12

LOGISTIEK

Stee magazine

Stee magazine

ZAKEN IN BRABANT

steemagazine.nl

13
steemagazine.nl

Regio West-Brabant

Logistieke
Hotspot
nr.1
TEKST: MELANIE RIJKERS / FOTOGRAFIE: HANS VAN NUNEN ARTSTUDIO23.COM

WEST-BRABANT IS VERKOZEN TOT LOGISTIEKE HOTSPOT NR.1 VAN NEDERLAND!
TOT MEI 2018 MAG WEST-BRABANT DEZE TITEL DRAGEN.
IN 2012 WERD WEST-BRABANT VOOR DE LAATSTE KEER UITGEROEPEN TOT
LOGISTIEKE HOTSPOT VAN HET JAAR. NADIEN ZAG DE BRABANTSE REGIO MET
BREDA, ROOSENDAAL, BERGEN OP ZOOM EN MOERDIJK ALS BELANGRIJKSTE
LOGISTIEKE PIJLERS DE WINST KEER OP KEER NAAR VENLO-VENRAY GAAN.
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AWL Atlaspark Warehousing & Logistics
Moerdijk. AWL is een
snel groeiende logistieke dienstverlener
gevestigd in Amsterdam. In Moerdijk
opende AWL haar
tweede vestiging.

Regio West-Brabant Logistieke Hotspot nr. 1
Jaarlijks kiest het vakblad Logistiek de belangrijkste
logistieke hotspots van Nederland. Nr. 2 werd
de regio Venlo-Venray en op 3 staat TilburgWaalwijk. Voor het bepalen van de ranking van de
28 belangrijkste logistieke hotspots van Nederland
heeft Logistiek een panel van 31 experts, logistiek
vastgoedontwikkelaars, makelaars, locatieadviesbureaus,
logistiek dienstverleners en verladers uit diverse regio’s
ingeschakeld. West-Brabant dankt de titel onder meer
door stabiel te scoren op de 6 criteria:
–– beschikbaarheid van geschikt personeel
–– beschikbaarheid van voldoende bouwgrond
en geschikte panden
–– medewerking van overheid/gemeenten
–– inzetbaarheid en motivatie van medewerkers
–– aanwezigheid van goede infrastructuur
–– bereikbaarheid van logistieke knooppunten

AWL koos voor Moerdijk vanwege de
bereikbaarheid en de toekomstige
potentie van het gebied. Managing
Director Dimitri van Bekkum:

Ontwikkelingen RWB
Regio West-Brabant is volop in ontwikkeling. De focus
wordt gelegd op de economisch-ruimtelijke ontwikkeling
van de regio. Tijdens een raadsledenbijeenkomst over de
topsector in Moerdijk schetste Paul Depla, voorzitter van
RWB, de toekomstige samenwerkingsstructuur van RWB
en de gevolgen hiervan voor de andere onderwerpen waar
gemeenten op samenwerken. Hierbij legde hij de focus
op werk, want:
–– Economische groei, werkgelegenheid in West-Brabant
is een uitdaging
–– Onderlinge afhankelijkheid
–– West-Brabant is uitgelezen schaal voor strategie 		
bepaling en actie

Kijk voor meer informatie op:

De belangrijkste reden om
voor Moerdijk te kiezen was
de multimodale aansluiting.
Daarnaast zit het gebied
precies tussen twee grote
havens in, Antwerpen en
Rotterdam.

Positie versterken en uitbouwen
Burgemeester Jacques Niederer van Roosendaal, die
zich de laatste jaren vanuit zijn bestuurlijke functie
hard heeft gemaakt voor de logistieke sector in WestBrabant, is verheugd dat de regio de logistieke hotspot
nummer 1 positie heeft bemachtigd. “Geweldig om
na 5 jaar weer de logistieke hotspot van Nederland te
zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we met ons regionale,
logistieke programma en de unieke samenwerking tussen
ondernemers, onderwijs en overheid in Connected
West-Brabant, deze positie de komende jaren zullen
versterken en uitbouwen.”

Henk Rosman, directeur van REWIN West-Brabant,
stelt dat het terecht is dat de regio door de branche
is uitgeroepen tot logistieke hotspot nummer 1
van Nederland. “Die uitverkiezing onderstreept het
strategisch belang van de logistieke sector in deze regio
en de wijze waarop we steeds sterker samenwerken.”

Als je bedenkt dat AWL alleen al in
Moerdijk 15.000m2 warehouse benut
snap je waarom West-Brabant
logistiek zo aantrekkelijk is.

www.logistiek.nl
www.rewin.nl/logistieke_hotspot

VOOR VEEL PARTIJEN
OVER DE HELE WERELD
IS DE REGIO DE SCHAKEL
TUSSEN VERVOERDERS,
(LUCHT)HAVENS,
OP- EN OVERSLAG, DOUANE
EN BINNENLANDSE
TRANSPORTFACILITEITEN.

