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“Iets bijzonders hoeft niet altijd 
nieuw te zijn”, is een van de slogans 
van Kringloopwarenhuis Het Goed in 
onder andere Nijmegen, die kort en 
krachtig de ideële doelstelling van 
deze ondernemende stichting zonder 
winstoogmerk tot uiting brengt. 

Het Goed, al sinds 1999 in Nijmegen, is 
één van de 26 kringloopwarenhuizen 
die de stichting in Nederland heeft. 
Jarenlang was Het Goed behuisd in de 
Nijmeegse Burchtstraat, een goed half 
jaar geleden verhuisde het warenhuis 
naar nieuwbouw aan de Industrieweg.

Gratis parkeren
“Dat heeft veel meer lucht gegeven”, 
vertelt Jessica Verhulsdonck, de Nij-
meegse filiaalleidster enthousiast. “We 
zien nu dat klanten makkelijker hun 
spullen mee kunnen nemen dan eerder 
zoals in de Burchtstraat, waar het pand 
uit meerdere verdiepingen bestond. 
Naast meer vierkante winkelmeters 
en voldoende opslagruimte draagt na-
tuurlijk ook de grote, gratis parkeer-
ruimte bij aan het succes.”

Jessica is ook blij met het concept 
‘Smaak Lokaal’ dat in het warenhuis 
furo re maakt. “Een soort lunch-
room, waar klanten op hun ge-
mak een kopje koffie kunnen 
drinken of een kleinigheidje 
kunnen eten. Vanaf begin dit 
jaar wordt ‘Smaak Lokaal’ als 
franchiseformule geëxploi-
teerd, waarbij de wens is om 
ook catering voor collega-
bedrij ven in de omgeving aan 
te bieden.”

Naar reguliere 
baan
Bij Het Goed Nijmegen 
werken zo’n 50 men-
sen. Jessica: “Twintig 
daarvan ter zorg en be-
geleiding van 30 mede-
werkers die een lange 
afstand tot de arbeids-
markt hebben, maar bij 
Het Goed tot hun recht 
komen in dagbesteding, 
opleiding, integratie in 
het arbeidsproces of 
zelfs doorstroming naar 
een reguliere baan. We 
doen dat allemaal in 
samenwerking met het 
WerkBedrijf Rijk van 
Nijmegen.” 

De nieuwe vestiging van Het Goed 
biedt ook de mogelijkheid voor mensen 
om nog goed bruikbare spullen aan te 
leveren. “Deze spullen worden aan ons 
gegund”, zegt Jessica beslist, “de artike-
len worden voor lage prijzen verkocht. 
Eventuele winsten wordt geherinves-
teerd in de eigen organisatie van Het 
Goed, voor het ontwikkelen van men-
sen en de infrastructuur.”

Missie van
Het Goed
De missie van Het Goed is werk ma-
ken van hergebruik en werk maken 
van werkgelegenheid door gebruikte 
spullen een tweede leven te geven. 
Het gaat om producten als kleding, 
dekens, schoenen, huisraad, meu-
bels, fietsen, speelgoed, boeken en 
elektronica.
In totaal zamelen we elk jaar 20 
miljoen kilo textiel en huisraad in. 
Ruim 80 procent daarvan wordt 
hergebruikt. Naast hergebruik van 
gebruikte spullen maakt Het Goed 
werk van werkgelegenheid. We bie-
den passend werk aan mensen die 
een afstand tot de arbeidsmarkt 
hebben. 

Bron: www.hetgoed.nl 

Drukte in nieuw Kringsloopwarenhuis aan de Industrieweg

Meer ruimte doet 
Het Goed goed
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Van haver
tot transport

Fragmenten en herinneringen uit de geschiedenis van
H.S. Frederiks Internationaal Transport, alsmede de gedeeltelijke 

beschrijving van de autocollectie van H.S. Frederiks II
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Warmte-koudeopslag
(WKO)

1. Onttrekken koude aan drinkwaterleiding
Warmtewisselaar draagt koude over 
aan het gescheiden koelsysteem 
van Sanquin.

aftakking
hoofdleiding

doorsnede 70 cm,
watertemperatuur in de winter: 7 à 10°C

Sanquin-terrein

Hoe werkt het nieuwe energiesysteem 
van bloedbank Sanquin?

koudevraag in 
medicijnenfabriek

koudetransportleiding

2. Koelen grondwater
In de winter wordt warm 
grondwater opgepomt, 
gekoeld en opgeslagen.
In de zomer kan dit voor 
koeling worden gebruikt.

3. Koeling met buitenlucht
Extra koude wordt in een
tweede warmte-koudeopslag 
(WKO) opgeslagen.

Uiteindelijk draagt Sanquin 
warmte aan het drinkwaternet 
over, het water komt in de winter 
ongeveer een halve graad 
warmer uit de kraan.
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oppervlakteneuromasten
liggen verspreid over 

hele lichaam

kanaalneuromasten
liggen onder de huid in een 
met vloeistof gevuld kanaal

zijlijn

neuromasten
vervormen in de stroming, 
geven de vis informatie over 
stroomsterkte en verandering 
daarin

signalen van het zijlijnorgaan komen in
de hersenen samen en geven de vis 
een ‘beeld’ van zijn omgeving. 
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dam lengte: 30 - 100 km

Een lange dam in zee verstoort de 
opbouw van het getij en veroor-
zaakt verval over de dam.
De belangrijkste voorwaarde voor 
opwekking van dynamic tidal 
energy is daarmee gerealiseerd. 

• Een dam van 50 km biedt plaats aan 2000 turbines.
• Elke turbine heeft een piekvermogen van 5 Megawatt.
• Een dam van 50 km heeft een piekvermogen van 10 Gigawatt. 
• Resulteert in een jaarlijkse productie van 22 TWh.

dwarsdoorsnede
dam met turbine

dam met turbines

Dynamic Tidal Power
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Onderzoeksrapport 2016

Internet 
Eigenwijs

Er gebeurt veel op ons bedrijventerrein. We zien oprukkende 
woonbebouwing die er mogelijk voor gaat zorgen dat de indus-
trie onder druk komt te staan. We zien kantoren die illegaal tot 
woonruimte worden omgeturnd, we zien woonboten die maar 
niet verkassen en we zullen in 2018 en daarna betrokken de  
‘organische ontwikkelingen’ moeten volgen, zoals die bijvoor-
beeld op het Nyma-terrein vorm worden gegeven. Daar komt nu 
het zandtransport als aandachtspunt nog bij.
De gemeente Nijmegen is samen met de gemeente Beuningen, 
ons en andere belanghebbenden druk doende om een gebieds-

visie op te stellen waarin helderheid zal komen over een deel van boven-
staande vraagstukken. Deze gebiedsvisie moet in 2018 vastgesteld worden 
en is van grote invloed op de toekomst van ons bedrijventerrein.

Dit vraagt om een slagvaardig bestuur dat luistert naar de leden en die de 
belangen van de leden op de juiste momenten en bij de juiste personen/ 
instanties onder de aandacht brengt. Daar hebben we goed over nagedacht.
Binnen het bestuur hebben we daarom afgesproken dat bestuursleden 
bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen op verschillende inhoudelijke 
onderwerpen die spelen. Dit betekent dat niet alleen de voorzitter zich 
laat zien maar juist de inhoudelijk deskundige bestuursleden op verschil-
lende momenten namens TPN-West aan de lat staan om te zorgen dat 
belangen goed behartigd worden, zoals daar zijn: het beter benutten van 
de kanaalhavens, de samenwerking tussen bedrijven bevorderen (lokaal 
zaken doen/collectieve inkoop), het inzetten van mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, gebruik van duurzame energie en aansluiting op het 
warmtenet. Samengevat: dat gestimuleerd wordt dat we gebruik maken van 
aanwezige kwaliteiten op het bedrijventerrein en dat we u altijd zo goed 
als mogelijk informeren over ontwikkelingen die van invloed zijn op ons 
bedrijventerrein.

Kortom, in 2018 kunt u rekenen op een bestuur dat zich als team presen-
teert en meerdere gezichten laat zien.
Ik wens u allen een voorspoedig en succesvol 2018.

Rob Ruhl
Voorzitter TPN-WEST

Nieuwe kansen

Louman & Friso ontwerpbureau
Fransestraat 30 Nijmegen
www.louman-friso.nl
024 3600763
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“De Nijmeegse kanaalhavens als nationale remise 

voor cruiseschepen in de binnenvaart. Dat zou 

een geweldige kans zijn voor Nijmegen.” 

‘Meer werk 
voor bedrijven
en mensen in 
havengebied’

Voorzitter Rob Ruhl van Bedrijven-
vereniging Trade Port Nijmegen West 
(TPN-West) legt uit dat TPN-West 
samen met Aqualink, de vereniging 
waarin watergebonden bedrijven de 
handen ineen hebben geslagen, naar 
serieuze mogelijkheden kijkt om be-
drijvigheid in de havens te stimuleren. 

Roots in Hees
Geboren en getogen in Nijmegen, met 
roots in Hees, kent de 59-jarige Ruhl 
het omvangrijke werkgebied van ‘zijn’ 
bedrijvenvereniging als zijn broek-
zak. Zijn ooms en neven voetbalden 
bij roemruchte s.v. Blauw-Wit aan 
de Energieweg, de loswallen aan de 
havens waren op woensdagmiddag en 
op zaterdag min of meer zijn speel-
terrein, hij zag hoe de industrieterrei-
nen alsmaar verder bebouwd werden, 
familie werkte bij de Nyma en bij de 
PGEM, een oom en tante zaten op de 
binnenvaart. “Ja, ik heb er mijn roots 
liggen”, zegt hij, “mooi dat ik vanuit 
mijn werk nu ook nog een bijdrage kan 
leveren aan de belangenbehartiging 
van de ondernemers in dit nijvere deel 
van Nijmegen.”

Aansluiting
Rob Ruhl maakt sinds mei 2016 deel uit 
van het manage ment van WerkBedrijf 
Regio Nijmegen. Voor die tijd runde 
hij onder meer als project manager 
zijn eigen zelfstandig adviesbureau. 
Bij het WerkBedrijf – corebusiness:  
uitvoering van de Participatiewet en 

het bemiddelen, ontwik-
kelen en begeleiden van 
werkzoekenden met een 
kwetsbare positie op de 
arbeidsmarkt – bemoeit 
Rob Ruhl zich vooral met 
de vraagkant vanuit het 
bedrijfsleven, waardoor 
hij zo goed als dagelijks 
in contact staat met 
ondernemers. “Daar zit 
ook de aansluiting met 
TPN-West”, verklaart de in 
mei dit jaar aangetreden 

voorzitter, “vanuit het WerkBedrijf 
kom ik bij ondernemers niet alleen 
vragen, met TPN-West heb ik ook gele-
genheid om inhoudelijk een en ander 
te brengen.”

Kritisch volgen
De TPN-West-voorzitter weet als 
geen ander voor welke uitdagingen 
de ondernemers op de bij TPN-West 
aangesloten bedrijventerreinen op 
korte en middellange termijn in 
gezamenlijkheid komen te staan. “Het 
zandtransport vanuit de ontzanding 
in Beuningen is er zo een”, geeft Ruhl 
als kwestie die bij vrijwel alle onderne-
mers in west zorgen baart en die door 
bedrijvenvereniging TPN-West zeer 
kritisch gevolgd wordt. “Ons bestuur 
spant zich in om er voor te zorgen dat 
de ondernemers van TPN-West hier-
over met de bestuurders van de lokale 
overheden in gesprek blijven.”

Financieel voordeel
Samen met zijn 7 collega-bestuurders 
en via de talloze netwerken waarin 
TPN-West is vertegenwoordigd, houdt 
Rob Ruhl de vinger aan de pols bij alle 
actuele kwesties die op de bedrijven-
terreinen afkomen. Zonder daarbij 
overigens een van de belangrijkste 
basisdoelstellingen van de bedrijven-
vereniging – samenwerking tussen de 
in TPN-West gevestigde ondernemin-
gen – uit het oog te verliezen. 
“Er is inmiddels een nieuwe opzet 
gemaakt voor de gezamenlijke beveili-
ging van bedrijventerrein Westkanaal-
dijk. Met medewerking van beveili-
gingsbedrijf Intergarde hebben we het 
risiscodragend aandeel dat TPN-West 
daarin had, kunnen afbouwen, terwijl 

Voorzitter Rob Ruhl 
van TPN-WEST zet 
ontwikkeling havengebied 
bovenaan ‘to do’ lijst 

We zijn heel 
nieuwsgierig 

naar de 
gebiedsvisie 

van de 
gemeente

de beveiliging toch op hoog niveau 
in stand wordt gehouden. Leden van 
TPN-West hebben daar sowieso profijt 
van en kunnen dat verhogen door hun 
bedrijfsbeveiligingssystemen te laten 
aansluiten en gebruik te maken van 
de service die TPN-West al samen met 
Intergarde biedt.” 
Het aanbod van betaalbaar en betrouw -
baar breedband is ook zo’n voorbeeld 
dat leden van TPN-West inkoopvoor-
deel oplevert. “Via TPN-West bieden 
we nu ook een collectieve ziektekos-
tenverzekering aan, waarmee bedrijven 
en zeker ook hun werknemers hun 
voordeel kunnen doen”, aldus Rob Ruhl. 

Ken je buren
“Steeds meer zullen ondernemers op 
de bedrijventerreinen in Nijmegen-
west en Weurt ontdekken dat een lid-
maatschap van TPN-West zo gek nog 
niet is. Hun belangen bij overheid en in 
de politiek worden door ons behartigd 
en de gezamenlijkheid levert ook nog 
eens financieel voordeel op.” Gesterkt 
door deze onaanvechtbare conclusies 
heeft Rob Ruhl met zijn  mede-bestuur-
ders een actieplan ter hand genomen 
dat moet leiden tot een aanmerkelijke 
uitbreiding van het aantal leden. 
“Een netwerkorganisatie zijn we en 
willen we blijven”, zegt hij, “mensen, 
ondernemers, met elkaar in con-
tact brengen. De onderlinge band 
versterken. Ken je buren, je mede-
ondernemers in de straat, daarin 
heeft TPN-West zeker ook een rol. Het 
actieplan behelst onder meer persoon-
lijke bezoeken die onze bestuursleden 
de komende maanden zullen brengen 
aan leden en  aan die ondernemers die 
nog geen lid zijn.”

Reuring in de havens
Rob Ruhl: “Zouden de kanaalhavens 
bijvoorbeeld een basis kunnen zijn 
voor onderhoud en reparatie van de 
riviercruisevloot? Tijdens de winter-
maanden moeten die schepen een 
ligplaats hebben, terwijl er onder-
houd aan wordt gepleegd. Dat levert 
die gewenste reuring én de nodige 
arbeidsplaatsen op. Bovendien zouden 

bedrijven in de directe omgeving, 
bijvoorbeeld als leverancier, daar ook 
profijt van kunnen hebben.”
De ontwikkeling van het havengebied 
is een van de belangrijkste aandachts-
punten voor het bestuur van TPN-
West. “We zijn heel nieuwsgierig naar 
de gebiedsvisie van de gemeente op 
dit belangrijke deel in ons bedrijven-
terrein”, aldus Ruhl. “Woningbouw rukt 
in westelijke richting op, watergebon-
den bedrijvigheid neemt af. Dat heeft 
ook gevolgen voor de werkgelegen-
heid, met name aan de onderkant van 
de arbeidsmarkt. Nieuwe reuring in het 
havengebied zou dus zeer welkom zijn.”
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Het eerste elektrisch aangedreven containerschip van het Nijmeegse BCTN komt 

begin 2019 in de vaart. Een tweede op maat ontworpen schip is besteld. Na de 

containerterminal in Den Bosch, wordt de containerhaven van BCTN in Nijmegen 

door het gebruik van energie uit zonnepanelen en windmolens volledig emissievrij. 

Terminaloperator BCTN houdt voorsprong in duurzaamheid vast

Elektrisch containerschip
vanaf eind 2018 in de vaart

BCTN wil zijn voorsprong als optimaal 
duurzaam overslagbedrijf koste wat 
het kost vasthouden en zelfs uitbou-
wen. In dat licht wordt er momenteel 
hard gewerkt aan het behalen van een 
derde Lean & Green Star, de ultieme 
erkenning voor het terugdringen van 
de CO2-emissie. 

Dubbele schroef
De elektrische schepen heeft BCTN 
ontwikkeld in samenwerking met 
logistiek dienstverlener Nedcargo, dat 
inmiddels al een elektrisch schip in de 
vaart heeft. De bedoeling is dat het 
elektrisch containerschip van BCTN 
- groter, met meer vermogen en met 
een dubbele schroef - onder de geregi-
streerde scheepsnaam ‘Den Bosch 
Max 2.0’ gaat varen op de vaarwegen 
tussen de zeehavens Antwerpen of 
Rotterdam en de terminalvestigingen 
van BCTN in Den Bosch en Nijmegen. 
Om de haven in Den Bosch te kunnen 
aandoen wordt het schip bij voorkeur 
op een werf in Nederland op maat 
gemaakt. Het afbouwen van de contai-
nercarrier geschiedt in Rotterdam.
Bij het ontwerp, in samenwerking met 
Nedcargo,  en maatvoering (90 me-
ter lang, 11,5 meter breed, 4 meter 
diepgang, goed voor max. 140 20-ft 
containers) van de eerste twee elek-
trische containerschepen van BCTN is 

rekening gehouden met de mogelijk-
heden die de containerterminal van 
BCTN in Den Bosch te bieden heeft. 
De terminal in de Rietveldenhaven 
daar, ligt achter de Engelensluis die 
schepen groter dan 90 x 11,5 meter niet 
kan schutten. 

Subsidiepotten
Volgens Bert de Groot, adjunct direc-
teur van BCTN en tevens manager van 
de containerterminal in Nijmegen, is 
de kans groot dat de ‘Den Bosch Max 
2.0’ begin 2019 volledig elektrisch 
wordt aangedreven. “Het hangt af van 
de lobby die we op dit moment samen 

met de gemeente Nijmegen voeren 
om de nu voorlopig geplande diesel 
aangedreven generatoren voor de 
opwekking van elektriciteit kunnen 
vervangen door batterijen eventueel 
in combinatie met brandstofcellen 
met waterstof als brandstof. De inves-
tering daarin is voor ons als bedrijf 
te groot. De rijksoverheid heeft daar 
subsidiepotten voor en samen met de 
gemeente Nijmegen proberen we die 
nu aan te spreken.”
Met het oog op de titel ‘European 
Green Capital 2018’ is er Nijmegen 
veel aan gelegen om dit project suc-
cesvol af te ronden. “Nijmegen denkt 

meteen verder in de toekomst en weet 
natuurlijk dat ook grotere elektrisch 
aangedreven containerschepen 
mogelijk zijn. Uiteraard is ook BCTN 
geïnteresseerd in schepen die meer 
dan 140 containers kunnen laden”, 
weet Bert de Groot.

Schippers
Met het in de vaart nemen van de 
elektrische schepen ontpopt BCTN 
zich tevens als rederij. De Groot: “Voor 
zelfstandige schippers, vaak zijn het 
familiebedrijven, is een investering 

in een elektrisch schip nauwelijks te 
doen, waardoor de ontwikkeling op dit 
gebied ook te langzaam gaat. BCTN wil 
zijn naam als meest groene binnen-
havenbedrijf van Nederland waar 
maken. Onze voorsprong hierin willen 
we vasthouden en vergoten. Daarom 
nemen we ook hier onze verant-
woordelijkheid. Uiteraard zorgen we 
voor deskundige en ervaren beman-
ningen op onze schepen, liefst uit de 
schippers families waar we al jaren 
zaken mee doen.” 

‘Alles elektrisch’
Voor BCTN staat het vast dat het elek- 
trisch varen de toekomst heeft in heel 
Europa. Bert de Groot: “In Berlijn wordt 
volgend jaar een schip te water gelaten 
dat volledig elektrisch vaart. Een project 
van  bijna 10 miljoen. Ongeveer de helft 
wordt door ‘Brussel’ gesubsidieerd. Dat 
belang wordt aan het elektrisch varen 
gehecht. In de nabije toekomst wordt 
alle transport elektrisch. Vrachtwagens 
en ook schepen. We moeten naar een 
uitstoot van nul CO2 en ook de binnen-
vaart gaat daar aan bijdragen!”

Lean & Green 
Lean & Green is Europa’s toonaan-
gevende programma door duurzame 
logistiek. Het stimuleert organisaties 
om met elkaar te groeien naar een 
hoger duurzaamheidsniveau, door 
maatregelen te nemen die niet alleen 
kostenbesparingen opleveren, maar 
gelijktijdig milieubelasting reduceren 
én tot een efficiëntere inrichting van 
de bedrijfs-/logistieke processen 
leiden. Zie www.lean-green.nl

BCTN heeft ‘zeestatus’
BCTN in Nijmegen timmert hard 
aan de weg. Zo mocht de container-
terminal aan de Waal vorige maand 
de erkende status als zeeterminal in 
ontvangst nemen. Die status geeft de 
terminal de mogelijkheid om coasters 
en andere kleine zeeschepen direct 
af te handelen. Die schepen kunnen 
zonder tussenstop in een zeehaven 
direct van en naar Nijmegen door-
varen om containers te verladen en 
die naar andere zeehavens in omrin-
gende landen te vervoeren
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De zucht van verlichting was 

bijna hoorbaar toen Rijkswater-

staat eind november bekend 

maakte dat er tijdens de renova-

tie van de ‘oude’ Waalburg vier 

rijstroken beschikbaar blijven. 

De kans op een langdurig 

verkeersinfarct op het wegen-

net door en langs de bedrijven-

terreinen in Nijmegen-west is 

daardoor minder groot. Enige 

verkeershinder zal het gebied in 

ieder geval ondervinden.

Het Economisch Collectief Nijmegen 
(ECN), waarin voorzitter Rob Ruhl 
namens TPN-West is afgevaardigd, 
heeft namens het Nijmeegse bedrijfs-
leven bij Rijkswaterstaat en de 
gemeente Nijmegen zijn zorgen geuit 
over de beperkte bruikbaarheid van de 
Waalbrug tijdens de renovatie in 2018 
en 2019. Dat ‘de Oversteek’ en de S100 
– met daarin voor een belangrijk deel 
de Energieweg – de grootste klappen 
zouden moeten opvangen, stond al in 
een vroeg stadium van de plannen- 
makerij rond de renovatie vast. 
De gemeente Nijmegen had oor voor 
de zorgen van ECN en kondigde, 

TPN-WEST is blij met 

vier beschikbaar blij-

vende rijstroken op 

Waalbrug-in-renovatie, 

maar blijft alert

naarmate het startmoment van de 
renovatie nadert, maatregelen aan. 
Zo wordt bekeken of de doorstroming 
van het verkeer op de rotondes in de 
S100 geoptimaliseerd kan worden. En 
is een reconstructie van het voor weg-
gebruikers ingewikkelde Industrieplein 
aangekondigd. 

Heikel punt
“Het volgen van de ontwikkelingen 
rond de renovatie van de Waalbrug en 
de gevolgen daarvan voor het bedrijfs-
leven is bij ECN in goede handen. De 
samenwerking van alle bedrijventer-
reinen daarin komt goed tot zijn recht 
als gesprekspartner van de gemeente. 
Neemt niet weg dat TPN-West nu ook 
ruimte ziet om aandacht te vragen 

voor een ander heikel punt dat ook 
met verkeersveiligheid te maken heeft”, 
zegt voorzitter Rob Ruhl van TPN-West.
“Het gaat met name om het fietsver-
keer op de Energieweg”, vult Harrie 
Arends, secretaris van TPN-West aan. 
“Langs de Energieweg ligt weliswaar 
een gescheiden fietspad, maar het is 
een twee-richtingen fietspad en dat 
levert op tal van plekken gevaarlijke 
situaties op. In het kader van de te 
verwachten hinder door het beperkte 
gebruik van de Waalbrug tijdens de 
renovatie en in het verlengde van 
de maatregelen die de gemeente 
daartegen neemt, adviseert TPN-West 
de gemeente tegelijkertijd ook wat te 
doen aan de meest onveilige situaties 
op de Energieweg.”

Persoonlijk letsel
Hotspot – in negatieve zin – is bijvoor-
beeld de T-kruising Wolfskuilseweg-
Energieweg. In de loop der tijden 
hebben daar al vele ongelukken met 
persoonlijk letsel plaatsgevonden, om-
dat afslaand autoverkeer van links en/
of rechts passerend langzaam verkeer 
(fietsers, bromfietsers) over het hoofd 
zag en daarmee in aanrijding kwam. 
Gevaarlijke situaties ontstaan ook op 
het twee-richtingen fietspad langs de 
westzijde van de Energieweg, tus-
sen de Ambachtsweg en de Dr. De 
Blécourtstraat. De uitritten van de 
daar gevestigde bedrijven vormen daar 
onbedoeld het probleem. 

“Door hekken en hagen zijn de kruisin-
gen met het fietspad al niet overzich-
telijk, de verkeersintensiteit op de 
Energieweg en het in beide richtingen 
passerende langzaam verkeer maken 
het er zeker niet veiliger op”, bena-
drukt Harrie Arends. “De bedrijven 
daar treft overi gens geen blaam. Die 
waren daar al toen de gemeente be-
sloot dat fietspad daar op die manier 
aan te leggen. 

Doorstroming
Waar de zorgen over ongebreideld 
verkeersaanbod op de S100 als gevolg 
van de renovatie van de Waalburg nu 
enigszins getemperd zijn, zal TPN-
West zeker ook nog blijven pleiten 
voor aanvullende maatregelen die 
moeten zorgen voor meer (fiets)
veiligheid van en naar de Energieweg. 
Harrie Arends: “Daarnaast houden we, 
samen met ECN, vinger aan de pols 
als het gaat om een soepele doorstro-
ming van het verkeer op de S100 en 
de daarin gelegen knelpunten als het 
Industrieplein en het Gaziantepplein. 
Want ook die drukke rotonde, waarop 
de verkeersstromen van Energieweg, 
Neerbosscheweg en aan- en afvoer 
van de ANAC worden afgewikkeld, 
krijgt het zwaar te verduren tijdens de 
renovatieperiode.”

Vier rijstroken op Waalbrug

Op 22 november 2017 bracht Rijkswaterstaat volgend persbericht 
uit: “Rijkswaterstaat heeft de renovatie van de Waalbrug in Nijme-
gen definitief gegund aan KWS, onderdeel van Koninklijke Volker-
Wessels. De aannemer gaat de renovatie van de brug zo uitvoeren 
dat de 4 huidige rijstroken zo veel mogelijk beschikbaar blijven 
voor personenauto’s en OV-bussen.
De verkeershinder wordt hierdoor beperkt, maar er zal zeker hin-
der zijn. Gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat zetten daarvoor 
bereikbaarheidsmaatregelen in. De renovatie van de Waalbrug 
duurt tot eind 2019.

(…) De aannemer heeft een plan uitgewerkt waarbij niet de 
minimaal gevraagde 2, maar de 4 huidige rijstroken grotendeels 
beschikbaar blijven voor regulier verkeer. ’s Avonds en ’s nachts, als 
er minder verkeer is, kunnen er 2 rijstroken zijn en er komen enkele 
weekend- en nachtafsluitingen. Vrachtwagens, touringcars en land-
bouwverkeer kunnen tijdens de renovatie geen gebruik maken van 
de Waalbrug. OV-bussen, hulpdiensten, fietsers en voetgangers 
kunnen tijdens de werkzaamheden de brug wel blijven gebruiken.
(…) De renovatie staat gepland voor 2018 en 2019. Eind februari 
2018 starten de werkzaamheden op de busbaan. Het reguliere ver-
keer ondervindt hier niet veel hinder van. Dit verandert wanneer 
KWS tussen april 2018 en najaar 2019 werkt aan het vervangen van 
het betonnen rijdek. Tijdens de Vierdaagse wordt niet aan de brug 
gewerkt. Eind 2019 is de renovatie gereed.
(…)Om de bereikbaarheid van de stad zoveel mogelijk te garan-
deren, worden het Industrieplein en de Nymarotonde aangepast, 
zijn er binnenkort nieuwe, slimme verkeerslichten op de route 
Waalbrug-Singels-Quackplein-Graafseweg en worden verkeers-
lichten langs de S100 en ook elders in de stad anders afgesteld. 

Meer informatie:
www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/waal-renovatie-waalbrug

TPN-WEST aangesloten bij ECN

Economisch Collectief Nijmegen is een samenwerkingsverband 
tussen de besturen van zes grote werklocaties in Nijmegen: 
Bedrijvenvereniging Nijmegen Zuid, bedrijvenvereniging Bijster-
huizen, TPN-West, ondernemersvereniging Waalsprong, de 
Winkel steeg en Huis voor de Binnenstad. De besturen van de 
werklocaties vinden elkaar op onderwerpen die de eigen werk-
locatie overstijgen en/of op meerdere van de werklocaties spelen. 
Industriële Kring Nijmegen is ondersteunend lid.
VNO/NCW en gemeente Nijmegen nemen deel aan de ECN-
overleggen.

Gevaarlijke situaties op het fietspad aan de Energieweg

Roep om veiliger 
Energieweg
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is dat dagelijks zo’n 80 vrachtwagens, 
totaal 280.000, met zand over bedrij-
venterrein Westkanaaldijk van en naar 
de loswal aan het Maas-Waalkanaal  
rijden om het zand af te voeren. En dat 
maar liefst 16 jaar (!) lang.  
De vrachtwagens zouden vanaf de 
Nieuwe Pieckelaan en Hogelandse-
weg, via de LIndenhoutseweg of De 
Vlotkampweg hun weg naar de loswal 
aan het Maas-Waalkanaal moeten 
vinden. Zowel Hogelandseweg, als 
Lindenhoutseweg en De Vlotkampweg 
zijn zeer intensief gebruikte wegen op 
bedrijventerrein Westkanaaldijk.  

www.beuningen.nl/projecten/zand-
winning_Beuningse_Plas (zie pagina 
14/15).

Stofoverlast
Het zand afvoeren met een transport-
band tussen de Beuningse Plas en 
het Maas-Waalkanaal – het oorspron-
kelijk plan – vond geen genade in 
de ogen van ondernemers op West-
kanaaldijk onder aanvoering van 
geneesmiddelen bedrijf Synthon, dat 
vreest voor stofoverlast. Nijmegen 
– op zijn beurt bang voor het dreige-
ment van Synthon om te vertrekken 
als het plan doorgezet zou worden 
– drong bij Beuningen aan op een 
alternatief. 
Het enige waar de Maas&Waal-
gemeente vervolgens mee kwam, was 
het transport over de weg.  Berekend 

Die indruk is althans ontstaan, nu de 
afgelopen maanden de gemeente-
raden van Beuningen en Nijmegen per 
brief zijn geïnformeerd over de stand 
van zaken, terwijl belanghebbenden 
als ondernemers en bewoners enkel te 
horen kregen dat ieder alternatief te 
duur zou zijn.  
Het idee om de miljoenen kubieke 
meters zand met trucks via bedrijven-
terrein Westkanaaldijk en het Maas-
Waalkanaal te verladen, is maanden 
geleden al gepresenteerd aan de ge-
meenteraad van Beuningen. Daarbij is 
gesteld dat ook de gemeenteraad van 
Nijmegen uitvoerig is geïnformeerd. 
Volgens fractieleider Pepijn Boekhorst 
van GroenLInks in Nijmegen is dat ech-
ter niet het geval. Informatie over de 
stand van zaken is wel te vinden op de 
website van de gemeente Beuningen,  

Bij het uitwerken van het 

omstreden voorstel, om het 

zand uit de Beuningse Plas door 

middel van honderd duizenden 

vrachtwagenritten af te voeren, 

wordt nauwelijks geluisterd 

naar belanghebbenden – zoals 

ondernemers verenigd in 

bedrijven vereniging TPN-West 

– die alternatieven aandragen.

Krijgen alternatieven
voor zandtransport
wel een faire kans?

Gemeenten Nijmegen en Beuningen 
lopen vooruit, inspraak blijft achter

Door buizen
Zowel het bestuur van TPN-West als 
het Economisch Collectief Nijmegen 
volgen de ontwikkelingen op de voet. 
Secretaris Harrie Arends van TPN-
West: “Vooraf is er, geheel volgens de 
regels, een milieu effect rapportage 
(MER) gemaakt, omdat er een bestem-
mingsplanwijziging nodig was. Daaruit 
kwam de eerste variant (transport-
band, red.) als meest geschikt naar 
voren. Maar toen Synthon en anderen 
daartegen in verweer kwamen, werd 
met hetzelfde MER-rapport in de hand 
gezegd dat het zandtransport per 
truck de beste oplossing zou zijn. Van 
een alternatief, bijvoorbeeld het zand 
met water door buizen persen, werd 
gezegd dat het niet mogelijk zou zijn. 
Onderzoek naar dat alternatief heeft 
niet plaats gehad, althans resultaten 
van zo’n onderzoek heeft niemand ooit 
gezien.”
Toen in november vorig jaar Groen-
Links ook vraagtekens zette bij de 
status van de plannenmakerij door 
de gemeente Beuningen, wierp die 
fractie in de Nijmeegse gemeenteraad 
ook nog de component ‘luchtkwali-
teit’ in de strijd. “De luchtkwaliteit 
in Nijmegen-West wordt met al deze 
vrachtwagens fors aangetast. Wij wil-
len tot het uiterste gaan om tot een 

duurzaam alternatief te komen zoals 
een zandbuis of zandtransportband”, 
liet Pepijn Boekhorst in de Gelderlan-
der optekenen. 

Burgerparticipatie
Harrie Arends: “Bij ons leeft de theorie 
dat Nijmegen vooralsnog akkoord gaat 
met het zandtransport per truck om 
daarmee buurgemeente Beuningen 
financieel tegemoet te komen, omdat 
deze oplossing de goedkoopste zal 
blijken te zijn. Beuningen is immers 
nog niet zo lang uit de financiële geva-
renzone. Bij de gemeenten vragen om 
tekst en uitleg, heeft als resultaat dat 
er verwezen wordt naar een informa-
tiebijeenkomst voor ondernemers, 
‘ergens’ in de tweede helft van januari. 
Beide gemeentebesturen hebben 
eerder toegezegd, dat zij ondernemers 
of hun belangenbehartigers vroegtij-
dig zullen betrekken in de uitwerking 
van het beleid en de plannen alvorens 
besluiten te nemen. Nu lijkt het er op 
dat beide colleges eerst tot een geza-
menlijk raadsvoorstel willen komen 
en pas daarna de betrokkenen worden 
geïnformeerd. Wij beschouwen dat als 
het tegenovergestelde van burgerpar-
ticipatie.”

Van een alternatief, 
bijvoorbeeld het 
zand met water 

door buizen 
persen, werd 

gezegd dat het niet 
mogelijk zou zijn
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“(…)Het zand dat we uit de Beuningse 
Plas winnen, moet worden vervoerd 
naar de afnemers. Op 5 november 
2014 ondertekenden wij een intentie-
verklaring tus sen de gemeente 
Beuningen en Nijmegen over de 
wijze van transport van het zand en 
grind uit de Beuningse Plas. Doel 
van deze intentieverklaring was om, 
samen met de gemeente Nijmegen, 
te onderzoeken onder welke condities 
we overeenstemming konden vinden 
over de afvoer van zand over Nijmeegs 
grondgebied, via een zandtransport-
band.

Zandtransportband
In de afgelopen periode onderzoch-
ten we uitgebreid de haalbaarheid 
van een zandtransportband langs de 
A73/Neerbosscheweg en het Maas-
Waalkanaal (zoals afgesproken in de 
intentieverklaring). De technische 
uitvoerbaarheid, de landschappelijke 
inpassing en de noodzakelijke milieu-
maatregelen van deze variant zijn zeer 
kostbaar. Voor de gemeente Nijmegen 

Onderzoek naar 
locaties loswal

is de zandtransportband daarmee 
een niet haalbare optie geworden. 
Daarmee lijkt de beoogde zandtrans-
portband geen realistische oplossing. 
Ook de mogelijke bedrijfsrisico’s voor 
naastgelegen bedrijven, spelen hierin 
een rol.

Alternatieve routes
Ook onderzochten we, samen met 
de gemeente Nijmegen, alternatieve 
routes voor een zandtransportband. 
Echter, geen van die alternatieven leid-
den tot een haalbare route voor een 
zandtransportband. Opties, zoals een 
buistransport, zijn in een eerder sta-
dium al onderzocht en bleken onhaal-
baar. De gemeente Nijmegen heeft 
aan ons college van B&W kenbaar 
gemaakt dat zij een zandtransport-
band over Nijmeegs grondgebied, niet 
haalbaar acht.

Transport per 
vrachtwagen
De afgelopen periode onderzochten 
we, samen met de gemeente Nijme-
gen, uitgebreid hoe transport over de 
weg het beste kan worden ingepast. 
Daarbij keken we naar mobiliteit, 
gevolgen voor omwonenden/aanlig-
gende bedrijven, financiën en milieu-
aspecten. Het onderzoek heeft geleid 
tot twee geschikte locaties: de over-
slagplaats van Daanen Shipping en een 
te bouwen overslagplaats ten noorden 
van Daanen. Beide locaties liggen aan 
de Westkanaaldijk in Nijmegen.”

De gemeenten Beuningen en Nijme-
gen organiseren in de tweede helft 
van deze maand (januari 2018) een 
informatiebijeenkomst over het zand-
transport.    

Bron: www.beuningen.nl/projecten/zand-
winning_Beuningse_Plas

De enige actuele informatie over de zandwinning Beuningse Plas 
en de wijze waarop het zand afgevoerd zal worden, was te vinden 
op de website van de gemeente Beuningen:

U kent ze wel: de kerstborrel, 
de nieuwjaarsborrel, de promotie
borrel, de afscheidsborrel, de verjaar
dagsborrel en/of de vrijmibo (Vrijdag 
Middag Borrel). Je treft daar meestal 
een vrolijk, bekend en gemêleerd 
gezelschap aan, maar van enige exclu
siviteit is absoluut geen sprake. Hoe 
anders is dat bij een echte onderne
mersborrel. Exclusief het domein van 
ondernemers en zzp’ers, veelal ook 
met de motivatie dat netwerken ook 
net werken is.
Maar voordat u besluit aan zo’n 
onder nemersbijeenkomst deel te ne
men dient u zich wel enigszins in de 
mores van een dergelijk gezelschap te 
verdiepen en bovendien uw gespreks
onderwerpen goed voor te berei
den. Het is immers van een ander 
niveau dan een gemiddeld middagje 
Plopsaland. Houdt daarbij steeds 
goed voor ogen dat uzelf natuurlijk 
het belangrijkste gespreksonderwerp 
bent. Probeer vanaf de eerste zin uw 
gespreks partner te verrassen. Ga in  
ieder geval niet vertellen dat u giste
ren nog met 2 onder par een spelletje 
Jeu de Boules heeft gewonnen. Dat 
kan echt niet. Noem het dan minstens 
Petanque. En denk goed na over de 
mededeling dat bij uw autistische 
zoon adhd is geconstateerd als u enige 
weken geleden nog trots heeft verteld 
dat uw zoon zo op u leek.
Ook oprechte belangstelling voor uw 
gesprekspartner kan u helpen. Zo 
lijkt het handig te weten of hij nog 
in zijn 1e, 2e of 3e bestendige relatie 
zit en als u toevallig ook nog warme 
gevoelens koestert voor uw ontmoe
tingen met partner 1 of 2 lijkt het wijs 
ook nog even te informeren hoe het 
met ze gaat en of ze zich niet toevallig 
bekeerd hebben tot de vrouwenliefde. 
Want ook dat is marktwerking.

D. Dee

Start begin 2020
In het meest recente publieke verslag 
van de Klankbordgroep Beuningse 
Plas, die aannemer Boskalis in 
het leven heeft geroepen en die 
in september 2017 voor het laatst 
bijeen kwam, werd de verwachting 
uitgesproken dat “half oktober de 
wijze en route van afvoeren bekend 
zal zijn.” Medio oktober is er een 
ingelaste vergadering geweest 
waarin ambtenaren van de gemeente 
Beuningen dezelfde informatie zijn 
komen verstrekken als even eerder 
aan het bestuur van TPN-West: “Alle 
alternatieven voor transport per as 
zijn te duur.” Momenteel staat de 
start van de zandwinning voor begin 
2020 gepland en zal het project in 
2036 worden afgerond.
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Metaalweg 18  
6551 AD Weurt
T 024 - 397 57 62
E info@ortageo.nl
www.ortageo.nl

Merknamen Envita - Lankelma - ExploVision 
samen verder onder één naam

Bodemkundig bureau
heet voortaan Ortageo

De voorbereidingen op de naams-
wijziging van de adviserende inge-
nieursbureaus Envita, Lankelma 
Geotechniek Almelo en ExploVision, 
met vestigingen in Nijmegen (Metaal-
weg, Weurt), Almelo, Oud-Beijerland 
en Assen, hebben een jaar geduurd. 
Bedrijfs leider ing. Frank Eijsackers 
verwacht met de naamswijziging meer 
duidelijkheid richting opdrachtgevers 
tot stand te brengen. In de eerste 
maand van het nieuwe jaar 2018 is 
daarom ook een volledig vernieuwde 
website de lucht in gegaan. 

Onderzoek en advisering voor ruimtelijke ontwikkeling op 

het gebied van bodem, water, milieu, asbestinventarisatie 

en explosieven opsporing heeft met ingang van 2018 een 

nieuwe naam: Ortageo. Tot nu toe werden deze expertises 

onder drie verschillende merknamen uitgevoerd.

Geen verrassingen
“De naam verandert, onze werkzaam-
heden niet”, verklaart Eijsackers kort 
en bondig. De ingenieurs en adviseurs 
van Ortageo zijn in de wereld van 
bouw en projectontwikkeling specia-
listen op het gebied van bodemonder-
zoek. 
Zij adviseren architecten, construc-
teurs, aannemers, overheid, woning-
corporaties, investeerders, project-
ontwikkelaars over mogelijke risico’s 
bij de uitvoering van bouw-, infra- en 
sloopprojecten. 
“Wij meten de draagkracht en kwaliteit 
van de bodem en inventariseren wat er 
in die bodem zit. Met onze metingen 
en onderzoekresultaten in de hand 
komen onze opdrachtgevers niet voor 
verrassingen te staan als zij voor hun 
project de grond in gaan”, aldus Frank 
Eijsackers.

Veiligheid
Kennis van de grond is van groot 
belang voor de uitvoerders van bouw-
projecten. Frank Eijsackers: “Belangrijk 
is de persoonlijke veiligheid van de 
medewerkers van bouw- en infrabe-
drijven. Komen er gevaarlijke stoffen 
vrij als er gegraven wordt? Ligt er 
asbest of een andere verontreiniging 
in de grond? En natuurlijk is kennis van 
bodem en grond ook van economisch 
belang. Bijvoorbeeld om te weten hoe 
diep of zwaar er gefundeerd moet 
worden. Of krijgt de opdrachtgever te 
maken met archeologische vondsten 
die de bouw kunnen vertragen?”
Een heel specifieke activiteit van  

Ortageo is het in kaart brengen van 
risico’s van niet gesprongen explosie-
ven in bodem (en water). “Vooral hier 
in het midden en oosten van het land, 
waar het er in de Tweede Wereldoor-
log op de frontlinies heftig aan toe 
ging, wordt nog regelmatig oorlogs-
tuig gevonden dat niet tot ontplof-
fing is gekomen. Vliegtuigbommen, 
artillerie granaten en dat soort dingen 
kunnen wezenlijk gevaar vormen voor 
grondwerkers en voor de omgeving. 
Het is dus zaak dat die dingen tijdig 
gevonden en onklaar gemaakt wor-
den”, weet Eijsackers.

Handen uit de mouwen
Met de nieuwe naam Ortageo wil 
de onderneming uitdrukken midden 
(orta) in de leefomgeving (geo=wereld) 
te staan. Ortageo beschikt over decen-
nia lange ervaring en deskundigheid in 
geotechniek en bodemonderzoek. Alle 
data zijn verwerkt en door middel van 
applicaties beschikbaar voor opdracht-
gevers in geo-informatiesystemen. 
De bedrijfscultuur bij Ortageo ken-
merkt zich volgens Frank Eijsackers 
door een praktijk gerichte sfeer van 
‘niet te lang praten, maar handen uit 
de mouwen’. “Als platte organisatie 
met specialisten op ieder gebied zitten 
we dicht op de klant die we in vrijwel 
alle gevallen met maatwerk bedienen. 
We zijn graag proactief bezig. We in-
ventariseren en analyseren niet alleen 
de risico’s, maar denken ook mee. Als 
we dit of dat vinden, welke gevolgen 
zou dat kunnen hebben voor een 
bouwaanvraag of het verdere verloop 
van het project. Wat kunnen we advi-
seren om problemen te voorkomen en 
desnoods op te lossen om vertraging 
zoveel mogelijk te voorkomen.”

Bij de vier vestigingen van Ortageo 
werken 55 mensen. In de loop der jaren 
is de vestiging in Nijmegen – aan de 
Metaalweg op bedrijventerrein Sluis 
in Weurt – uitgegroeid tot een vaste 
waarde van het landelijk bekende in-
genieursbureau. “Nijmegen is voor ons 

De naam 
verandert, onze 
werkzaamheden 

niet

Frans Eijsackers met op de achtergrond 
woningbouw in de Waalfront.

meetapparatuur

nu eenmaal centraal gelegen”, aldus 
Frank Eijsackers, “onze activiteiten 
concentreren zich daarnaast in de re-
gio Rijnmond-Rotterdam, maar ook in 
het oosten en noorden van het land.”
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Withuisveld 18  
6226 NV Maastricht
T 043 - 631 06 31
E sales-td@intergarde.nl
www.intergarde.nl

Succesvol overleg tussen TPN-West en Intergarde bewaking 

beveiliging heeft als resultaat dat de camerabeveiliging op 

het bedrijven terrein uitgebreid en vernieuwd zal worden. 

Het systeem is onder meer uitgerust met een kenteken 

registratiesysteem gekoppeld aan een intelligente database 

waar o.a. ook politie en verzekeraars gebruik van maken.  

 

Intergarde continueert 
en breidt beveiliging 
en bewaking op 
bedrijventerreinen 
TPN-WEST uit

Kentekenregistratie 
op Westkanaaldijk

Bovendien worden (combinaties van) 
alle beveiligings- en bewakingsdien-
sten die Intergarde in huis heeft, 
geïntegreerd aangeboden aan alle 
bedrijven die zich op de terreinen van 
TPN-West hebben gevestigd. 
 
Financiële verantwoording
Al langer bood bedrijvenvereniging 
Westkanaaldijk/Sluis (WKS), rechts-
voorganger van TPN-West, door 
middel van een speciaal daarvoor op-
gerichte stichting SBN beveiliging en 
bewakingsdiensten aan. De stichting 
werkte nauw samen met Intergarde 
meldkamer waar verschillende ele-
menten in de beveiliging van gebou-
wen, terreinen en openbare ruimte op 
Westkanaaldijk samen kwamen. 
Het latere bestuur van TPN-West, 

inmiddels verantwoordelijk voor de 
belangen van bedrijventerreinen 
Westkanaaldijk/Sluis en Noordoost-
Kanaalhavens, zag zich onlangs 
geplaatst voor een forse vernieuwings-
investering. Daarop werden de leden 
van SBN en TPN geraadpleegd en is 
geconcludeerd dat hier niet langer 
een uitvoeringstaak, maar meer een 
faciliterende taak voor de bedrijven-
vereniging is weggelegd. 

In goed overleg heeft Intergarde 
geïnvesteerd in het camerasysteem 
en daarmee werd het financiële risico 
verlegd. Intergarde is ervan overtuigd 
dat met name de collectieve gedachte 
maar zeker ook de financiële voorde-
len voor de ondernemer als ook het 
feit dat er nu een actief camera-

systeem geplaatst is voldoende moti-
vatie moet geven aan de ondernemers 
om het collectieve camerasysteem te 
omarmen.
 
Innovaties
Beveiligingsorganisatie Intergarde 
maakte vervolgens een plan om de 
gezamenlijke beveiliging van Westka-
naaldijk voort te zetten en zelfs met 
innovaties uit te breiden. 
Heinz van der Linden, manager tech-
nische dienst van Intergarde, vertelt: 
“We hadden tot eind december de 
tijd om ons plan te realiseren. Het 
komt er op neer dat we alle bestaande 
bewakingscamera’s hebben vervangen 
voor nieuwe geavanceerde slimme 
exemplaren De camera’s bij de inritten 
van het bedrijventerrein zijn nu ook 
geschikt voor kentekenregistratie. Dat 
wil zeggen dat het systeem automa-
tisch kentekens natrekt, dit uiteraard 
binnen de wettelijke kaders. Bij onraad 
zal direct de politie kunnen worden 
ingeschakeld. Met de politie hebben 
we werkafspraken vernieuwd zodat die 
extra aandacht zullen schenken aan de 
meldingen die we doen.”

 
Systemen koppelen
Het hele plan vergde een investering 
van meer dan 100.000 euro, aldus 
Heinz van der Linden. “Maar hierdoor 
beschikken we nu over zoveel meer 
mogelijkheden dan voorheen, dat het 
die investering zeker waard is. Op 
bedrijventerrein Noordoost-Kanaal-
havens werken we ook, zij het niet met 
een totaalsysteem voor dit bedrijven-
terreingedeelte. Daar werken we 
voor individuele bedrijven, maar we 
hebben nu wel de mogelijkheden om 
de systemen met elkaar gecombineerd 
te gebruiken. Bovendien kunnen we 
systemen die door bedrijven individu-
eel worden gebruikt, bijvoorbeeld een 
inbraakinstallatie, koppelen aan het 
overallsysteem.”
Waar bewaking en surveillance voor-
heen door personeel werd gedaan, 
nemen de tactisch slim geplaatste 
camera’s die taken nu grotendeels 
over. Van der Linden: “En omdat we 
op Noordoost-Kanaalhavens altijd een 
surveillant in een uniform en wagen 
van dochteronderneming Fortas 
voorhanden hebben, kunnen we bij on-
raad snel gekwalificeerd personeel op 
locatie hebben om in te grijpen. Indien 
nodig ontvangen zij back-up van de 
politie.”
 
Deelnemende bedrijven
De succesvolle uitwerking van de 
ideeën over een moderner en minder 
risicovol beveiligingssysteem loopt 
parallel aan een lichte toename van 
het aantal deelnemende bedrijven. 

Missie van Intergarde 

Intergarde is een toonaangevende, totaalaanbieder in Zuid-
Nederland met een hoogwaardig kennisniveau op het ge-
bied van beveiliging. De beveiligingsproducten- en diensten 
worden aangeboden aan zowel de zakelijke (groot-,midden- 
en kleinbedrijf) als de particuliere markt. Ook de non-profit 
sector (overheid, semi-overheid en zorginstellingen) be-
hoort tot de afnemers. Daarbij streeft Intergarde naar een 
‘lifetime relationship’ met zowel afnemers als medewerkers.
gende landen te vervoeren

“Daartoe bezoeken we alle bedrijven 
op Westkanaaldijk, om hen te wijzen 
op het belang van een gezamenlijke 
aanpak. Gelukkig vinden we ook daar 
met onze plannen gehoor. Het aantal 
deelnemers is na jarenlange terugloop 
gelukkig stabiel. Bedrijven nemen de 
gelegenheid te baat om hun eigen 
veiligheidssituatie onder de loep te 
nemen en eventueel gelijk te schake-
len met het systeem dat we nu samen 
met TPN-West aanbieden.” Uitbreiding 
van het aantal deelnemers is naar de 
toekomst toe echter een must om 
dit collectief concept functioneel en 
financieel in de lucht te houden.
Door het continueren van het camera-
systeem kan het bedrijventerrein het 
KVO-certificaat behouden. Deelne-
mende ondernemers kunnen hierdoor 
korting krijgen bij hun verzekeraar van 
10 – 15%, waardoor hun bijdrage aan 
het collectief een investering is die 
zich zelf terug verdient.  Sterker nog, 
vaak is de korting op de premie hoger 
dan de bijdrage aan het collectief.

 
Techniek
Intergarde, deel uitmakend van een 
Duitse holding, is al zo’n 50 jaar actief 
in de beveiligingsbranche. De onder-
neming groeide dertig jaar geleden 
explosief, toen het beveiligingswerk 
meer dan ooit een vlucht nam dankzij 
beschikbaar gekomen techniek. 
“Meer en meer konden we beschikken 
over melders van brand of inbraak, 
installaties die ontruimingen in gang 
zetten, camera- en toegangscontrole-
systemen. Ook de digitalisering van 
de techniek, zoals de inzet van online 
camera’s, heeft de ontwikkeling be-
spoedigd.”
De beveiligingsorganisatie, met 
hoofdkantoor in Maastricht, heeft 
daarnaast vestigingen in Eindhoven, 
Sittard, Venlo en Nijmegen. Er werken 
ongeveer 350 mensen bij Intergarde, 
waarvan zo’n 25 vanuit de vestiging 
Nijmegen.
 
Ondernemers die graag meer willen 
weten over de innovatieve wijze van 
beveiligen van bedrijventerreinen 
kunnen een afspraak maken.

Heinz van der Linden
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Nog beduusd door alle aandacht en de enthousiaste 

reacties nam Eric Goorsenberg, algemeen directeur 

van Fijnmechanische Industrie Goorsenberg, tijdens 

de netwerkborrel van TPN-West alle felicitaties en 

complimenten in ontvangst. 

Beduusd 
door alle 
aandacht

Hij was weliswaar net niet Nijmeegs 
Ondernemer van het Jaar 2017 ge-
worden – dat werd Gert-Jan Willems 
van UTS Verkroost – maar behoorde 
uiteindelijk toch wel tot de drie geno-
mineerden voor deze prestigieuze prijs 
voor het Nijmeegse bedrijfsleven.

“De nominatie alleen al is een heel 
grote eer voor ons. Tsjonge, wat 
brengt zo’n verkiezing allemaal 
teweeg, zeg. Al die aandacht! Niet al-
leen uit de directe omgeving, familie, 
collega’s, medewerkers en vrienden, 
maar ook al die Nijmeegse collega-
ondernemers die enthousiast hun 
belangstelling toonden”, reageerde 
Eric mede namens zijn broer Raymond 

Goorsenberg (technisch directeur).  
De voordracht door TPN-West, de 
nominatie tot de laatste drie en 
natuurlijk vooral de prestaties van 
Goorsenberg – pionier in innovatief 
en duurzaam ondernemerschap – 
leidde bovendien nog tot een golf aan 
positieve publiciteit voor het bedrijf 
aan de Hogelandseweg. 

TPN-WEST doet beroep op politiek

‘Bestemming
bedrijvigheid
niet opgeven’

bestemming’ toe. Dat betekent dat 
er in de toekomst in principe op het 
terrein van de voormalige NYMA 
en Vasim geen woningen maar wel 
bijvoorbeeld hotels mogen worden 
gebouwd. Dergelijke bestemmingen 
maken de kans op klachten over 
overlast door bestaande bedrijven 
en bezwaren tegen de vestiging van 
nieuwe bedrijven groter. 
“Dat is slecht voor de werkgelegenheid 
aan de onderkant van de arbeidsmarkt, 
die vooral op die oudere bedrijventer-
reinen in Nijmegen-west te vinden 
was”, redeneert TPN-West. “We be-
grijpen de wens van de gemeente om 
vooral schone hightech bedrijvigheid 
naar de stad te halen, maar ook voor 
de meer industriële ondernemingen 
moet plaats blijven in de stad.” 

Bedrijvenvereniging TPN-West 

wil voorkomen dat er verder 

getornd wordt aan de manoeu-

vreerruimte voor industrie en 

bedrijvigheid van de bedrijven-

terreinen in Nijmegen-west. 

Het mogelijk oprukken van 

overnachtingsvoorzieningen in 

west baart de bedrijvenvereni-

ging enigszins zorgen. 

De gemeente Nijmegen handhaaft 
bij het vaststellen van bestemmings-
plannen weliswaar de begrenzing 
tussen wonen en werken, maar laat 
op het industrieterrein dat grenst aan 
de nieuwe woonwijken ook ‘verblijfs-
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Shipyard Gelria B.V.
Handelsweg 75
6541 CS Nijmegen
T 024 - 377 07 17
E info@shipyardgelria.nl
www.shipyardgelria.nl

Martijn van Haaren

Familiebedrijf op unieke
locatie achter de sluizen

Het briefje in vette letters 

‘U kunt gewoon binnenlopen’  

op de deur van het directie-

kantoor is tekenend voor de 

vriendelijke sfeer bij Shipyard 

Gelria B.V., aan het eind van de 

landtong die de Handelsweg in 

het Maas-Waalkanaal in  

Nijmegen-west vormt. 

In 2014 maakte Shipyard Gelria een 
doorstart nadat Scheepswerf Gelria 
een jaar eerder failliet ging. Onder-
nemer Gerd de Swart, die eerder 
al scheepswerf Dodewaard groot 
maakte, en zijn stiefzoon Martijn 
van Haaren zagen wel brood in de 
Nijmeegse scheepswerf, die sinds de 
oprichting begin jaren vijftig in de 
vorige eeuw naam maakte als gespeci-
aliseerde reparatiewerf. 
Vader en zoon hadden het goed gezien 

Shipyard Gelria B.V. beheert een 
goed gevulde orderportefeuille

en hadden niet meer dan anderhalf 
jaar nodig om van Gelria weer een 
gezonde onderneming te maken, 
waar nu een kleine 30 man een goede 
boterham verdienen en zelfs alle zeilen 
moeten bijzetten om de orderporte-
feuille in het gareel te houden.

Hele team
“Dat is niet louter onze verdienste”, 
haast bedrijfsleider Martijn van 
Haaren zich te zeggen, “we doen dit 
met het hele team.” Bij Shipyard Gelria 
hangt de kenmerkende sfeer van een 
familiebedrijf en dat willen de ‘Gelria-
nen’ ook graag uitstralen. “Vanaf 
januari komt hier nog een familielid, 
mijn zus Sanne van Haaren, werken”, 
weet Martijn. 
Ook het feit dat alle medewerkers 
de Nederlandse taal beheersen, is 
onderscheidend in de sector en draagt 
bij aan de gemoedelijke sfeer in de 
onderneming. “Schippers of andere 
klanten die hier komen, hoeven niet 

eerst naar kantoor te komen om een 
simpele vraag beantwoord te krijgen. 
De jongens op de werf, die bezig zijn 
op de schepen, weten van wanten en 
helpen iedereen verder.” 
Nog zo’n puntje dat op gastvrijheid 
duidt: onder het als een controletoren 
gebouwde kantoor op de werf zijn mo-
dern geoutilleerde sanitaire ruimten 
te vinden, waar schippersgezinnen 
gebruik van kunnen maken als hun 
schip op de helling ligt.  

Altijd bereikbaar
Shipyard Gelria staat goed bekend in 
de wereld van de binnenvaart. De werf 
richt zich op reparaties, onderhoud, 
om- en verbouw van schepen in alle 
maten en soorten. De werf beschikt 
over twee hellingen: één van 110 
meter en één van 140 meter. Martijn 
van Haaren: “Er zijn niet veel binnen-
vaartwerven die hellingen van deze 
omvang hebben. Wat Shipyard Gelria 
bovendien uniek maakt, is de locatie. 

We liggen aan de kop van het Maas-
Waalkanaal en blijven dus gevrijwaard 
van wisselende waterstanden. Hoog- 
of laag water, we zijn altijd bereikbaar, 
voor welk schip dan ook.”

Met inzet van de ervaring, deskundig-
heid en knowhow van de scheeps-
bouwers bij Shipyard Gelria slaagt 
het management er redelijk in om in 
samenwerking met de vakopleiding 
techniek voldoende nieuwe aanwas in 
het werfpersoneel te bewerkstelligen. 
“Leerlingen krijgen van onze mensen 
alle aandacht en begeleiding om hun 

vak hier in de praktijk te leren en te 
perfectioneren. We beschikken over 
zeer specialistisch personeel, afkom-
stig van de voormalige Scheepswerf 
Gelria, maar ook van de voormalige 
scheepswerf Bodewes in Millingen.”

Samenwerking
Op het idee van TPN-West om alles 
in het werk te stellen om van de 
Nijmeegse kanaalhavens een centrum 
te maken voor onderhoud en repara-
tie van binnenvaart cruiseschepen, 
reageert Van Haaren enthousiast. “Dat 
zou heel mooi aansluiten bij het werk 
dat wij nu al omhanden hebben. Voor 
een rederij repareren wij nu schade 
aan een cruiseschip, dat daarna 
bovendien nog gerenoveerd wordt. 
En een tweede schip van dezelfde 
opdrachtgever ligt te wachten op 

eenzelfde behandeling. De expertise 
voor dat soort werkzaamheden is hier 
in Nijmegen zeker aanwezig. Niet 
alleen bij ons, ook bij andere maritiem 
gerelateerde bedrijven. Samenwerking 
is in dit opzicht het sleutelwoord.”
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Peter Zwaan wijst op de stralings-
panelen hoog tegen het plafond van 
de grote productiehal. Nu worden die 
nog gevoed door warm water afkom-
stig van de gasgestookte cv-ketel. “Die 
stralingspanelen hangen er al meer 
dan zestig jaar. Wie had toen kunnen 
bedenken dat er ooit zo iets als rest-
warmte doorheen zou gaan…”

Volgend jaar zomer wordt Hyster-Yale 
Nederland B.V. aangesloten op het 
warmtenet met restwarmte afkomstig 
van afvalverwerker ARN. “Wij brengen 
daarmee ons aardgasverbruik terug 
met zo’n 80.000 kubieke meter, wat 
neerkomt op 100 ton minder CO2-
uitstoot”, vertellen project coördinator 
facilities Zwaan en plant manager 

Kostenneutrale overstap 
voor een beter milieu

Hyster-Yale Nederland B.V. als eerste op warmtenet ARN

Peter van Sommeren. Nog niet alle 
hallen worden losgekoppeld van het 
gas. Nu gaat het om twee enorme 
productiehallen en het kantoor aan de 
Nijverheidsweg. Het gekozen moment 
is geen toeval: de 1000 kW cv-ketel uit 
1984 is aan vervanging toe en wordt 
‘ingeruild’ voor een warmtenetaanslui-
ting van 800 kW. 

Strategisch beleid 
Bij de afweging gas of warmtenet 
speelden twee belangrijke factoren: 
de investerings- en verbruikskosten én 
het wereldwijd strategisch beleid van 
de Hyster-Yale Groep om te verduur-
zamen. Concreet is de ambitie om in 
2026 een 30 procent lagere milieube-
lasting dan in 2016 te realiseren. “Dat 
streven hebben we hier in Nijmegen 
met beide handen opgepakt”, vertellen 
Zwaan en Van Sommeren. “Met ledver-
lichting, dakisolatie en optimalisatie 
van het gebouwbeheer hebben we ons 

energieverbruik teruggebracht. Verder 
is ook de uitstoot van oplosmiddelen 
tijdens het verfproces sterk verlaagd.”

Wereldprimeur
De verduurzaming op milieugebied 
blijkt ook uit de in Nijmegen gepro-
duceerde heftrucks. Die voldoen aan 
de hoogste emissie-eisen. En eerder 
dit jaar zorgde het bedrijf voor een 
wereldprimeur: ontwikkelen met li-Ion 
batterijen en in de nabije toekomst 
deze te combineren met waterstof-
brandstofcellen. Van Sommeren: “We 
produceren niet alleen, we ontwerpen 
en ontwikkelen ook nieuwe producten, 
zoals oplossingen om kleine elektri-
sche heftrucks door waterstofbrand-
stofcellen aan te drijven.”  

Versterking positie
Het draagt allemaal bij aan de wereld-
wijde versterking van de marktpositie. 
Van Sommeren: “Neem de westkust 

Hyster-Yale Nederland B.V. is 

het eerste bedrijf op TPN- 

West dat aansluit op het 

warmtenet met restwarmte 

afkomstig van afvalverwerker 

ARN. In aanwezigheid van 

wethouder Harriët Tiemens 

tekenden eind november de 

heftruckfabrikant en leveran-

cier Nuon daartoe een con-

tract. Drie hoofdrolspelers 

vertellen: Peter van Sommeren 

en Peter Zwaan van Hyster-

Yale Nederland B.V en Harrie 

van der Wielen van energie-

leverancier Nuon.

Arno van Gestel (links), Nuon en Peter van Sommeren van Hyster-Yale Group

Derks Containerservice BV is een jong 
en dynamisch bedrijf dat gevestigd 
is in Nijmegen. Door onze brede vak-
kennis, kunt u bij ons terecht voor al 
uw zaken rondom containers. Derks 
Containerservice BV levert containers 
in elke gewenste uitvoering. Groot of 
klein, eenvoudig of met geavanceerde 
persinstallaties: alles is mogelijk.
 
Onderhoud & Reparatie
Naast het leveren van containers, staan 
wij ook klaar voor alle reparatie- en on-
derhoud werkzaamheden aan uw con-
tainer. Daarnaast beschikken wij over 
een complete spuit- en droogcabine 
voor al uw (industriële) spuitwerk.
Derks Containerservice BV is tevens 
een gecertificeerd bedrijf waarbij u 
terecht kan voor de jaarlijkse onder-
houdsbeurten, veiligheidsinspecties 
volgens de NEN 3140 normen en de 
jaarlijkse LPK keuringen. 
Voor al uw containers in Duitsland, 
keuren wij volgens de Duitse veilig-
heidsnormen.  De BGR-186 norm is er 
om de kwaliteit en de veiligheid van 
containers te waarborgen.

In samenwerking met TÜV Nederland 
Q.A. B.V. is Derks Containerservice BV 
Nijmegen gecertificeerd om zelfstan-
dig keuringswerkzaamheden te mogen 
verrichten, onder toezicht van TÜV  
Nederland BV. 
 
Service op maat
Bent u geïnteresseerd in een container 
op maat? Wilt u uw bestaande contai-
ner aanpassen aan de nieuwe milieu- 
eisen? Of wilt u uw container voorzien 
van een afdeksysteem? Wij vertalen uw 
wens naar digitale (cad-) tekeningen 
en zorgen voor de specifieke afwerking 
van uw container. Ook kunt u bij ons 
terecht voor reclame op maat.
 
Hydraulische en storingsservice
Zelfs als het om onderhoud en repara-
ties aan hydraulische slangen, koppe-
lingen en ventielen gaat, helpen we u 
met genoegen. 
Met onze hydrauliekservice kunnen 
we bijvoorbeeld snel uw kapotte 
hydraulische slang vervangen of een 
hydraulische koppeling en ventiel op 
maat leveren.

Industrieweg 50c  
6541 TW Nijmegen
T 024 - 645 15 91
E info@dcscontainers.nl
www.dcscontainers.nl

Daarnaast kunt u ons bellen als u te 
maken krijgt met een storing. We zor-
gen in dat geval dat we binnen 4 uur bij 
u op de stoep staan.
 
Truckwash 
Met de opening van onze vernieuwde 
Truckwash en Poetscentrale willen wij 
u nog beter van dienst zijn door uw 
vrachtwagen of bedrijfswagen volledig 
te verzorgen. 
U bent bij ons aan het juiste adres voor 
de uiterlijke verzorging van uw vracht- 
of bedrijfswagen. Met ons professionele 
team en een 40 meter lange wasstraat, 
verzorgen wij enthousiast de cleaning 
van uw vrachtwagens of bedrijfswa-
gens. Ideaal om uw wagens weer ver-
koop of showroom klaar te maken.
 
Waar staan wij voor? 
• Het professioneel reinigen, cleanen 

en desinfecteren van uw vrachtwa-
gen, trailer, bedrijfswagen; zowel de 
binnen als de buitenkant! 

• Een snelle en goede service; met en 
zonder afspraak

• Een volledig poetsprogramma, polijs-
ten, waxen, intensieve reiniging van 
bekleding 

 

Derks Containers & 
Service op maat

Uw partner voor containers & service op maat in uw omgeving!



2726
TPNOUTLOOK2018

P
R

O
FIEL

Nijverheidsweg 29
6541 CL Nijmegen
www.hyster-yale.com

Westervoortsedijk 73, gebouw GE 
6827 AV Arnhem
www.nuon.nl

“Hyster-Yale 
Nederland B.V. is 
een groot bedrijf 
met ambitie, sterk 
groeiend en heeft 
binnen TPN-WEST een 
enorme uitstraling. 
Het is voor ons 
binnen TPN-WEST een 
prachtige first mover. 
We verwachten dat 
door de overstap 
van Hyster op 
stadswarmte andere 
bedrijven zullen 
volgen.”

Klaar voor 
de volgende

Harrie van der Wielen, businessma-
nager van Nuon en verantwoordelijk 
voor alle stadswarmteprojecten van 
de energieleverancier in Gelderland, 
hoopt dat door het vorkheftruckbedrijf 
het balletje binnen TPN-West gaat 
rollen en andere bedrijven ook gaan 
kiezen voor restwarmte van de ARN. 
“We zijn nu bijvoorbeeld in gesprek 
met de Dar.”

Verschillende factoren
Of het bedrijfseconomisch zinvol 
is om over te stappen, hangt af van 
verschillende factoren: de afstand van 
een bedrijf tot de transportleiding; 
de vervangingstermijn van de huidige 
gasinstallatie, het gastarief en de 
warmtevraag. Bedrijven betalen ook 
een eenmalige aansluitbijdrage, dat is 
een investeringsbijdrage. 
Van der Wielen: “Voor bedrijven met 
een cv-ketel vanaf 300 kW en in rede-
lijke nabijheid van de transportleiding, 
is aansluiting op het warmtenet direct 
interessant. Op TPN-West gaat het om 
zo’n vijftien tot twintig bedrijven. Voor 
die bedrijven is het zeker de moeite 
waard om met ons een businesscase 
uit te werken.”
En als ik wat verder van de warmtelei-
ding weg zit? “Dan speelt de warmte-
vraag een rol. Voor een groot bedrijf 
met een cv-voorziening van 2000 kW 
kan het ook dan heel interessant zijn. 
Voor een logistiek bedrijf met grote 
opslaghallen en een klein kantoor 
waar vijftien mensen werken minder.”

van de Verenigde Staten. Daar is 
elektrificatie van trucks al voorwaarde. 
Die trucks gaan we hier bouwen.” Het 
verduurzamen versterkt ook lokaal de 
positie van het bedrijf. Zwaan: “Stake-
holders zien dat we echt maatschappe-
lijk verantwoord bezig zijn: we dragen 
actief bij aan de milieudoelstellingen 
van de gemeente Nijmegen; we dragen 
bij aan de steeds dringender roep om 
het gasverbruik terug te brengen; 
we laten de samenleving zien dat we 
verduurzamen serieus nemen.”

Goed bekend staan
Het Nijmeegse bedrijfsonderdeel 
vindt het belangrijk om lokaal goed 

bekend te staan. “Dat is prettig bij 
samenwerking met derden, zoals de 
gemeente en andere overheden. En 
bij het aantrekken en behouden van 
medewerkers, want die willen bij een 
leuk en aantrekkelijk bedrijf werken. 
Dat wordt in de toekomst alleen maar 
belangrijker.”

Investeringen en kosten
Blijft staan dat Hyster-Yale Nederland 
B.V. wel eerst goed gekeken heeft 
naar de investeringen en kosten. “Het 
investeringsniveau voor een nieuwe 
cv-ketel of aansluiting op het warm-
tenet is voor ons gelijk. Verder blijven 
het vastrecht en de verbruikerskosten 

hetzelfde. Dat ging niet vanzelf. We 
hebben lang onderhandeld met de 
Nuon. En ook bedongen dat de prijs 
van restwarmte gekoppeld wordt aan 
de gasprijs. De prijs van restwarmte is 
namelijk totaal niet transparant, die 
van gas wel. Je wilt als afnemer toch 
graag weten waar je aan toe bent.”

Ga in gesprek
Van Sommeren en Zwaan hopen dat 
andere bedrijven op TPN-West het 
voorbeeld van Hyster-Yale Nederland 
B.V. volgen. “Als bedrijven voor een 
investeringsbeslissing staan over de 
warmtevoorziening dan is ons advies: 
ga in gesprek met de Nuon en als je de 
overstap kostenneutraal kunt maken, 
kies dan voor restwarmte van de ARN. 
Nijmegen wil van het gas af en hoe 
meer bedrijven mee gaan doen, hoe 
beter de doorontwikkeling van net-
warmte. En hoe beter de voorwaarden 
voor bedrijven.”

Niet duurder
Bedrijven zullen pas overwegen over 
te stappen als de cv-ketel aan vervan-
ging toe is. Nuon hanteert op dat mo-
ment het uitgangspunt dat aansluiting 
op het warmtenet voor bedrijven niet 
duurder mag zijn dan de investering 
voor een nieuwe cv-ketel. En ook de 
vastrecht- en verbruikstarieven blijven 
op hetzelfde niveau. Van der Wielen: 
“Zo wordt aansluiting en gebruik 
van het warmtenet kostenneutraal. 
Dus restwarmte is nu niet duurder of 
goedkoper.”

En wat is dan de winst voor een 
bedrijf? “Dat het verduurzaamt. Het 
reduceert meteen ruim 70 procent 
CO2-uitstoot, zonder dat het er verder 
veel voor hoeft te doen.” En blijven in 
de toekomst het verbruikstarief van 
gas en restwarmte aan elkaar gekop-
peld? “Voorlopig zeker, ik verwacht wel 
dat op termijn gasverbruik duurder 
gaat worden. Dat zie je nu al gebeuren 
voor huishoudens. Op termijn wordt 
restwarmte voor ieder bedrijf aantrek-
kelijk.” 

Meer ervaringen en informatie over de 
overstap op het warmtenet van de ARN?
• Peter Zwaan, Project Coordinator Facilities    

Hyster-Yale Group: 
peter.zwaan@hyster-yale.com

• Harrie van der Wielen, Businessmanager 
Nuon: harrie.van.der.wielen@nuon.com
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Bijeenkomst 
TPN-WEST

De netwerkborrel van TPN-WEST bij LIV Woonbelevingscentrum 

werd zeer druk bezocht. Onderwerpen van geanimeerde gesprek-

ken: de opkrabbelende economie, de verkiezing Nijmeegs’ Onder-

nemer van het Jaar, de prestaties van betaald voetbalorganisatie 

N.E.C., het weer en natuurlijk LIV, de locatie die gastvrij onthaal 

bood aan de circa zestig aanwezige TPN-WEST-ers.

Foto’s: Anita Pantus Fotografie
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De ideale en meest duurzame 

situatie: het koffiedik van duur-

zaam geteelde en verhandelde 

(fairtrade) koffiebonen, wordt 

door mensen met een achter-

stand op de arbeidsmarkt inge-

zameld en ingezet als letterlijke 

grondstof voor de kweek van 

oesterzwammen. Daarna wordt 

het koffiedik afgevoerd naar de 

vergistingsinstallaties van de 

ARN, waar er biogas van ge-

maakt wordt. Het biogas dient 

als brandstof voor onder meer 

de auto’s waarmee Pluryn het 

koffiedik inzamelt. 

“Als onze auto’s op biogas rijden is 
de cirkel inderdaad echt rond”, zegt 
Sjoerd Ouwens, de manager (offici-
eel: clusterleider Maatschappelijke 
Participatie & Arbeid) bij Pluryn die 
‘het koffiedik-project’ samen met de 
Versfabriek (teelt oesterzwammen) en 
afvalverwerker Remondis/ARN heeft 
opgezet en stap voor stap verder ont-
wikkelt. Voor Pluryn en zijn partners 
– allemaal betrokken bij TPN-West – is 
het een voorbeeldproject van circu-
laire economie. 

1.000 kg per week
Momenteel is een team van drie 
Plurynmedewerkers dagelijks bezig 
met het ophalen van koffiedik bij 
het Radboud UMC, vooralsnog de 
enige ‘leverancier’ die bij dit project is 
betrokken. “Bij de koffieautomaten van 
Radboud UMC die dagelijks worden 
schoon gemaakt en bijgevuld, halen 

we ongeveer 1.000 kilo koffiedik per 
week weg. We kunnen natuurlijk veel 
meer koffiedik inzamelen. Het mate-
riaal dat eventueel niet als grondstof 
voor de oesterzwammenteelt gebruikt 
kan worden, gaat rechtstreeks naar de 
vergistingsinstallaties van de ARN om 
verwerkt te worden tot biogas. Dus als 
grote organisaties of bedrijven, maar 
ook minder grote bedrijven zoals de 
horeca in de Nijmeegse binnenstad, 
hun koffiedik duurzaam afgevoerd 
willen zien, kunnen ze bij ons terecht”, 
roept Sjoerd Ouwens op.

Doorstromen
Voor Pluryn ligt het belang in dit pro-
ject vooral in de kansen op het gebied 
van arbeidsparticipatie. Cliënten van 
Pluryn die bezig gaan met de door het 
WerkBedrijf en ROC op te zetten op-
leiding ‘transport en logistiek niveau 1’ 
voeren het werk uit. 

Sjoerd Ouwens: “Op deze 
manier vinden ze in vanuit 
een beschut en beschermde 
omgeving aansluiting bij 
het ‘gewone’ arbeidsproces, 
waardoor ze na verloop 
van tijd meer kans hebben 
door te stromen naar een 
reguliere arbeidsplaats in 
loondienst.”
Sjoerd Ouwens is, nu ‘het 
koffiedik-project’ een suc-
ces lijkt te worden, hoopvol 
over vervolgtrajecten. 
“We kijken samen met het 
Radboud UMC, reeds jaren 
een succesvolle samen-
werkingspartner in deze, 
of we onze cliënten ook 
nog voor andere zaken op 

‘Als onze auto’s op biogas
rijden is de cirkel echt rond’

Corebusiness van Pluryn

Zorginstelling Pluryn ondersteunt bij het vergroten van kan-
sen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de 
samenleving. Ook als de problematiek complex is. De eigen 
kracht en toekomstwensen zijn het uitgangspunt: Sterker in 
de samenleving, powered by Pluryn. 
Pluryn is een landelijk werkende organisatie met hoofdkan-
toor in Nijmegen. De organisatie telt in zijn totaliteit meer 
dan 400 locaties. Er werken 7.400 professionals en 1.000 
vrijwilligers. Jongeren en volwassenen komen bij Pluryn voor 
behandeling en ondersteuning: zowel aan huis als in de voor-
zieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. Leren, 
werken en vrijetijdsbesteding zijn onderdeel van de zorg.

Bron: www.pluryn.nl/over-pluryn

Koffiedik

Het residu dat overblijft na het zetten van koffie, wordt kof-
fiedik (meest gangbaar), koffiedrab of koffieprut genoemd.
Koffiedik blijft bij het zetten van filterkoffie in het filter over. 
In het verleden kwam er vaak dik in het kopje terecht.
Bij Turkse koffie blijft er altijd koffiedik in het kopje achter.
Sinds enige jaren gebruikt men koffiedik als substraat voor het 
kweken van paddenstoelen zoals de oesterzwam.
In de tuin kan koffiedik gebruikt worden om slakken en katten 
weg te houden, of als mest voor planten die van stikstofrijke 
voeding houden. Sommige planten groeien door stikstof 
weliswaar sneller maar worden door deze versnelde groei ook 
zwakker. Zo kunnen tomatenplanten veel blad ontwikkelen 
wat ten koste kan gaan van de kwaliteit van de vrucht.
Koffiedikkijken is een vorm van tasseografie waarbij aan de 
hand van achtergebleven koffiedik waarzeggerij wordt bedre-
ven.
Er wordt beweerd dat het regelmatig wegspoelen van koffie-
dik via de gootsteen verstoppingen kan voorkomen, omdat 
het de werking van schuurpapier zou hebben. De meeste 
loodgieters doen deze bewering echter af als ‘broodje aap’-
verhaal. Koffie heeft de neiging om vet aan zich te binden en 
kan een beginnende verstopping daardoor juist verergeren.

Bron: Wikipedia

Hoe Pluryn helpt 
koffiedik duurzaam 
te maken

het gebied van transport en logistiek 
kunnen inzetten. Voor het Radboud 
de mogelijkheid om te voldoen aan 
de Participatiewet, voor onze cliënten 
een prima gelegenheid om aan de slag 
te komen. Het mes snijdt zo aan twee 
kanten.” 
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CB Office verdiept
haar taakstelling

“CB Office heeft een lange staat van 
dienst als het gaat om het administra-
tief ondersteunen van het bestuur. Dat 
dateert al uit de periode van de bedrij-
venvereniging WKS. Daarmee vormt 
CB Office het ‘collectieve geheugen’ 
van de vereniging. Daarnaast leiden 
de connecties met andere Nijmeegse 
bedrijvenvereniging ertoe dat op mo-
menten dat daar behoefte aan is, langs 

deze weg gesondeerd kan worden hoe 
andere verenigingen tegen bepaalde 
zaken aankijken. Kortom: het secreta-
riaat waarop de bedrijvenvereniging 
drijft.”
“Chérie Bocken oprichter en ‘mana-
ging-director’ heeft te kennen 
gegeven het wat rustiger aan te gaan 
doen. Gelukkig voor de vereniging 
heeft zij in Sandra Hagenbeek een 

waardige opvolger gevonden. Het af-
gelopen jaar heeft het bestuur ervaren 
dat ‘opvolging langs de weg van de 
geleidelijkheid’ leidt tot een voortzet-
ting van de relatie zonder dat dat tot 
complicaties leidt. En zoals Chérie zelf 
aangeeft: “Niet dat ik verdwijn maar 
ik ga meer naar de achtergrond.” Dat 
betekent dat we er voor het historisch 
besef nog wel een tijdje een beroep op 
haar kunnen blijven doen.”

Harrie Arends
secretaris
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Postbus 7018
6503 GM Nijmegen
T 024 - 322 14 66
E info@cb-office.nl
www.cb-office.nl

CB Office heeft een lange staat van 
dienst bij onder andere TPN-West 
maar ook andere bedrijfsverenigin-
gen en regionale samenwerkings-
verbanden. Zo ondersteunt CB Office 
ook Stedelijk Netwerk Nijmegen en 
Gezondheidscentra. Terecht wordt zij 
wel eens het ‘collectieve geheugen’ 
van het economisch en bestuurlijk 
Nijmegen genoemd. 
Als medewerkster van het Onderzoeks-
instituut Toegepaste Sociale Weten-
schappen, gelieerd aan de Radboud 
Universiteit, leerde Chérie alle facetten 
van een professioneel bestuurlijk 
orgaan. Bij het oprichten van haar 
eigen bureau in 1994 heeft zij deze 
kennis volledig benut ten dienste van 
de marktsector. 

Snel schakelen
Met het toetreden van haar dochter 
Sandra Hagenbeek zijn de werkzaam-
heden van dit unieke dienstverlenings-
kantoor per 1 januari uitgebreid met 
management- en project ondersteu-
ning.
Sandra die tot 2017 een management-
functie vervulde bij de Rabobank ziet 
met haar opleiding voor Personeel en 
Organisatie en de veelzijdige ervaring 
die ze heeft opgedaan bij de Rabo-
bank, een geweldige kans een extra 
aanvulling te geven aan de taakver-
richting voor organisaties die CB Office 
dagelijks tegenkomt. 
“Zie het maar als de werkzaamheden 
die horen bij de functie van Personal 
Assistent (PA) zegt Sandra, “maar dan 

‘CB Office, de gewaardeerde administratieve 
ondersteuning van TPN-WEST’

‘Continuïteit voor kwaliteit’ 

was bij de start van CB Office 

25 jaar geleden niet alleen de 

doelstelling van de oprichter 

Chérie Bocken met haar 

kantoor, maar zij gaf een extra 

dimensie aan werkzaamheden 

die zij voor ondernemers, 

bedrijfsverenigingen en 

managers verricht. 

niet voor één baas, maar voor een 
aantal opdrachtgevers uit verschil-
lende sectoren. Ik krijg energie van 
het werken in dynamische en hecti-
sche omgevingen, waarbij ik samen 
met de opdrachtgever en zijn team er 
voor zorg dat de dingen gerealiseerd 
worden.”
Sandra, die al een halfjaar meeloopt, is 
nu geheel ‘begiftigd’ met het onder-
nemerschap. “Het contact met zoveel 
mensen maakt dit werk erg leuk. En 
natuurlijk al die verschillende onder-
werpen waarmee onze opdrachtgevers 
te maken hebben. Voor beide houdt 
dit in ‘snel schakelen’ en niet bang zijn 
om vele dingen tegelijk op je bordje te 
hebben.”

Nooit hetzelfde
“Een dag is bij ons nooit hetzelfde.  
Dit komt door de diversiteit aan 
opdrachtgevers en de veelzijdige  
werkzaamheden. Het ene moment 
notuleer je een vergadering, verwerk 
je de financiële administratie of onder-
steun je bij het implementeren van 
een project, en op het andere moment 
ben je druk met het organiseren van 
een netwerkbijeen komst, actualise-
ren van websites of het verzorgen 
van PR-campagnes”, vertelt Sandra. 
“Tussendoor beheren we diverse 

Harrie Arends, secretaris bestuur TPN-WEST:
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mailboxen, beantwoorden telefoontjes 
en monitoren we de voortgang van 
de uitgezette acties en afspraken. Dit 
alles op afstand en daar waar wenselijk 
op locatie.” 

Met de uitbreiding van de taken van 
CB Office zal Sandra meer op de 
voorgrond gaan treden terwijl Chérie 
‘backstage’ haar activiteiten zal vervul-
len om zorg te dragen dat de kennis 
behouden blijft. “Niet dat ik verdwijn”, 
aldus Chérie, “want ik weet maar al te 
goed dat Continuïteit voor Kwaliteit 
alleen behouden kan blijven wanneer 
je de tijd neemt voor een toekomstige 
overdracht. En daar heb ik nu al het 
vertrouwen in.”

Sandra Hagenbeek (l.) 
en Chérie Bocken
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Woeziksestraat 692
6604 CH Wijchen
T 024 - 645 46 23
E info@poosassurantien.nl
www.poosassurantien.nl

Familiebedrijf Poos Assurantiën is specialist in 
zorgverzekeringen voor bedrijven en werknemers  

Persoonlijke service
geeft de doorslag

“Een zorgverzekering afsluiten met 
tekst en uitleg over verzekerings-
mogelijkheden, de plussen en de 
minnen, de mogelijkheden en de 
valkuilen zijn natuurlijk heel wat 
anders dan ‘even’ zelf een aanmel-
ding doen via internet. Veel mensen 
hebben de behoefte aan inhoudelijk 
advies. Verzekeringspolissen zijn voor 
de meesten geen alledaagse kost en 
het gaat tenslotte ook om veel geld! 
Terecht dat mensen precies willen 
weten waarvoor er wordt betaald en 
wat men er voor kan terug verwach-
ten. In persoonlijke adviesgesprekken 
op ons kantoor, tijdens spreekuren 
op locaties in de regio, in het bedrijf 
of bij de mensen thuis komen we tot 
een passend advies en dat kan zelfs 
jaarlijks verschillen op basis van de te 
verwachte kosten. Denk hierbij aan 
tandheelkunde, orthodontie, fysiothe-
rapie etc.”
 
Korte lijntjes
Bij de wijziging van het zorgverzeke-
ringstelsel per 1-1-2016 maakte Emile 
Poos, vanaf 1982 al in de buitendienst 
werkzaam voor Zorgverzekeraar CZ, 
de overstap naar het zelfstandig on-
dernemerschap. Naast zoon, dochter 
en overige medewerkers kwam daar in 
2016 ook collega Jack Derksen bij die 
reeds een 23 jarig arbeidsverleden in 
de buitendienst had bij VGZ en daar-
door ook bij velen bekend was.
Niet verwonderlijk dat zowel CZ als 
VGZ in Poos Assurantiën een vak-
bekwame en betrouwbare tussen-
persoon zien. Die vertrouwensrelatie 
met verzekeraars brengt met zich 
mee dat Poos Assurantiën ook snel 
gehoor vindt bij deze verzekeraars en 
dat heeft ook zijn positieve invloed 
op ‘coulance zaken’. “Daarbij zijn de 
lijntjes tussen cliënt en ons kantoor 
veel korter dan rechtstreeks met de 
verzekeraars. Minder bureaucratie, 
persoonlijker, sneller en meedenken 
aan oplossingen binnen het aanbod 
van meerdere Zorgverzekeraars is ons 
onderscheidend vermogen.”
 

Vele bedrijven en hun medewerkers in onder meer Wijchen, 

Nijmegen, Maas&Waal en de regio Gelderland en Noord-

Brabant hebben hun zorgverzekering, collectief of individueel, 

ondergebracht bij Poos Assurantiën bv. 

Een echt familiebedrijf in Wijchen waarin vader Emile 

Poos (62) met zoon Matthijs (33), dochter Marloes (31) en 

collega’s Jack, Lieke en Muriel samenwerken. Als toegewijd 

en erkend intermediair voor onder meer zorgverzekeraars 

CZ en VGZ bedient Poos Assurantiën al vele jaren diverse 

bedrijventerreinen in de regio en sinds dit najaar ook 

Trade Port Nijmegen West (TPN-West).

De persoonlijke service en deskundig-
heid geven in de meeste gevallen 
de doorslag bij het afsluiten van een 
contract. “Omdat we ons vooral op 
Collectieve Zorgverzekeringen richten, 
mogen we ons daarin wel specialist 
noemen”, vertelt grondlegger Emile 
Poos over zijn onderneming. “We leg-
gen de ondernemer en zijn medewer-
kers/gezinsleden niet alleen een goed 
aanbod voor maar we staan tevens 
borg voor een zorgvuldig en passend 
advies.”  
 
Geen alledaagse kost
Juist in dat adviestraject onderscheidt 
het kantoor van Poos Assurantiën zich 
van ‘de rest’. 

De maanden oktober tot en met 
december – de periode waarin de 
zorgpolissen vernieuwd of verlengd 
worden – waren hoogtij voor het team 
van Poos. “We zijn al jaren actief op 
bedrijventerreinen Wijchen-oost en 
Bijsterhuizen, maar ook in de regio 
Maas&Waal en andere regio’s in 
Gelderland en Noord-Brabant. In 2017 
is daar TPN-West bijgekomen. Een 
drukke tijd natuurlijk, maar we zijn 
zeer tevreden. De introductie van onze 
dienstverlening bij de leden van TPN-
West is goed verlopen. We hebben 
reeds vele bedrijven bezocht en daar 
werd onze dienstverlening bij zowel 
bedrijf als medewerkers goed ontvan-
gen. In 2018 zullen we daar nog meer 
aandacht aan geven.”
 
Zorgvragen
Nu de grootste drukte achter de rug is, 
kunnen de zes medewerkers van Poos 
Assurantiën allerminst achterover 
leunen. Emile: “Verzekeringscontrac-
ten sluiten betekent ook verzekerings-
contracten onderhouden. Je wilt niet 
weten hoeveel zorgvragen er leven 
onder de mensen. En op al die vragen 
moet een antwoord worden gegeven. 
Dat doen we graag en daar zijn we 
ook voor. Veelal blijft het niet alleen 
bij een vraag, maar worden ons ook 
problemen voorgelegd. Dan helpen 
we natuurlijk bij het zoeken naar de 
juiste oplossing. Niet dat we die altijd 
kant-en-klaar kunnen bieden, maar we 
kunnen er wel in sturen. Door onze 

Corebusiness van Poos Assurantiën 

Het Wijchense Poos Assurantiën BV is een lokaal-regionaal assurantie-
kantoor voor de particuliere- en klein-zakelijke markt waarbij het per-
soonlijk contact met de klant centraal staat. 
Het specialisme van Poos betreft de specifieke kennis van de zorgver-
zekeringsmarkt met al haar regels en vergoedingen. Deze kennis wordt 
ingezet voor de particulier en bedrijf.
Het kantoor richt zich voornamelijk op de particuliere klant met naast de 
‘zorg’  ook alle overige privé-schadeverzekeringen. Zakelijk zijn dit veelal 
collectieve zorgverzekeringen bij de bedrijven voor de medewerkers en 
gezinsleden. 

goede contacten met verzekeraars en 
de wereld daarachter, weten we aardig 
de weg te vinden. Daardoor kunnen we 
ook gericht advies geven.”
 
Kennis maken
Dat het zakelijk concept van Poos 
Assurantiën werkt, blijkt wel uit het 
feit dat het kantoor een sterke groei 
doormaakt. “Mensen waarderen het 
persoonlijke contact”, vertelt Emile 
Poos, “ze vertellen het verder aan col-
lega’s en dat levert natuurlijk nieuwe 
contacten op. Maar ze vertellen het 
ook aan hun werkgever, die ons dan 
uitnodigt vrijblijvend kennis te komen 
maken. Dan leggen we uit dat onze 
dienstverlening aan bedrijf en werk-
nemers niets kost, geen verplichtingen 
oplevert en dat het voor de werkgever 
alleen maar gemakkelijker is. Ook onze 
hulp in wachtlijstbemiddeling levert 
werkgevers veelal flinke besparingen 
op. Zo kom je al snel tot een waarde-
volle samenwerking, waarbij het mes 
aan twee kanten snijdt.” 
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Natuurlijk wil Niek Post, in 1973 als 
vierde generatie Post in dienst getre-
den en sinds 1986 directeur-eigenaar 
van het familiebedrijf, een enthousiast 
boekje open doen over de installatie 
en werking van Breedband. 

Overtuigd
Hij geeft toe er even over gedaan te 
hebben voordat besloten werd op 
Breedband over te stappen. “Maar 
toen we begin 2016 voor de aanschaf 
van een nieuw computersysteem 

‘Breedband is snel en
uiterst betrouwbaar’

stonden, hebben we ons uitgebreid 
laten informeren over Breedband”, 
vertelt hij.
“Tot dat moment werkten we met de 
‘gewone’ koperleidingen van KPN die, 
dat merkten we dagelijks, toch maar 
een beperkte capaciteit hadden. Een 
nieuw computersysteem betekende 
ook meer snelheid in dataverwerking 
en om daar de vruchten volledig van 
de plukken, moet je ook over snelle 
verbindingen beschikken. We hebben 
de mogelijkheden geïnventariseerd en 

kwamen dus ook bij Breedband. Wifi-
4All, de ICT- en verbindingen specialist 
uit Elst die het Breedbandproject voor 
TPN-West uitvoert, heeft ons over-
tuigd van de voordelen.” 

Continuïteit voorop
Niek Post herhaalt wat hij ook de Wifi-
4all-specialisten voorhield: “Voorop 
moest staan de continuïteit van het 
systeem. Ook veiligheid was en is 
natuurlijk een issue. Na opstarten van 
onze systemen, zijn we aangewezen op 
servers buiten ons bereik. Het spreekt 
vanzelf dat de verbinding daarmee 
altijd stand houdt, continuïteit dus. 
Wifi4all kon garanties geven en dus 
hebben we ingestemd.”
De aanleg en installatie van Breed-
band was in een vloek en een zucht 
gebeurd. Niek Post: “Ze kwamen en in 
een paar uur was het gepiept, inclu-
sief de installatie van een antenne en 

Hoewel Post Technical Supplies – technische groothandel, 

zeil makerij en testcentrum certificatie hijs- en hefmaterialen – 

(nog) geen webshop heeft ingericht, is de uit 1869 stammende 

onder neming toch sterk afhankelijk van snelle verbindingen 

voor internet en telefonie. Het Breedbandpakket dat 

bedrijvenvereniging TPN-West op haar terreinen aanbiedt, 

voldoet in alle opzichten aan de verwachtingen.

werken aan een, vooralsnog, beschei-
den webshop. Technische groothandel 
Post – bij menig Nijmegenaar nog 
steeds bekend als Post Zeilmakerij, 
icoon op de Waalkade -  heeft tot nog 
toe internet alleen dringend nodig 
voor data- en e-mailverkeer. Meer be-
zoekers op de websitepagina’s (www.
postnijmegen.nl) levert het Breedband 
ook niet op. “We hadden wel via koper 
of glasvezel door kunnen gaan, maar 
dan hadden we de snelheid en capa-
citeit gemist en waren we bovendien 
veel duurder uitgeweest”, tekent Niek 
Post aan. “Onze ervaring met Breed-
band heeft zo goed uitgepakt, dat we 

Niek Post van Post 
Technical Supplies is 
blij met Breedband-
pakket van TPN WEST Post Zeilmakerij 

Niek Post

modem ten behoeve van de straalver-
binding. Vooraf, en toen het eenmaal 
werkte nog eens, kregen we duidelijke 
uitleg over het gebruik. Verder wordt 
het systeem op afstand door Wifi-
4all gemonitord en als er iets mis is, 
garandeert Wifi4all, is een telefoontje 
genoeg om onmiddellijk een ict-er 
op de stoep te hebben die het euvel 
verhelpt.”

Ook telefonie
Het probleemloos functioneren van 
Breedband opgeteld bij de snelheid 
en de geboden capaciteit heeft Niek 
Post ertoe bewogen nu serieus te gaan 

er zelfs over denken, mede uit kosten-
overwegingen, onze telefonie ook via 
Breedband te laten verlopen.”

Zusterbedrijven
Hoewel Post een van de oudere bedrij-
ven in Nijmegen is – in 2019 wordt het 
150-jarig bestaan gevierd – is er door 
de eigenaren wel altijd op toegezien 
dat er met de tijd werd meegegaan. Zo 
werd de teruggang van de binnenvaart 
bijtijds als feit geaccepteerd en werd 
al in de jaren zestig en zeventig van 
de vorige eeuw de focus verlegd van 
‘scheepsbenodigdheden’ op handels-
activiteiten in de technische groot-
handel. 
Post: “Om verder te kunnen ontwik-
kelen en uit te breiden, verhuisden 
we in 1975 van de Waalkade naar 
Westkanaaldijk. We waren een van de 
eerste bedrijven die zich vestigden aan 
de Hogelandseweg. Het mooie is dat 
onze concurrent sinds de oprichting 
van Post, de firma F.J. van Pelt (speci-
alist in gas- en lastechniek, red.), twee 
jaar later ook van de Waalkade naar 
de Hogelandseweg verhuisde. Sinds 
2007 zijn beide bedrijven als gevolg 
van een intensieve samenwerking en 
het betrekken van één pand aan de 
Hogelandseweg zusterbedrijven.”

Post Technical Supplies, dat na een 
lastige periode uit een dal omhoog 
kruipt, bestaat uit een technische 
groothandel (met uitgebreide winkel-
functie aan de Hogelandseweg voor 
hijs-en hefmaterialen, vakkleding, slan-
gen en toebehoren, aandrijftechniek, 
draagbaarklimmateriaal e.a.) en zeil-
makerij ook nog uit een test- en ser-
vicecentrum annex erkend keurbedrijf 
voor hijs- en hefmiddelen. Dat deel 
van de onderneming heeft bovendien 
gecertificeerde keurmeesters stand-by, 
die ook op locatie hijs- en hefmiddelen 
kunnen keuren en certificeren.

Meer informatrie over Breedband:
www.tpnwest.nl/projecten/breedband
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Heel even moet er nagedacht worden over hoe lang al heftruck-

fabrikant Hyster-Yale Nederland B.V. (voorheen: NACCO Materials 

Handling) en WerkBedrijf Rijk van Nijmegen (voorheen: Breed) 

met elkaar samenwerken.

Samenwerkende Hyster-Yale Nederland B.V. en WerkBedrijf 
Rijk van Nijmegen zijn het al tientallen jaren eens:

Duurzame inzetbaarheid
voor alle medewerkers

In ieder geval al tientallen jaren, is 
de conclusie. Dat die samenwerking 
nog steeds naar volle tevredenheid 
verloopt blijkt onder andere uit de 
eensgezindheid bij beide bedrijven 
over het beleid en uitvoering van het 
onderwerp duurzame inzetbaarheid. 

Terug in huis
“Tientallen jaren geleden besteed-
den wij productiewerk uit aan sociale 
werkplaatsen”, weet Arjen Marrink, 
Manager Human Resources bij Hyster-
Yale Nederland B.V. in Nijmegen. 
“Sinds een jaar of zeven hebben we die 
werkzaamheden in huis gehaald. Maar 
ze worden nog steeds verricht door 
medewerkers die met een indicatie 
Sociale Werkvoorziening bij ons gede-
tacheerd zijn. Het gaat om een groep 
van circa 25 mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, die bij ons onder 
supervisie van hun eigen leidinggeven-
de een waardevolle bijdrage leveren.”

Loonwaarde
Werner van der Linden, directielid en 
manager bij WerkBedrijf, vult aan: “De 
verandering van outsourcing naar  
insourcing is mede ingegeven door 
het in werking treden van de Partici-
patiewet. Vanaf 2015 is de sociale 
werkvoorziening gestopt met het in 

dienst nemen van werknemers. Deze 
medewerkers worden nu onder de 
Participatiewet rechtstreeks onderge-
bracht bij het bedrijfsleven. Zo blijven 
de lijnen kort, wat meer efficiency 
oplevert, bijvoorbeeld in opleiding en 
directe begeleiding bij het werk. Groot 
voordeel is ook dat de medewerkers, 
in dienst van het bedrijf zelf, zich veel 
nauwer betrokken voelen bij ‘hun’ 
bedrijf, product en werkzaamheden.”
Een bedrijf als Hyster Yale dat mensen 
met een beperking in dienst neemt 
betaalt de reële loonwaarde voor deze 
medewerkers. Van der Linden legt uit: 
“De loonwaarde van de mensen wordt 
objectief vastgesteld en  WerkBedrijf 
vult het loon aan tot het minimum-
loon. Op die manier wordt het mo-
gelijk om meer mensen een reguliere 
plek op de arbeidsmarkt te bieden. 
Ook andere voorzieningen die nodig 
zijn voor de mensen op de arbeidsplek 
kunnen door het Werk Bedrijf worden 
gefinancierd.“

Toenemende vraag
De samenwerking tussen Hyster-Yale 
Nederland B.V. en het WerkBedrijf 
gaat overigens verder dan de detache-
ring van mensen met een achterstand 
op de arbeidsmarkt. Het WerkBedrijf 
werkt nauw samen met het UWV. 

Alle werkzoekenden in de regio Rijk 
van Nijmegen zijn dus bekend. Als er 
vraag is naar personeel wordt vanuit 
die bestanden gezocht naar mogelijke 
kandidaten. Zo ook voor vacatures bij 
Hyster-Yale Nederland B.V. Het bedrijf 
kent namelijk een toenemende vraag 
naar technisch personeel. 
Liza Breunisse, consulent bedrijfs-
dienstverlening bij WerkBedrijf, vertelt 
dat ze recent drie monteurs heeft 
kunnen interesseren voor een job bij 
Hyster-Yale Nederland B.V. 
“Ze bleken zo te kunnen doorstromen 
in het reguliere arbeidsproces bij 
Hyster-Yale. Dat is natuurlijk de ideale 
situatie, zo makkelijk gaat het niet 
altijd. Vaak genoeg organiseren we 
in overleg met het bedrijf in kwestie 
aanvullende opleidingen of begint een 
medewerker in een leer-werktraject.”

Van stempel af
Anke Duijts, die namens Hyster-Yale 
Nederland B.V. de contacten met Liz 
Breunisse van WerkBedrijf onder-
houdt: “Dat we nu via de Partici-
patiewet deze medewerkers via het 
WerkBedrijf in dienst nemen en zij 
niet meer bij het WerkBedrijf onder-
gebracht zijn, heeft voor deze mensen 
het voordeel dat ze onderdeel uit gaan 
maken van onze organisatie. Voor ons 

zijn het volwaardige collega’s, die in 
alle opleidings- en bijscholingstrajec-
ten meelopen. Ze zijn daardoor ook 
makkelijker te motiveren, hun betrok-
kenheid is groter. En dat valt allemaal 
onder de noemer duurzame inzetbaar-
heid.”

Uitstraling
Over wat Hyster-Yale Nederland B.V. 
allemaal doet om die veel bespro-
ken en zozeer gewenste duurzame 
inzetbaarheid voor zijn personeel 
te realiseren, zou Human Resource 
Manager Arjen Marrink uren kunnen 
vertellen. “Als ik alle voorbeelden 
aanhaal van acties en initiatieven 
die we in dat kader hier genomen 
hebben, ben ik wel even bezig. Want 
het blijft niet alleen bij opleiding en 
begeleiding. Het gaat om aspecten van 
gezondheid, welzijn en veiligheid. Op 
de werkvloer, maar ook in het alge-
meen. Het heeft bovendien te maken 
met de uitstraling van je onderneming. 
Bij duurzame inzetbaarheid kijken wij 
niet alleen naar verantwoordelijkheid 
voor eigen werknemers maar willen 
ook een verantwoordelijke rol vervul-
len naar de samenleving waar wij 
onderdeel van zijn. Bijvoorbeeld door 
jongeren al vroeg te enthousiasmeren 
voor de technische beroepen en een 

Hyster-Yale Group telt wereldwijd 
6800 medewerkers, waarvan er 620 
in de vestiging in Nijmegen werken. 
Hyster-Yale Nederland B.V. produ-
ceert en verkoopt vorkheftrucks in 
uiteenlopende maten en daarnaast 
service en verkoop van onderdelen. 
Ook worden standaard heftrucks 
aan de specifieke wensen van de 
klant aangepast. Het bedrijf kent 
bovendien een eigen ontwikkelafde-
ling waar meer dan 100 engineers 
werkzaam zijn. 
WerkBedrijf Rijk van Nijmegen is 
ontstaan uit een samenwerking tus-
sen UWV, voormalig Breed (sociale 
werkvoorziening) en de gemeenten 
Berg en Dal, Beuningen, Druten, 
Heumen, Mook en Middelaar, Nij-
megen en Wijchen. Het biedt direct 
werk aan 1.900 SW-medewerkers, 
waarvan 500 in de ‘oude’ sociale 
werkvoorziening en 1.400 gedeta-
cheerd bij talloze ondernemingen in 
het werkgebied. WerkBedrijf speelt 
een belangrijke rol in de arbeidsbe-
middeling voor de 15.000 werkzoe-
kenden die bij het UWV Rijk van 
Nijmegen staan ingeschreven. 

bijdrage leveren aan ontwikkeling van 
opleidings programma’s op scholen.”

Toekomst
Zo is Hyster-Yale Nederland B.V. nu al 
bezig zich een beeld te vormen van de 
(vork)heftrucks die op de middellange 
termijn door de markt gevraagd wor-
den. Marrink: “Daarop willen we dan 
ook de productieprocessen afstemmen 
en natuurlijk de personele bezetting. 
Elektrische trucks gaat de toekomst 
worden bijvoorbeeld. Hiervoor hebben 
onze mensen aanvullende kennis no-
dig en moeten ze worden bijgeschoold.  
Zo’n hele op de toekomst gerichte 
procesverandering staat nu al in het 
licht van duurzame inzetbaarheid.” 

Werner van der Linden

Arjen Marrink

Anke Duijts

Liza Breunisse

Duurzaam inzetbaar betekent dat 
medewerkers doorlopend in hun 
arbeidsleven over daadwerkelijk 
realiseerbare mogelijkheden als-
mede over de voorwaarden beschik-
ken om in huidig en toekomstig 
werk met behoud van gezondheid 
en welzijn te (blijven) functioneren. 
Dit impliceert een werkcontext die 
hen hiertoe in staat stelt, evenals 
de attitude en motivatie om deze 
mogelijkheden daadwerkelijk te 
benutten. 

Jac. J.L. van der Klink e.a.

Nieuwe Dukenburgseweg 21 A
6534 AD Nijmegen
T 024 - 751 75 00
E communicatie@wbrn.nl
www.werkbedrijfrvn.nl

Definitie van ‘duurzame 
inzetbaarheid’

Hyster-Yale Nederland 
B.V. en WerkBedrijf 
in profiel
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Nieuwe leden
bij TPN-WEST

De afgelopen maanden mocht TPN-WEST een aantal 

nieuwe leden welkom heten. Hieronder worden zij 

kort aan de lezer van TPN Outlook voorgesteld.  

TLM
In- en verkoop van motorfietsen, on-
derdelen & accessoires, motorreizen, 
service & onderhoud. Opgericht in 
1982. Bij TLM werken 11 mensen. 

“Wij zoeken aansluiting bij TPN-West 
om de kortingen die geboden worden 
als gevolg van collectieve inkoop en 
om op de hoogte te blijven van de ont-
wikkelingen op het bedrijventerrein.”

Lagelandseweg 66
6545 CG Nijmegen
T +3124 - 371 11 11
E sales@tlm.nl
www.tlm.nl

Poos Assurantiën BV
Assurantiekantoor met een specialis- 
me in zorgverzekeringen. Opgericht  
in 2005. Er zijn 6 medewerkers werk-
zaam bij Poos Assurantiën bv.

“Wij zijn lid geworden omdat wij in 
onze directe omgeving goede mo-
gelijkheden zien ons te versterken 
door gebruik te maken van elkaars 
netwerken. Omgekeerd willen wij 
voor de leden van TPN-West ook een 
aantrekkelijke netwerkpartner zijn. 
Wederzijdse interesse in wat we elkaar 
te bieden hebben komt de samenwer-
king en commerciële kansen altijd ten 
goede. Daarnaast is het altijd mooi ‘de 
mens en zijn motivatie’ achter elke 
organisatie te leren kennen”aldus directeur Emile Poos.

Woeziksestraat 692
6604 CH Wijchen
T 024 - 645 46 23
E info@poosassurantien.nl
www.poosassurantien.nl

C.J. van den Berg & Zn.  
Euromovers
Sinds 1935 actief in verhuizingen, 
opslag en overzeeverpakkingen. 
Er werken 3 medewerkers bij 
C.J. van den Berg & Zn. Euromovers.

“Aangesloten om de (parkeer)
overlast van buitenlandse vracht-
wagens aan te pakken. Daarbij komt 
nu het onbegrijpelijke voorstel van de 
gemeente Beuningen om zandauto’s 
te laten rijden via industrieterrein 
Westkananaaldijk. Hier moet krachtig 
stelling tegen genomen worden.”

De Vlotkampweg 64
6545 AG Nijmegen 
T 0031(0)24 - 378 12 43 
www.euromoversvandenberg.nl en/of 
www.euromovers.nl

Derks GWW B.V.
Verricht loonwerk van cultuurtechni-
sche aard, waaronder ook de daarbij 
voorkomende handel en transport van 
goederen en alle overige daaruit voort-
vloeiende werkzaamheden. Tevens de 
verhuur en handel van machines en 
werktuigen en daarnaast het verrich-
ten van werkzaamheden op het gebied 
van grond- en wegenbouw en alles wat 
daartoe bevorderlijk kan zijn. Opge-
richt in 2000. Derks GWW B.V. heeft 
45 man/vrouw in loondienst en een 
grote groep medewerkers via diverse 
uitzendbureaus. 

“Een belangrijke reden om lid te wor-
den van TPN-West is de mogelijkheid 
om gebruik te maken van de gezamen-
lijke camerabeveiliging en bewaking 
op het bedrijventerrein”aldus de directie.

E info@derksgww.nl 
T 024 - 641 40 76
www.derksgww.nl

YES Energie
Adviesbureau gespecialiseerd in het 
terugvorderen van kosten en verlagen 
vastrecht. Opgericht in 2010, biedt 
werk aan 6 personen. 

“YES Energie wil betrokken zijn bij 
de duurzame ambities van TPN West 
en zijn ondernemers, daarom ben ik lid 
geworden”aldus directeur Jasper Meinema 
van YES Energie. 

Jasper Meinema
M 06 - 307 033 34
E jasper@yesenergie.nl

Staalservice Nijmegen BV
Staalconstructie bedrijf dat naast de 
gebruikelijke staalconstructie ook veel 
onderhoudswerkzaamheden uitvoert 
aan machines en productielijnen. 
Opgericht in 1989, inclusief directeur-
eigenaar 4 medewerkers op de payroll.

“De voornaamste reden om lid te 
worden van TPN-West is om te weten 
wat er allemaal speelt op  het bedrij-
venterrein en om de leden beter te 
leren kennen. Mede omdat er steeds 
meer bedrijven om ons heen gebruik 
maken van onze diensten, waar wij 
graag uitbreiding aan willen geven.”

Hogelandseweg 78A
6545 AB Nijmegen
E info@staalservice-nijmegen.nl
www.staalservice-nijmegen.nl 

Andre Weijers GWW b.v.
André Weijers grond water wegen-
bouw bv is een wegenbouwbedrijf 
dat in 1979 werd opgericht en dat 27 
medewerkers telt. 

“Wij zijn lid geworden van TPN-West 
om op de hoogte te blijven van het 
laatste nieuws rond bedrijventerrein 
Westkanaaldijk en de bedrijven die er 
gevestigd zijn.”

Hogelandseweg 15c
6545 AC Nijmegen
T 024 - 378 75 78

Faits Divers ez |  
Marketing & Media
Communicatie-adviesbureau van 
tekstschrijver/journalist André Son-
neville. Brede ervaring in bedrijfsjour-
nalistiek en uitgever van corporate 
tijdschriften (o.a. Vierdaagse Maga-
zine) en gedurende meer dan 10 jaar 
(eind)redacteur van ‘de Ondernemer’. 
Zelfstandig geworden in 1990. Een-
manszaak.

“Ondernemers die niet samenwer-
ken in bijvoorbeeld bedrijvenvereni-
gingen, redden het op termijn niet. 
Het gaat bovendien niet aan om alleen 
‘de buren’ de kastanjes uit het vuur 
te laten halen, zoals hardnekkig ‘free 
riders’ helaas nog steeds doen.”

E avje@faitsdivers.nl 
M 06 - 516 052 12

Watt Winst
Een dienst van koos!, zzp-er op het ge-
bied van afvalmanagement, circulaire 
economie en lokale duurzaamheid. 
Adviseert en realiseert energiebespa-
ring. Opgericht in 2015. Watt Winst 
biedt werk aan 2 personen.

“We zijn lid van TPN-West geworden 
vanwege de ‘kennen-kunnen-gunnen’ 
- boodschap. Dichtbij huis diensten en 
producten afnemen en leveren, draagt 
naar onze mening bij aan duurzaam-
heid en verbinding. Graag maken we 
kennis met (de producten en diensten) 
van onze buren en we komen graag 
uitleggen wat wij doen.”

Watt Winst - Koos van Dael
M 06 - 513 963 69
E koos@wattwinst.nl
www.wattwinst.nl

Derks Containerservice B.V.
Levert, onderhoudt en repareert 
containers in elke gewenste uitvoe-
ring. Groot of klein, eenvoudig of met 
geavanceerde persinstallaties. Gecerti-
ficeerd volgens de NEN 3140 normen 
en de Duitse veiligheidsnormen BGR-
186. Daarnaast levert Derks Container-
service B.V. diensten op gebieden als 
industrieel spuitwerk en truckwash. 
Opgericht in 2013. De onderneming 
biedt 7 mensen werk. 

“Lid geworden van TPN West om 
meer naamsbekendheid te genereren 
en ter uitbreiding van onze netwer-
ken.”

Industrieweg 50c
6541 TW Nijmegen
T 024 - 645 15 91
M 06 - 209 359 39
E Info@dcscontainers.nl.
www.dcscontainers.nl 
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Nieuwe wet 
onderschat
In mei dit jaar is het zover, dan gaat 
de wetgeving algemene vordering 
gegevensbescherming (AVG) definitief 
van start. De effecten hiervan voor 
bedrijven worden strek onderschat. 
Het gebruik van bijvoorbeeld infor-
matie uit Facebook ligt niet meer voor 
de hand. Daarnaast zullen bedrijven 
veel scherper moeten omgaan met de 
gegevens waarmee ze werken. Boetes 
kunnen hoog oplopen. 

Reclame app’s
Google heeft app ontwikkelaars 
verboden om reclame te tonen op het 
‘lockscreen’ van Android telefoons. 
Advertenties mogen alleen worden 
weergegeven binnen de app waarin 
ze worden getoond. Er is een uitzon-
dering wanneer het een applicatie 
betreft die specifiek het standaard 
vergrendelscherm vervangt. Als dat 
een gratis app is, kunnen gebruikers 
ervan verwachten dat ze op die plek 
advertenties voorgeschoteld krijgen. 

bron: Consumentenbond

MKB-bouw achter 
op internet
De consument duikt bij bouw- of 
verbouwplannen meteen het internet 
op om te kijken welk bouwbedrijf het 
best aansluit op zijn wensen. Het is de 
vraag of de consument dan online het 
juiste bouwbedrijf kan vinden, want 
mkb-bedrijven in de bouw lopen flink 
achter als het gaat om digitalisering. 
Een derde van de bouwbedrijven heeft 
zelfs helemaal geen website. 

Outlook 
Digitaal

Geen mobiel 
Duitse politici mogen in het parlement 
geen mobiele apparaten meer gebrui-
ken waarmee berichten verstuurd of 
gefotografeerd kunnen worden. Zo 
heeft de president van de Bondsdag, 
Wolfgang Schaeuble, besloten. Het 
gebruik van deze apparaten in het 
parlement, aldus Schaeuble, is voor 
de werkzaamheden van de Bundestag 
“ongepast”.

bron: Reuters

Geen idee
Ruim de helft van de Nederlanders 
heeft geen enkel idee wat het strea-
men van video’s of muziek op een mo-
biele telefoon kost. De wens om meer 
onbeperkt mobiel data te gebruiken 
is groot en toch verwacht één op de 
twee Nederlanders dat dit buiten hun 
financiële bereik ligt. Een kwart van 
de mobiele gebruikers houdt aan het 
einde van de databundel standaard 
een stuk van de maand over en dat 
alleen omdat men bang is de limiet te 
overschrijden.
 
Zelf investeren
In Nederland zegt 40% van de werk-
nemers bereid te zijn van werkgever te 
wisselen als de ontwikkeling stag-
neert. Wereldwijd is gemiddeld bijna 
50% van alle werknemers bereid om in 
hun eigen tijd en met eigen middelen 
te investeren in de ontwikkeling van 
hun digitale vaardigheden. 

bron: Capgemini

Mobiele revoluties
Veel organisaties onderschatten de 
mobiele revoluties op social media 
nog altijd. Meer dan 80 procent van 
alle tijd die we besteden op social 
media, wordt gespendeerd via mobiele 
toestellen. We kijken gemiddeld meer 
dan 150 keer per dag op ons mobieltje. 
Hou hier rekening mee met het maken 
van een video en beeld voor promotie 
van je bedrijf.

K. Lugt

Ja, ik eh...
Heren, ik heb u even laten aantreden 
omdat ik heb vernomen dat één van 
u ongewenste opmerkingen heeft 
gemaakt tegen mijn secretaresse. 
U begrijpt dat wij dit binnen ons 
bedrijf niet kunnen tolereren. In deze 
onderneming verwacht ik van ieder 
van u respect tegenover alle collega’s 
en kan ik geen ongepaste opmerkingen 
toestaan. 
Verantwoordelijk gedrag verwacht ik 
van u, niet alleen in dit gebouw maar 
ook daarbuiten. De gedachte dat men 
binnen en buiten deze muren maar wat 
kan aanrommelen en roddels versprei
den over intieme wetenswaardigheden 
van collega’s, is natuurlijk uit den boze. 
De reputatie van ons bedrijf mag niet 
te grabbel worden gegooid door een 
enkeling die belust is op wat genoeg
doening in welke vorm dan ook. 
Ik heb absoluut geen behoefte mij in 
een of andere talkshow of nieuwsmedia 
te moeten verantwoorden voor uitspat
tingen van één van u. Tjongetjonge,  
wat stom van u toch. Van die ene van u 
dan. En denk nou maar niet dat u van 
mij hoort wie ik bedoel. Ik vind het 
veel te leuk dat ik u allen noem. Dat 
houdt dan in ieder geval de verdacht
making van elkaar in stand en dat kan 
nooit kwaad, niet waar? 
En nog wat, opmerkingen als “Wie 
prettig wil werken moet niet bij ons 
wezen” en meer van dat soort uitspra
ken moet u onder elkaar ook niet meer 
maken, want roddels staan zo op het 
internet.
Natuurlijk, mijnheer, u vraagt maar. 
Of ik die informatie soms van mijn se
cretaresse heb? Ha, nee zeg, dat is toch 
werkelijk al te naïef gedacht. Alsof zij 
de enige vrouw is die hier rondloopt....

Colofon

drijven en dienstverlenende kantoren 
in de regio Nijmegen. Aandacht voor 
het informele aspect en de onderlinge 
contacten geven bij ondernemers 
een “thuisgevoel” en inspiratie voor 
nieuwe ideeën en regionale kennis 
daar waar uw bedrijf is gevestigd. 

De contributie voor het lidmaatschap 
van TPN-West zou daarom niet als een 
kostenpost, maar als een investering 
voor een maximale besparing wor-
den beschouwd. Het lidmaatschap is 
slechts € 295,- per jaar. Voor bedrijven 
met meer dan 10 werknemers is het 
tarief € 495,-. De besparingen zijn dan 
uiteraard navenant aanzienlijk groter.
Wilt u meer informatie?
Neemt u dan contact op met het 
secretariaat van TPN-West 
024 322 14 66 of email: 
bedrijvenvereniging@tpnwest.nl

 

TPN-West doet meer; zoals gezamen-
lijke belangenbehartiging en natuurlijk 
criminaliteitsbestrijding, het onder-
steunen van sociale veiligheid en een 
gezonde werkomgeving. Bereikbaar-
heid, verkeersveiligheid en openbare 
parkeervoorzieningen zijn terugkeren-
de onderwerpen in het gemeentelijk 
overleg om het economisch belang 
van de bedrijven onder de aandacht te 
brengen. 

TPN-West is een platform voor lokaal 
zakendoen, ook wanneer uw afzetge-
bied buiten Nijmegen ligt, kunnen de 
netwerkbijeenkomsten informatief 
en waardevol voor u zijn ter onder-
steuning van uw bedrijfsactiviteiten. 
Promotionele activiteiten tegen een 
sterk gereduceerde prijs in ons eigen 
magazine TPN Outlook - met een 
oplage van 3000 exemplaren - aan be-

Een ondernemer ben je om een redelijke vergoe-

ding te ontvangen voor het werk wat je doet. Daar horen investe-

ringen bij om kosten te besparen of productie en omzet te verho-

gen. De bedrijvenvereniging TPN-West biedt u deze kans met een 

lidmaatschap. Besparing bijvoorbeeld voor één persoon bij een 

ziektekosten verzekering van 10% is minimaal € 120,- en snelle 

breedband internetkosten geeft een besparing van € 600,- per jaar. 

Naast de andere collectieve besparingen die TPN-West u kan geven, 

is de rekensom snel gemaakt. De besparing is dan niet € 720,- per 

jaar maar aanzienlijk hoger. Bovendien kunnen uw mede werkers 

meeprofiteren in de reductie op verzekeringspremies.

Investeer 
€ 295 
en bespaar 
€ 720 !

Informatie lidmaatschap 

TPN-WEST Bent u ondernemer 

op TPN-West en wilt u weten wat het 

lidmaatschap van de bedrijvenver-

eniging voor u kan betekenen? Of 

onderneemt u elders, maar draagt u 

TPN-West een warm hart toe? 

Neem dan contact op met het 

secretariaat van Bedrijvenvereniging 

TPN-West via: 

T 024 322 14 66 of stuur een e-mail 

naar bedrijvenvereniging@tpnwest.nl

TPN-Outlook, januari 2018

TPN-Outlook wordt gedrukt in een oplage van  

3.000 exemplaren. Verspreiding onder leden,  

sympathisanten, bedrijventerreinen TPN-West,  

betrokken organisaties in Nijmegen en omgeving.

Opgave redactioneel nieuws info@tpn-outlook.nl

Uitgever TPN-WEST Bedrijvenvereniging

Redactie André Sonneville
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Aan deze uitgave werkten mee Bob Gaster,   

Hans Coenen, D. Dee, K. Lugt, Harrie Arends,  

Chérie Bocken

Bladmanagement, advertenties Hans Coenen 

E info@tpn-outlook.nl  T 024 358 08 00

TPN-WEST Postbus 1462, 6501 BL Nijmegen,  

telefonisch bereikbaar op 024 322 14 66, 

email: bedrijvenvereniging@tpnwest.nl, 

www.tpnwest.nl
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en sponsors.



ANAC Carwash kiest bewust voor onze toekomst.

Met zorg voor ons water Met liefde gewassenMet zorg voor ons milieu

Al onze shampoos zijn biologisch 
afbreekbaar en bevatten geen fosfaten.  
ANAC Carwash maakt gebruik van  
zachte textielstroken en wij gebruiken 
milde zeepsoorten, wat veel veiliger 
is voor uw auto en het milieu. Zo kiest 
ANAC bewust voor onze toekomst.

Naast het gebruik van milde 
zeepsoorten recyclen wij maar liefst 
85% van het gebruikte water. Ieder 
wasprogramma levert gemiddeld 
125 milliliter slib op, dit wordt uit het 
waswater gefi lterd en verantwoord 
afgevoerd.

Bij ANAC Carwash draait het 
altijd om klantvriendelijkheid en 
professionaliteit. Onze medewerkers 
zullen u deskundig adviseren en de 
service geven die u van ons mag 
verwachten, want u en uw auto 
verdienen het beste!

ANAC Carwash: dé topklasse in auto wassen!

ANAC Carwash @ANACcarwashANACcarwash.com
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