hun schouders eronder zetten.  

En laat dat nou ‘toevallig’ ook gelden voor de samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen.” 

 

 

  

 Boottocht door de Innenhafen met aperitief aan boord van de MS Rheinfels o.l.v. Kapitein 

Walter Moser 
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Donderdag 22 september 2016 

 

 Ontvangst in de Großer Sitzungssal van het Rathaus in Düsseldorf. Discussie programma 

Duitsland-Nederland over grote fietsevenementen in de regio; Velocity, Giro, Grand Depart 

etc. Uitwisseling met het Tour de France Team van de stad, het “Radschlag”-Team en de 

stadsdirecteuren verantwoordelijk voor sport, vervoer en infrastructuur 

 

Geertjan Wienhoven – wethouder gemeente Mook en Middelaar: 

“Ontvangst goed. Ik had t.a.v. het fietsen wat anders verwacht (meer brengen vanuit ons en 

niet halen gezien de betekenis van de fiets in ons land en onze ervaringen met de Tour en de 

Giro.) Het werd daardoor wat statisch.” 

 

    
 

 Wandeltour door de Medienhafen o.l.v. 2 gidsen. O.a. uitleg over de reden van het 

herontwikkelen van het gebied en de problemen die zich in de toekomst kunnen voordoen. 

Bezoek aan de meest belangrijke en interessante gebouwen (o.a. Gehry-Towers, PEC, Sign, 

Colorium, Old Malt building, City gate) en uitleg over de keuzes die de architecten hier hebben 

gemaakt.  

 
 

Ellen Mulder – wethouder gemeente Doesburg: 

“In Düsseldorf is de Medienhafen een plek waar vernieuwing prachtig laat zien dat oud en 

nieuw uitstekend samengaan, hip en modern tegen de contouren van oude industrie en 

vergane glorie.” 
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 Programma bij het Life Science Center Düsseldorf, met o.a. een 

presentatie van Thomas Heck, directeur LSC en DIWA (Dusseldorfer 

Innovations- und Wissenschaftsagentur) over het LSC als incubator en 

accelerator voor start-ups, Dirk Kalinowski, NMWP.NRW (Cluster 

NanoMikroWerkstoffePhotonik NRW) en Frauke Hangen, BioRiver – Life 

Science over de samenwerking en ontwikkelingen. 

 

Nelly Kalfs – Hoofdingenieur-Directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland: 

“Het Life Science programma sprak mij erg aan vanwege de verbinding tussen wetenschap en 

praktijk waarbij het startupklimaat een boost en doorwerking gegeven wordt.” 

 

 
 

 Ontvangst door Ton Lansink, consul-generaal in Düsseldorf en receptie op de residentie. 

 

Willemien Vreugdenhil – wethouder gemeente Ede, namens regio Food Valley: 

“Tot slot brachten wij aan het einde van de dag een bezoek aan de Nederlandse Consul in 

Düsseldorf. Het consulaat heeft sinds het wegvallen van de grenzen met name een rol om 

Nederlandse bedrijven te begeleiden in het vestigen en handel drijven in NRWF. NRWF is de 

grootste afzetmarkt van Nederland. Het economisch diensten en productenverkeer tussen ons 

land en NRWF is het drukste van alle economisch verkeer. Tijdens dit bezoek werden de 

resultaten van de economische barometer van de Regio Arnhem- Nijmegen gepresenteerd. 

Het is goed mogelijk om als Regio Food Valley aan te sluiten bij dit onderzoek dat wordt 

uitgevoerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen onder leiding van professor Knoben.” 

 

 
Vrijdag 23 september 2016 

 

 Bezoek aan Vossloh Kiepe.  

Introductie van het bedrijf door Erik Lenz, Hoofd Sales Vossloh Kiepe 

Presentatie over het E-Bus2020 project door Alexander Uil, Gemeente Arnhem en Marcel 

Manheller, Project Manager Vossloh Kiepe  

Aansluitend een rondleiding door de werkplaats en een bezoek aan de ‘proeftuin’ in kleinere 

groepen 
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Hans Breunissen – wethouder gemeente Westervoort: 

“Wanneer kan de trolley op een goede manier richting Westervoort, Nijmegen en verder het 

gebied in. 

Mooie technologische ontwikkeling en een prima initiatief om CO2 verder te reduceren.” 

 

 
 

Rob van Wuijtswinkel – gemeentesecretaris gemeente Arnhem: 

“Na drie dagen Duitsland was er nog 1 gemis. En dat zat in het eten. 

Niet dat we onvoldoende eten kregen; het omgekeerde was het geval. 

Voluptueuze maaltijden bij lunch en diner wisselden elkaar af. Een en ander opgeluisterd met 

humorvolle momenten binnen de groep die het zichtbaar leuk had met elkaar. 

Nee, het gemis zat in de afwezigheid van een belangrijk Duits ingrediënt voor een succesvolle 

maaltijd: de schnitzel. 

Het was evident dat Hubert deze regioreis niet zou beëindigen zonder zich overdadig te 

zondigen aan dit heerlijk platgeslagen stukje gepaneerd Duits vlees. 

En zo gebeurde. 

 

Wat een perfecte afsluiting van deze regioreis. We wisselden allemaal graag onze vrije 

shoptijd in voor het verblijf in dit Duitse etablissement. Een prachtig slotstuk van onze 

regioreis. 

Zoals dat gaat met middagen na een mooie lunch, was het in de bus terug naar Elst wat stil. 

Drie dagen kijken, luisteren, rondwandelen, eten, veel eten passeerden de binnenkant van 

ieders ogen. De mondhoekjes omhoog, de ogen niet zelden gesloten. Was het de inhoud, of 

toch vooral de sfeer, de groep, het samenzijn van deze gepassioneerde fans van de regio. In 

deze bus van de 'willing' kon het niet meer fout gaan.  

Dank aan chauffeur.....voor het veilige rijden, dank aan Tine en Margot voor de geweldige 

begeleiding, dank aan Carol en Hubert voor de niet zelden humorvolle formele en informele 

leiding, dank aan alle deelnemers voor 3 mooie, leerzame, zonnige, nazomerse dagen.  

En tot volgend jaar.” 
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Ervaringen van reisgenoten 
 

Arthur Boone – wethouder gemeente Westervoort: 

“Ik vond het weer een bijzonder geslaagde reis. Qua accommodatie (die prima was overigens) was 

het wellicht beter geweest om in Düsseldorf te zitten.  

Mooi gezelschap en van mij mag dat nog best iets breder. Aanwezigheid van Henk Dekker van Lindus 

en Sigrid Helbig van de Economic Board was top! Goede gesprekken gehad met veel reisgenoten. Als 

netwerkreis dus prima, maar ik zou het ook goed vinden als er een bredere doelgroep meegaat met 

bijv. voorzitters ondernemersverenigingen in Arnhem en Nijmegen en directeuren van 

scholengemeenschappen. 

Inhoudelijk vond ik het programma prima, de Duitsers lopen qua presenteer methoden nog wel een 

stukje achter, op wat wij inmiddels gewend zijn. Persoonlijk vond ik het bezoek aan de fabriek Vossloh 

Kiepe boeiend om te zien maar ook het gesprek over de mobiliteit en de trolley ontwikkeling in Arnhem 

was interessant en krijgt een vervolg schat ik in. Het verhaal bij de Consul Generaal was ook 

interessant omdat daar feitelijke info van onze regio verteld werd.” 

 

 

Ellen Mulder – wethouder gemeente Doesburg: 

“Zoals elk jaar was het deelnemen aan de regioreis weer een moment in het jaar waar ik naar uit 

gekeken heb. De informele contacten met de collega’s en mensen uit het veld zijn van grote waarde in 

het leven van een wethouder van een kleine stad. Zonder rekening te hoeven houden met agenda’s 

van een ieder kun je elkaar ontmoeten en de gesprekken komen vanzelf op gang, over diverse 

onderwerpen zoals The Economic Board, het proces rondom het RPW, duurzaamheid, schoenen 

(Agnes) etc., maar wat volgt is dat als je thuis bent je veel makkelijker contact met elkaar hebt. 

 

Dit jaar was de reis naar Duisburg en Düsseldorf, plaatsen vlak over de grens in NRW waar we allen 

vast al een keer eerder geweest waren ( ik in ieder geval) en vaak ook binnen in een zaaltje naar een 

presentatie geluisterd hebben. Die presentaties in een zaaltje die waren er (Life Science Center), ook 

in de bus trouwens.., maar wat mij is bijgebleven van dit jaar is de ongelooflijke tegenstellingen die we 

hebben gezien, van het innovatieve Vossloh Kiepe , geweldig om te zien dat innovatie in het OV in 

onze regio zo goed bezig is, in schril contrast met de ongelooflijke armoede in Duisburg. Maar ook 

daar, aan de donkere kant van de samenleving, is de geest flexibel. Getuige daarvan is de reeks 

bruidsmodezaken in Marxloh, een buurt waar je zo in de eerste blik niet weet wat je er zoeken moet, 

maar waar een groot deel van vrouwelijk Europa graag naar toe gaat om zo winkel na winkel te 

kunnen kiezen uit de jurk van haar dromen  

Wij vrouwen kennen vast allemaal “say Yes to the Dress” toch Sigrid?  

In Duisburg werd ook duidelijk dat werkgelegenheid nog steeds niet vanzelfsprekend is. Overheden, 

Onderwijs en bedrijfsleven moeten samen werken om tot goede oplossingen te komen, de logistieke 

sector in de haven van Duisburg is een sprekend voorbeeld van transformatie die plaatsvindt. De 

grootste binnenhaven van Europa wordt gedomineerd door gigantische hallen, terreinen vol met auto’s 

en containers tot zover het oog reikt. In Düsseldorf is de Medienhafen een plek waar vernieuwing 

prachtig laat zien dat oud en nieuw uitstekend samengaan, hip en modern tegen de contouren van 

oude industrie en vergane glorie. 

 

Maar nu de vraag hoe gaan we de informatie van deze dagen nu verder gebruiken in ons dagelijks 

leven. Dat is niet een vraag die snel of met een ja of nee te beantwoorden is, dat hoeft ook niet. Deze 

dagen hebben ons laten proeven van de dromen en idealen van bedrijven en mensen, klein en groot, 

in achterstandswijken en op industrieterreinen in het mondaine Düsseldorf en het grauwe Duisburg. 

Dit zijn ook de dromen van onze regio, om vanuit jarenlange samenwerking, de economische 

vooruitgang die wij allemaal hoog in het vaandel hebben staan met elkaar te willen realiseren en 

uitbouwen. Dus gaan we de aangeboden informatie 1 op 1 gebruiken nee, maar we nemen wel al die 

gesprekken, korte lijntjes en ideeën die zijn geboren tijdens deze reis mee naar huis. 
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Ik zou jullie willen bedanken, ik heb genoten van jullie gezelschap. De regio is het waard om voor te 

vechten, laten we dat dan ook doen, niet voor onszelf of onze eigen gemeente maar voor al die 

mensen die hier in de regio hun thuis en hun werk hebben en dat ook willen behouden.” 

 

 

Geert Gerrits – wethouder gemeente Wijchen: 

“De meerwaarde en het belang van een krachtige regio, de zorg over het achterop raken van onze 

regio, en de kansen die in het verschiet liggen om de regio op een hoger niveau te tillen, zijn 

veelvuldig aan de orde geweest tijdens de reis. Goed om vast te stellen dat vele medereizigers dit 

belang onderschrijven. Misschien wel unaniem. Dat inspireert. Boeiend blijft de vraag hoe we deze 

‘spirit’ na het verlaten van de bus vertalen in daden die hout snijden.” 

 

 

Geertjan Wienhoven – wethouder gemeente Mook en Middelaar: 

“Een zeer prettig en aangenaam gezelschap om mee op pad te zijn. Fantastisch zoals Carol zijn rol 

heeft opgepakt. 

 

Ten aanzien van het programma: De onderwerpen op zich waren alle interessant genoeg, maar 

kwamen niet allemaal evengoed uit de verf. Waarschijnlijk omdat de sprekers/vertegenwoordigers niet 

precies wisten wat ze van een groep bestuurders konden verwachten. Neemt niet weg dat eenieder 

zich ingespannen had om het interessant te maken en goed over te brengen. Ik heb dan ook geen 

enkel onderwerp als nutteloos ervaren.  

 

Dag 1: Busreis en ontvangst prima. Rondleiding door havengebied interessant en 

bewonderenswaardig hoe men de transformatie van Duisburg tot stand heeft gebrachte. 

Cijfermateriaal te veel. Stadswandeling Marxloh vooral interessant als contrast met de wandeling in 

Düsseldorf. Van de boottocht is niet veel blijven hangen. 

 

Dag 2: Ontvangst goed. Ik had t.a.v. het fietsen wat anders verwacht (meer brengen vanuit ons en niet 

halen gezien de betekenis van de fiets in ons land en onze ervaringen met de Tour en de Giro.) Het 

werd daardoor wat statisch.  

Wandeltocht zie dag 1 in Duisburg 

Life Science : Ik ben wel benieuwd naar de uiteindelijke resultaten (op langere termijn). 

Bezoek aan de consul-generaal: goed dat het in het programma zit. 

 

Dag 3: Op het bezoek aan Vossloh Kiepe had ik mij, gezien mijn achtergrond, op verheugd. Jammer 

dat het niet helemaal uit de verf kwam, mede door de tijdsdruk. Ik had de laatste presentatie graag 

onafgeraffeld gezien.” 

 

 

Hans Breunissen – wethouder gemeente Westervoort: 

“Het verschil tussen Duisburg en Düsseldorf was heel groot, zeker de huizen en straten. 

 

De haven van Duisburg is prima ontwikkeld en ook ver geautomatiseerd. 

Door samenwerken kun je veel voor elkaar krijgen en dat zie je ook in de haven. 

 

Wanneer kan de trolley op een goede manier richting Westervoort, Nijmegen en verder het gebied in. 

Mooie technologische ontwikkeling en een prima initiatief om CO2 verder te reduceren. 

 

Ook het onderling netwerken is prima geslaagd. In een korte tijd spreek je veel collega's toch op een 

andere manier.” 
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Jan Wijnia – gemeentesecretaris gemeente Lingewaard:  

“De regioreis naar Duisburg en Düsseldorf was mooi. Om te beginnen omdat we in de bus, onder het 

eten en drinken en tijdens de wandelingen geïnvesteerd hebben in elkaar, het netwerk. Daarnaast zijn 

er tal van kleine en grotere inhoudelijke onderwerpen en projecten die gemeentegrens overschrijdend 

zijn, besproken. Mooi, dat naast provincie en gemeenten ook diverse andere partners aanwezig 

waren. De diversiteit aan inhoudelijke projecten en met name de excursies in Duisburg en Düsseldorf 

waren nuttig en prettig. Dat geldt zeker ook voor het bezoek aan de Nederlandse consul.  

Goed om te zien hoe de techniek het mogelijk maakt, om de trolley verder te ontwikkelen en 

gedeeltelijk ook zonder bovenleiding te laten rijden. Biedt perspectief.  

Helaas waren enkele inleidingen wat saai en dan vooral ook na een uitgebreide lunch.. Lunchen is fijn, 

maar dan is het slim om daar iets actiefs achteraan te doen. En – tenslotte – het zou goed zijn ons 

fietsbeleid eens goed uit te venten naar een aantal Duitse steden. Dit naar aanleiding van de 

presentatie in Düsseldorf.” 

 

 

Karin van Willigen – algemeen directeur OostNV:  

“Dit jaar met de regioreis dicht bij huis gebleven. Niet alleen een prettige korte reistijd (anderhalf uur 

vanaf Elst), maar ook op veel plekken bekend gebied. We werken al flink samen op gebied van 

innovatie met diverse partijen uit Düsseldorf. En ook bij de consul-generaal bleken er allerlei 

dwarsverbanden te liggen. En hetzelfde gold voor het bezoek bij het bedrijf Vossloh Kiepe. Maar het 

leukste is toch altijd het reisgezelschap. Veel oude bekenden en belangwekkende nieuwe deelnemers 

waarmee naar hartenlust gesproken, gediscussieerd, onderhandeld en tot overeenstemming gekomen 

wordt.  

Voorwaar, weer een paar nuttige en hele aangename dagen!” 

 

 

Nelly Kalfs – Hoofdingenieur-Directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland: 

“De regioreis Arnhem-Nijmegen heeft mij als nieuwe HID geholpen om snel en intensief in contact te 

komen met een groot aantal bestuurders en belangrijke partners in de regio. Inhoudelijk was ik onder 

de indruk van Marxloh en het Life Science programma. Marxloh omdat gezocht is en wordt naar hoe 

een kwetsbare wijk vitaal gemaakt kan worden. Het Life Science programma sprak mij erg aan 

vanwege de verbinding tussen wetenschap en praktijk waarbij het startupklimaat een boost en 

doorwerking gegeven wordt.” 

 

 

Pieter Hilhorst – algemeen directeur/secretaris Provincie Gelderland: 

“Mijn eerste ervaring is een bevestiging: 

De bevestiging dat het succes van alles wat we dagelijks doen, af hangt van de mate waarin we (en 

dus ik) in staat zijn daadwerkelijk interesse in elkaar, de ander, te hebben. Elkaar te leren kennen als 

gewone mensen. Ik vond het erg fijn en waardevol om een groot aantal van de deelnemers als 

mensen te leren kennen. (De reis is net te kort om echt iedereen beter te leren kennen.) Ik koester 

daarbij herinneringen aan een aantal zeer goede gesprekken.  

 

Mijn tweede is een 'revelation' en dat is Duisburg: 

Buitengewoon fascinerend dat een stad van die omvang in staat is zichzelf in twee generaties tot 

tweemaal toe in relatief korte tijd te transformeren. Eenmaal na de enorme vernietiging in WO2 en de 

tweede maal in de jaren '90 van de vorige eeuw van zware industrie naar 'logistics hub' van Europa. 

De omvang en impact van die laatste transformatie maakte indruk.” 
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Sigrid Helbig – directeur The Economic Board: 

“Ik heb echt iets geleerd en er zijn bij mij een aantal gevoelens de revue gepasseerd: 

 

Blij:   Toen ik ’s morgens vanuit huis vertrok dacht ik: het zal wel een soort schoolreisje zijn. 

Dat was ook zo. 

Verbaasd:  Ook gepensioneerden kunnen nog vol passie zijn! Al is het ‘maar’ over gedetailleerde 

getallen die de haven van Duisburg betreffen (maar desalniettemin interessant). 

Hij was ook duidelijk fan van het koningshuis. Gelukkig was de tijd om anders had hij 

ons vast eindeloos getrakteerd op allerlei koninklijke weetjes. 

Effectief:  De sense of urgency die iedereen voelde toen de mijnbouw wegviel. Deed me denken 

aan Philips Eindhoven. Kunnen wij van leren. 

Aha:   Alles kan een place to be zijn, mits er kritische massa wordt bereikt: er is zelfs een 

place to be voor (Turkse) bruidsjurken. 

Gênant:  Dat iemand zich verontschuldigt die na de oorlog geboren is. 

Bijzonder: Een strategie waarin start ups meer dan 5 jaar worden gesteund i.p.v. max 2 jaar. 

WOW:  Grafeen is in Nijmegen uitgevonden  

Bevestigend:  Nederlanders lopen inderdaad door rode voetgangersstoplichten. Zij vinden dit een 

vorm van vrijheid. Duitsers vinden dit ongedisciplineerd. 

Duitsers voelen zich onveilig op het fietspad. Zij scheuren vervolgens wel met 240 

km/h over de autobahn. 

Kwestie van mindset, vergelijk ook het filmpje van Velo City  met: 

https://www.youtube.com/watch?v=3Crt0boYvDQ&feature=youtu.be 

Geleerd:  Ik heb geleerd dat er wekelijks 5 x een trein vanuit Duisburg naar China vertrekt.  

Verdriet: Er moet toch een weg zijn om de treinverbinding Arnhem – Dld beter te promoten. 

Slogan: direct van het veld vers naar China (of zo) 

We worden trouwens links en rechts ingehaald met de lobby. Merkwaardig dat 

Melanie Schultz, die nota bene uit de regio komt, een "Lieber Alexander" brief schrijft 

voor de belangen van Eindhoven en dat Eindhoven het voor elkaar krijgt om 

Kamerleden te mobiliseren om met hun naar Berlijn te marcheren. In de delegatie zit 

dan ook nog Betty de Boer die (kennelijk) het station van Arnhem geeft geopend!  

Hoop:   Verzoek aan alle deelnemers: Spreek je nog een beleidsmaker infra in je netwerk 

promoot onze aansluiting! Hierin is samenwerking gevraagd.  

Lachen: Een geëmancipeerde deelnemer appte een foto van de reuzenschnitzel naar zijn 

vrouw: Lieverd je hoeft vanavond niet meer te koken… 

Grappig:  Amsterdam gaat 2018 starten met Trolleybus. Wie durft met me te wedden dat dit in 

het NOS journaal als groot nieuws komt  

Relevant: Mooie kennismakingen en zeer nuttige vervolgafspraken met enkele van de 

deelnemers. 

 

Ik heb genoten!” 

 

 

Turgay Tankir – wethouder gemeente Nijmegen: 

“Allereerst wil ik jullie bedanken voor de mooie reis en het goede programma! Ik vond het programma 

goed in balans. Afgewisseld met verschillende presentaties en qua interesse voor elk bestuurder wel 

wat. 

Wat ik interessant vond waren de volgende onderdelen: 

Allereerst de haven van Duisburg en de logistieke Hub aan de haven. Het was interessant hoe je oude 

industrie om kan vormen naar nieuwe kansen door een Transformatie. 

Ook de stadswandeling door de wijk Marxloh vond ik interessant om te zien hoe je zo'n verpauperde 

oude stadswijk opnieuw een impuls kan geven door economische investeringen en door goed gebruik 

te maken van de handelsgeest van de bewoners (in dit geval veelal Turken). 

https://www.youtube.com/watch?v=UGQbnzUCiQE
https://www.youtube.com/watch?v=3Crt0boYvDQ&feature=youtu.be
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De presentatie in het gemeentehuis van Düsseldorf was saai en ik miste de relatie naar andere 

onderdelen van de reis. 

Daartegen was de wandeling door Medienhafen erg interessant om te zien en ook om het sfeertje 

daar te proeven. Ook hier was mooi te zien hoe je een bepaald gebeid kan transformeren tot een 

kansrijk gebeid. 

Het Life Science Center was wel interessant om te bezoeken maar de presentaties waren wel saai. De 

Duitsers hebben wel nog wat te leren als het gaat om een vlotte presentatie! 

Ook het bezoek bij de Consul Generaal was interessant om te horen wat zij voor ons kunnen 

betekenen in onze zoektocht naar meer handelsrelatie over de grens. 

De laatste dag was ook een interessant bezoek aan Vossloh Kiepe waarbij elektrische bussen worden 

ontwikkeld. Mooi om te zien en horen omdat het een duidelijke relatie heeft naar de Trolleybus 

ontwikkelingen in Arnhem en omgeving. 

Verder is het wel belangrijk om te vermelden dat: 

- De sfeer in de groep heel goed en gezellig was 

- Er voldoende tijd was om met elkaar onderlinge contacten aan te halen en zaken te doen! 

Al met al een mooie reis met een goed inhoudelijk programma. Dank voor alles!” 

 

 

Willemien Vreugdenhil – wethouder gemeente Ede, namens regio Food Valley: 

“Conclusies: 

1. Na het uiteenvallen van de stadsregio Arnhem Nijmegen, heeft het samenwerkingsverband 

Arnhem Nijmegen de draad weer opgepakt en wordt er middels 

portefeuillehoudersoverleggen (vergelijkbaar als de overleggen die we in de regio Food Valley 

hebben) overlegd tussen beide regio’s Arnhem en Nijmegen. De regioreis is een oude traditie 

uit de jaren ’90 die ook in het huidige samenwerkingsverband wordt voortgezet.  

2. Dit jaar zijn voor het eerst niet Regio partijen uitgenodigd met de regioreis mee te gaan. 

Vanuit de Regio Food Valley heeft wethouder Vreugdenhil de honneurs waargenomen. Goed 

om de regio Food Valley als WGR regio te markeren, waarbij de samenwerking triple helix in 

de regio Food Valley, inclusief de WUR een total package is.  

3. Qua economische samenwerking zijn er veel kansen in relatie tot de regio Arnhem Nijmegen 

en met de steden Duisburg en Düsseldorf.  

4. Het loont zeer te moeite om een treinverbinding te onderzoeken vanuit de regio Food Valley. 

(In Barneveld wordt er nagedacht over een railterminal) naar Arnhem naar Duisburg naar 

Düsseldorf. Vanuit Duisburg is het twee weken reizen per trein naar China. De afzetmarkt van 

de agrofood kan daarmee een stuk sneller dan de huidige verscheping die maanden in beslag 

neemt. Het huidige kabinet zet erg in op treinverbindingen tussen Eindhoven en Düsseldorf. 

Het loont absoluut de moeite om te bezien of een rechtstreekse treinverbinding van Regio 

Food Valley naar Duisburg en verder een intensievere lobby waard is. Dit is een lobbypunt dat 

heel goed samen met de Regio Arnhem Nijmegen kan worden opgepakt.  

5. Samenwerkingskansen liggen er ook met de Heinrich Heine Universiteit.” 
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DEELNEMERSLIJST 
 

voornaam tv achternaam organisatie functie 

Sigrid   Helbig Economic Board Directeur 

Sjaak   Kamps Euregio Rijn-Waal Secretaris-Directeur 

Henk van den  Berg Regio Arnhem Nijmegen Secretaris GO 

Cecile de Boer Regio Arnhem Nijmegen/Bureau Brussel EU vertegenwoordiger 

Ron   König Gemeente Arnhem Wethouder 

Geert   Ritsema Gemeente Arnhem Wethouder 

Rob van Wuijtswinkel Gemeente Arnhem Gemeentesecretaris 

Carol van Eert Gemeente Beuningen Burgemeester 

Jan   Kersten Gemeente Beuningen Wethouder 

Peter   Bollen Gemeente Doesburg Wethouder 

Loes van der Meijs-van de Laar Gemeente Doesburg Burgemeester 

Ellen   Mulder-Metselaar Gemeente Doesburg Wethouder 

Lucien van Riswijk Gemeente Druten Burgemeester 

Rik de Lange Gemeente Duiven Burgemeester 

Willemien   Vreugdenhil Gemeente Ede Wethouder 

Henk van den Berg Gemeente Heumen Wethouder 

Ellen de Swart Gemeente Heumen Wethouder 

Theo   Janssen Gemeente Lingewaard Wethouder 

Theo   Peren Gemeente Lingewaard Wethouder 

Johan   Sluiter Gemeente Lingewaard Wethouder 

Jan   Wijnia Gemeente Lingewaard Gemeentesecretaris 

Helga   Witjes Gemeente Lingewaard Wethouder 

Walter   Gerritsen Gemeente Montferland Wethouder 

Geertjan   Wienhoven Gemeente Mook en Middelaar Wethouder 

Hubert   Bruls Gemeente Nijmegen Burgemeester 

Turgay   Tankir Gemeente Nijmegen Wethouder 

Wijnte   Hol Gemeente Overbetuwe Wethouder 

Ben   Ross Gemeente Overbetuwe Wethouder 

Ronald   Haverkamp Gemeente Rheden Wethouder 

Berteke de Jongh Gemeente Rheden Loco- Gemeentesecretaris 

Constans   Pos Gemeente Rheden Wethouder 

Belinda   Elfrink Gemeente Rijnwaarden Wethouder 

George van Gorkum Gemeente Rozendaal Wethouder 

Arthur   Boone Gemeente Westervoort Wethouder 

Hans   Breunissen Gemeente Westervoort Wethouder 

Hans   Sluiter Gemeente Westervoort Wethouder 

Geert   Gerrits Gemeente Wijchen Wethouder 

Agnes   Schaap Gemeente Wijchen Wethouder 

Toon   Albers Gemeente Zevenaar Wethouder 

Stef   Bijl Gemeente Zevenaar Wethouder 

Anja van Norel - Hansen Gemeente Zevenaar Wethouder 

Tienke van der Werf Gemeente Zevenaar Wethouder 

Henk   Dekker Lindus Voorzitter 

Karin van Willigen Oost NV Algemeen directeur 

Pieter   Hilhorst Provincie Gelderland 
Algemeen directeur/ 

secretaris 

Jan   Markink Provincie Gelderland Gedeputeerde 

Liesbeth   Tuijnman RBT KAN Voorzitter 

Nelly   Kalfs Rijkswaterstaat - Directie Oost Nederland Hoofdingenieur-Directeur 
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ORGANISATIE REGIOREIS 2016 
 

 

Tine Verheij-van der Linden & Margot van der Mark 

T  +31 (0) 24 355 55 03 

E  info@routine-nijmegen.nl 

W www.routine-nijmegen.nl  

 

 

 

Henk van den Berg, Secretaris Regio Arnhem Nijmegen 

T +31 6 46 73 73 74 

E henk.van.den.berg@arnhem.nl 

E info@regioAN.nl 

W www.regioAN.nl  
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