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Dryport EmmenCoevorden motor
van economische
ontwikkeling
De ombouw van de N37 tot A37 en de aansluiting daarvan op de Duitse A31 heeft Emmen en
Coevorden nog eens duidelijk op de logistieke kaart gezet. Naast de spin oﬀ van de autosnelweg,
die goed te zien is op de bedrijventerreinen van beide Zuidoost-Drentse gemeenten, is er nu de
ontwikkeling van Dryport Emmen-Coevorden: een logistieke draaischijf van Europese betekenis
tussen de mainports in de Randstad en Noord-, Midden- en Oost-Europa.

D

ryport Emmen-Coevorden is een
logistiek concept dat zich volgens
Geert Roeles, wethouder Economische Zaken van de gemeente Coevorden, de
afgelopen jaren al langzaam ontwikkelde.
“We zien toenemende vervoersstromen van
de mainports Rotterdam en Amsterdam naar
het Europese achterland. Om die enorme
stroom aan te kunnen, zal meer op water en
spoor afgevoerd moeten worden en hebben
de zeehavens de hulp van logistieke regio’s in
het achterland nodig, waar waardetoevoeging
aan de goederen en de verdere distributie kan
worden gedaan. Coevorden en Emmen lenen
zich hier uitstekend voor, vanwege de ruimte
die we hebben, maar vooral vanwege onze
grensoverschrijdende infrastructuur: de A37,
de Duits-Nederlandse spoorverbinding en de
railterminal van de Bentheimer Eisenbahn.”
Roeles en zijn collega Bouke Arends van de gemeente Emmen zien hierin goede kansen voor
economische groei. “Emmen en Coevorden
werken hierin nauw samen. Wij positioneren
ons als logistieke satelliet van de mainports.
Die barsten uit hun voegen, zelfs met de oplevering van Maasvlakte II, en hebben daarom
dringend behoefte aan nieuwe capaciteit in
achterlandregio’s waar inlandterminals zijn. Bij
ons is volop ruimte aanwezig.”

GOLD

Emmen en Coevorden hebben samen met vier
andere logistieke achterlandregio’s – regio
Venlo, Arnhem-Nijmegen, Twente en regio
Zwolle-Kampen-Meppel - het zogenaamde
GOLD-convenant gesloten. GOLD staat voor
Gelderland, Overijssel, Limburg en Drenthe. In
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het convenant bundelen de regio’s hun krachten, onder andere om gestructureerd overleg
met de havens en de minister te voeren. Venlo
vertegenwoordigt de GOLD-partners hierin.
Roeles: “Wil ons land z’n leidende positie op
het gebied van logistiek in Europa behouden,
is samenwerking tussen de zeehavens en de
GOLD-regio’s hard nodig. De logistieke sector
is een van de negen economische topsectoren
in ons land, die voor de andere topsectoren
ook nog eens een cruciale rol vervult. In GOLD
werken lokale overheden samen met het
bedrijfsleven en het onderwijs.”
Samenhang

“Dryport Emmen-Coevorden is een samenhangend concept”, legt Roeles uit. “Het
gaat niet alleen om meer goederenstromen
naar de regio halen, maar natuurlijk ook om
goede vestigingslocaties voor bedrijven, om
voldoende vervoerscapaciteit op weg, water
en spoor en om dienstverlening aan de logistieke sector. Daarnaast om de verbindingen
en bestuurlijke relaties met Duitsland en om
goede kennisinstituten die onderzoek kunnen
doen en mensen kunnen opleiden. En het is
bovenal een samenspel tussen overheid en
ondernemers.”
Een cruciale rol in dit concept speelt de
trimodale Euroterminal Coevorden (ETC). De
succesvolle terminal ligt óp de grens en is de
schakel tussen het Nederlandse en Duitse
spoorwegennet. Aan Nederlandse zijde werken gemeente en provincie nu aan een spoorboog over de vaarweg Coevorden-Almelo,
zodat de goederentreinen uit/naar de richting

Geert Roeles: “Dryport
Emmen-Coevorden is een
samenhangend concept”

Zwolle straks rechtstreeks de
terminal op en uit kunnen rijden.
Dit bespaart tijd en geld omdat de treinen nu
nog eerst in de stad moeten rangeren.
Aan Duitse zijde ligt er al een rechtstreekse
aansluiting op het net. Hier is een verdere
uitbreiding van de terminal in voorbereiding.
Als deze eind 2013 klaar is, heeft de terminal,
inclusief de aangesloten inlandhaven, een
capaciteit van meer dan 5 miljoen ton per jaar.
Het aanliggende bedrijventerrein Europark,
350 ha. groot en ook grensoverschrijdend,
biedt bedrijven de mogelijkheden een eigen
railverbinding met de terminal te maken.
De investeringen in de terminal en het Europark worden mede gedragen door de Duitse
overheid. Minister Bode van Niedersachsen
heeft het hele gebied, dus ook het Nederlandse deel, het officiële predicaat ‘GüterVerkehrsZentrum (GVZ)’ gegeven. Coevorden
verkeert hiermee in het gezelschap van onder
andere Bremen, Wolfsburg en Hannover.
De ETC wil ook in Emmen, de grootste
industrieconcentratie van Noord-Nederland,
een railterminal aanleggen. Studies hebben de
haalbaarheid ervan reeds aangetoond.
Roeles besluit: “We investeren doelbewust in
Dryport Emmen-Coevorden. We willen een
logistieke regio van internationale betekenis
worden en zo bijdragen aan de oplossingen
voor de zeehavens. Daarmee trekken we
nieuwe bedrijven aan. Een impuls voor de
welvaart in onze regio.”
Contact:
www.dryportemmencoevorden.nl
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Dryport Emmen-Coevorden:

Motor van economische
ontwikkeling
De ombouw van de N37 tot A37 en de aansluiting
daarvan op de Duitse A31 heeft Emmen en
Coevorden nog eens duidelijk op de logistieke
kaart gezet. Naast de spin oﬀ van de autosnelweg,
die goed te zien is op de bedrijventerreinen van
beide gemeenten, is er nu de ontwikkeling van
Dryport Emmen-Coevorden: een logistieke draaischijf van Europese betekenis tussen de mainports
in de Randstad en Noord-, Midden- en Oost-Europa.

D

e Dryport Emmen-Coevorden is
een logistiek concept dat zich de
afgelopen jaren al langzaam ontwikkelde in losse projecten en initiatieven, maar
verband kreeg vanuit de ontwikkelingsvisie
Drentse Zuidas. Hierin werken vijf Zuid-Drentse
gemeenten en de provincie Drenthe samen om
de regio sterke handen en voeten te geven.
Logistiek is hierbij een van de dragende
thema’s.
Dat is niet toevallig, gezien de
enorme impuls die de aansluiting van de A37 op de
Duitse A31 de regio heeft
gegeven. “De Drentse
Zuidas is een logistiek
vehikel om de regio verder te versterken”, stelt
Geert Roeles, wethouder
Economische Zaken van
de gemeente Coevorden.
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“We zien toenemende vervoersstromen van
de mainports Rotterdam en Amsterdam naar
het Europese achterland. Om die enorme
stroom aan te kunnen, zal meer op water en
spoor moeten worden afgevoerd en hebben
de zeehavens de hulp van logistieke regio’s in
het achterland nodig, waar waardetoevoeging
aan de goederen en de verdere distributie kan
worden gedaan. Coevorden en Emmen lenen
zich hier uitstekend voor, vanwege de ruimte
die we hebben, maar vooral vanwege onze
grensoverschrijdende infrastructuur: de A37,
de Duits-Nederlandse spoorverbinding en de
railterminal van de Bentheimer Eisenbahn.”
Roeles en zijn collega Bouke Arends van
de gemeente Emmen zien hierin goede
kansen voor economische groei. “Emmen en
Coevorden werken hierin nauw samen. Wij
positioneren ons als logistieke satelliet van
de mainports. Die barsten uit hun voegen,
zelfs met de oplevering van Maasvlakte II,
en hebben daarom dringend behoefte aan
nieuwe capaciteit in achterlandregio’s waar
inlandterminals zijn. Bij ons is volop ruimte
aanwezig.”
GOLD

Emmen en Coevorden
hebben samen met
vier andere logistieke
achterlandregio’s
– regio Venlo,
Arnhem-Nijmegen,
Twente en regio
Zwolle-KampenMeppel - het
zogenoemde
GOLD-convenant
gesloten. GOLD
staat voor Gelderland,
Overijssel, Limburg en
Drenthe. In het convenant
bundelen de regio’s hun
krachten, onder andere om
gestructureerd overleg met de
havens en de minister te voeren.
Venlo vertegenwoordigt de
GOLD-partners hierin.

Roeles: “Wil ons land z’n leidende positie op
het gebied van logistiek in Europa behouden,
is samenwerking tussen de zeehavens en de
GOLD-regio’s hard nodig. De logistieke sector
is een van de negen economische topsectoren
in ons land, die voor de andere topsectoren
ook nog eens een cruciale rol vervult. In GOLD
werken lokale overheden samen met het
bedrijfsleven en het onderwijs.”
De samenwerking omvat de ontwikkeling van
spoorverbindingen tussen de mainports, de
zes inlandterminals en het Noord-, Midden- en
Oosteuropese achterland, de bereikbaarheid
van de inlandterminals voor grotere schepen,
optimalisatie van douane- en inspectiediensten
en verbindingen tussen de zes inlandterminals.
Samenhang

“Dryport Emmen-Coevorden is een samenhangend concept”, legt Roeles uit. “Het
gaat niet alleen om meer goederenstromen
naar de regio halen, maar natuurlijk ook om
goede vestigingslocaties voor bedrijven, om
voldoende vervoerscapaciteit op weg, water en
spoor en om dienstverlening aan de logistieke
sector. Daarnaast om de verbindingen en
bestuurlijke relaties met Duitsland en om
goede kennisinstituten die onderzoek kunnen
doen en mensen kunnen opleiden. En het is
bovenal een samenspel tussen overheid en
ondernemers.”
Een cruciale rol in dit concept speelt de
trimodale Euroterminal Coevorden (ETC). De
succesvolle terminal ligt óp de grens en is de
schakel tussen het Nederlandse en Duitse
spoorwegennet. Aan Nederlandse zijde werken
gemeente en provincie nu aan een spoorboog
over de vaarweg Coevorden-Almelo, zodat
de goederentreinen uit en naar de richting
Zwolle straks rechtstreeks de terminal op en uit
kunnen rijden. Dit bespaart tijd en geld omdat
de treinen nu nog eerst in de stad moeten
rangeren.

Euroterminal wordt
geëxploiteerd door Bentheimer
Eisenbahn. Er zijn railshuttlediensten met Rotterdam,
Ludwigshafen en Pilow (bij
Stettin). Nieuwe verbindingen
zijn in voorbereiding.
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Geert Roeles:
“Dryport Emmen-Coevorden is een
samenhangend concept”

Aan Duitse zijde ligt er al een rechtstreekse
aansluiting op het net. Hier is een verdere
uitbreiding van de terminal in voorbereiding. Als
deze eind 2013 klaar is, heeft de terminal, inclusief
de aangesloten inlandhaven, een capaciteit van
meer dan 5 miljoen ton per jaar. Het aanliggende
bedrijventerrein Europark, 350 ha. groot en ook
grensoverschrijdend, biedt bedrijven de mogelijkheid een eigen railverbinding met de terminal te
maken.
De investeringen in de terminal en het Europark
worden mede gedragen door de Duitse overheid.
Minister Bode van Niedersachsen heeft het
hele gebied, dus ook het Nederlandse deel, het
officiële predicaat “GüterVerkehrsZentrum (GVZ)”
gegeven. Coevorden verkeert hiermee in het
gezelschap van onder andere Bremen, Wolfsburg
en Hannover.
De ETC wil ook in Emmen, de grootste industrieconcentratie van Noord-Nederland, een railterminal aanleggen. Studies hebben de haalbaarheid
ervan aangetoond.
Roeles besluit: “We investeren doelbewust in
Dryport Emmen-Coevorden. We willen een logistieke regio van internationale betekenis worden
en zo bijdragen aan de oplossingen voor de
zeehavens. Daarmee trekken we nieuwe bedrijven
aan. Een impuls voor de welvaart in onze regio.”
Logistieke regio

De logistieke faciliteiten zijn in Emmen en
Coevorden dik op orde en er is volop ruimte voor
de vestiging van logistieke bedrijven of logistiek
gevoelige bedrijven. Emmen heeft een van de
grootste bedrijvenclusters van West-Europa op
het gebied van kunststof (korrels en garens) en
chemie. Nieuwe bedrijven kunnen onder andere
terecht op het rijk geoutilleerde Emmtec-terein en
het A37-park.
In Coevorden zit de diervoedersector en agrologistiek enorm in de lift. Procter en Gamble heeft
er, op het Europark, een grote fabriek voor hondenen kattenvoer, die de hele wereld bedient.

De maritieme goederenstromen via Rotterdam en Amsterdam zullen de komende jaren blijven groeien.
De meeste prognoses gaan uit van een verdubbeling in 2020. De havens raken echter vol, ook met
Maasvlakte II in het vooruitzicht. En de aan- en afvoerwegen slibben steeds verder dicht: een rem op
de economie. Wil Nederland in Europa koploper blijven op het gebied van transport en logistiek, is een
slim netwerk van logistieke regio’s en inlandterminals nodig, die havenfuncties overnemen. Door meer
per spoor en met de boot te vervoeren, wordt de drukte op de weg én de CO2-footprint verminderd.

En buurman Graaco ontwikkelt er, op een
locatie met eigen railaansluiting, een agrologistiek centrum.
Op het naastgelegen bedrijventerrein
Leeuwerikenveld II zijn twee logistieke bedrijven
bezig hun hoofdvestistiging te bouwen: technische groothandel Wildkamp en Dijk Natural
Collections, importeur en groothandel van
interieurartikelen. Beide bedrijven willen hun
markt naar Duitsland en Oost-Europa vergroten.
Het nieuwe distributiecentrum van Wildkamp
beslaat, inclusief kantoren, ongeveer 30 ha.
Dijk Natural Collections gaat naar 6 ha; voor
verdere uitbreiding is grond gereserveerd.
Roeles: “We zien in onze regio steeds meer
ondernemers zich vestigen die geloven in de
logistieke potentie van deze regio. De support
van de beide gemeenten ervaren ondernemers
als bijzonder positief. Zij noemen in het
bijzonder de korte lijnen, de snelle aanpak
en het actief meedenken.”
Samenwerken

Samenwerken is in Zuidoost-Drenthe de sleutel
tot succes. Die samenwerking is er tussen
de gemeenten Emmen en Coevorden en de
provincie Drenthe, maar ook tussen overheid,

EMMEN:
• Grootste industriepark van Noord-Nederland;
• Omvangrijke cluster van producenten van polymeren, met
chemiereuzen als DSM en Teijin Twaron;
• Opleidingen hbo en mbo, onder meer voor transport en logistiek;
• Plan voor een satelliet-railterminal.

ondernemers en onderwijs. Samen zorgen
ze voor een dynamisch economisch klimaat.
Daarnaast maken Emmen en Coevorden deel
uit van de Drentse Zuidas, een economische
samenwerking van de vijf gemeenten langs de
A37, waaraan ook Meppel, Hoogeveen en
De Wolden meedoen. Ook over de provinciegrens, met Hardenberg en Twente, en over
de landsgrens, met de Duitse buurgemeente
Emlichheim en de Kreis Grafschaft Bentheim,
bestaan warme contacten.
Wethouder Roeles: “Logistiek is in al deze
samenwerkingen een belangrijk thema.
We investeren dan ook doelbewust in onze
logistieke hub. Want zo trekken we bedrijven
aan en ontstaat meer werkgelegenheid. En die
nieuwe ondernemers kunnen ervan op aan dat
ze in een heel prettige woon- en werkomgeving
terecht komen, met veel ruimte, lage grondprijzen
en verrassend veel voorzieningen. Beide
gemeenten investeren ook veel in stadsvernieuwing. Coevorden maakt z’n oude vestingstad
nog aantrekkelijker voor bezoekers door met
name de rijke historie te benadrukken. Emmen
doet dat onder meer door het beroemde
dierenpark nog beter te profileren en het grote
winkelcentrum een impuls te geven.”

COEVORDEN:
• Grensoverschrijdend bedrijvenpark Europark;
• Trimodale grensoverschrijdende terminal;
• Treinshuttleverbindingen naar mainports en Europese
achterland;
• Plan voor rechtstreekse spooraansluiting van Euroterminal.
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Informatie

Tekst: Elke Beekman –Bureau Binnenwerk • Fotografie: Jan Anninga

Dryport-congres groot succes

De toekomst van logistiek Nederland
Gedeputeerde Henk Brink
‘We kunnen trots zijn op wat hier gebeurt!’
“De regio heeft de kwaliteiten om uit te groeien
tot een logistieke hub van betekenis in het
nationale en Europese speelveld. De strategische ligging, de ruimte, de congestievrije
grensovergang, de Euroterminal. En als grootste
industriële cluster van Noord-Nederland is er
ook ladingspotentieel vanuit de regio zelf.”
Brink is bijzonder gecharmeerd van de ontwikkelingen rondom dryport. “En dat zeg ik niet
omdat het in de speech staat. We kunnen trots
zijn op wat hier gebeurt!”

‘A Smart Logistic Hub’ was de titel van het Dryport-

Wim Bens, directeur van Dinalog,
topinstituut Logistiek
‘Het geld ligt nog op straat!’

congres dat op 16 februari in Hotel Van der Valk in
Emmen georganiseerd werd. Op de agenda stond het
logistieke aanbod van de regio en het benutten van
gezamenlijke kansen. Geert Roeles, wethouder Economische Zaken van de gemeente Coevorden, opent het
congres. “Meer dan 260 aanmeldingen voor dit congres,
dat zegt veel over het belang van het onderwerp:
de toekomst van logistiek Nederland.” ’s Middags
luisterden de aanwezigen naar verschillende sprekers uit logistiek Nederland, aan elkaar gepraat
door dagvoorzitter Rob Spierings.
Een impressie.
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“In 2020 moet Nederland marktleider zijn op
het gebied van logistiek en aansturing van
internationale goederenstromen. Dinalog
wordt de centrale plek waar bedrijven, kennisinstellingen en overheid hun krachten bundelen. In een wervelende presentatie schotelde
Bens de aanwezigen de nodige cijfers, feiten en
ambities voor. “We willen van Nederland een
regieland maken en om de regie te voeren hoef
je niet in de buurt te zitten, als je maar mensen
en data tot je beschikking hebt. Denken vanuit
de klant, kennis en innovatie zijn daarbij erg
belangrijk.” Bens benadrukt dat er nog veel
kansen en mogelijkheden liggen. “We kunnen
de dingen nog veel slimmer doen. Een vestiging
van Albert Heijn XL krijgt 13 volle vrachtwagens
per dag. Een winkelcentrum met een vergelijkbaar aanbod heeft 1900 vrachtwagens per
dag nodig voor de bevoorrading. Als we elkaar
zo nu en dan een hand zouden geven, ligt het

geld op straat. We hoeven het alleen maar te
zien en op te rapen. Innovatie is geen zaak van
intelligentie, maar van wil en durf en vooral van
samenwerking.”
Eric Laenens, directeur Procter &
Gamble Benelux
‘De enige goede trein is een volle trein’
“Duurzaamheid is heel belangrijk voor Procter
& Gamble. En dan niet alleen in woorden, maar
ook in daden. In 2015 willen we 30% van de
lading die nu nog over de weg gaat, vervoeren
via rail en water. Om dat te bereiken, gaan we
een pan-Europees transportnetwerk creëren
en daarvoor hebben we een aantal centrale
terminals nodig. We kijken ook actief naar
mogelijkheden om samen te werken met anderen. Immers, de enige goede trein is een volle
trein!” Sinds 2002 rijdt een pet food-trein voor
Procter & Gamble tussen Coevorden en de Rotterdamse haven. “Dat zijn 3000 treinen de afgelopen tien jaar en dat betekent 50.000 trucks
minder op de weg. De directe spoorverbinding
tussen de terminal en de productiefabriek is een
volgende stap. Dit is nog maar het begin!”
Herman Journée (directieadviseur Strategische
Ontwikkeling Havenbedrijf Amsterdam),
Jan Gelderland (managing director van
North Sea Terminal Bremerhaven), Maarten de
Wijs (business manager Logistics
Havenbedrijf Rotterdam)
´Beter één modaliteit goed
dan meerdere half´
Voor de zeehavens zijn de dryports belangrijk.
“De grond in de zeehavens is duur, goederen
moeten daar zo kort mogelijk blijven.

We hebben de locaties in het achterland nodig,
ook voor zaken als inklaring en natuurlijk vanwege de ruimte en de betaalbare grondprijzen.”
Daarbij is regionale clustervorming in het
achterland van belang. “Het aantal hubs moet
beperkt blijven om een dikke vervoersstroom
te krijgen.” Op de lange termijn is synchromodaliteit een must, denken de heren. Maar
ze plaatsen wel kanttekeningen. “Het spoor
op zich moet heel goed functioneren; beter
één modaliteit goed dan meerdere half. En er
is nog veel efficiencywinst te behalen in de
afzetketens!”
Joachim Berends (bestuursvoorzitter
Bentheimer Eisenbahn, directeur
Euroterminal Emmen-Coevorden)
‘Euroterminal Coevorden als de puls voor
de zeehavens in het westen’
“Coevorden staat al op de internationale
transportkaart van Europa. We hebben een
shuttleverbinding tussen Coevorden en
Rotterdam en dat gaan we verder uitbouwen.
Drie keer week rijdt een trein richting Polen,
dagelijks richting Ludwigshaven.
De verbinding met Scandinavië biedt enorme
kansen. Onze actieradius ligt in een straal van
50 kilometer rondom Coevorden. Tweederde
in Nederland, een derde in Duitsland.
We combineren het beste van iedere kant.”
Als enige grensoverschrijdende bedrijvenpark
is Europark erkend als GüterVerkehrszentrum
(GVZ). “Dat maakt direct duidelijk dat we beschikken over basisfuncties op het gebied van
productie en logistiek.” Vanaf midden 2012
is er een directe verbinding tussen Emmen
en de terminal. Dan rijdt er ook dagelijks een
trein van Emmen naar Rotterdam en Ludwigshaven. “In 2020”, stelt Berends, “zijn wij
dé terminal als het gaat om goederenvervoer
richting Oost-Europa en Scandinavië.

Het hart van containeroverslag ligt in de
havens. Maar iedere bloedsomloop heeft een
puls nodig en ETC wil die puls zijn voor de
zeehavens in het westen.”
Pieter Kraaijeveld (directeur
Vervoer en Dienstregeling ProRail)
‘Een lonkend perspectief voor de
BV Nederland!’
“We moeten vervoer en dienstverlening
efficiënter en effectiever organiseren. Daar
komt nog bij dat we samen met NS vanaf
2015 160 miljoen euro moeten bezuinigen.
Daarom gaan we met een nieuwe bril kijken
naar ons netwerk.” Het huidige fijnmazige
netwerk is ooit aangelegd met het oog op
onder meer kolenterminals in de steden en
de dagelijkse aanvoer van post en pakketpost. “Een groot deel van dit netwerk en
bijbehorende systemen, wordt niet meer
gebruikt, maar moet wel gewoon onderhouden worden. Als blijkt dat onderdelen niet
gebruikt worden, gaan we saneren. ProRail
anno 2025: eenvoudiger emplacementen,
langere sporen, gesaneerde wissels, en
minder complexe onderdelen. Wat ons
betreft een lonkend perspectief voor de
BV Nederland!” Voor Coevorden heeft
Kraaijestein nog een cadeautje in petto:
ProRail gaat een deel van het spoor elektrificeren, zodat de trein niet meer met een
dieselloc van het station naar de terminal
gesleept hoeft te worden.

GOLD-convenant, als bezegeling van de
samen-werking tussen de Nederlandse
achterlandregio’s Dryport EmmenCoevorden, Knooppunt Zwolle-KampenMeppel, Stadsregio Arnhem-Nijmegen,
Logistieke hotspot Venlo-Venray en de
gemeente Sittard-Geleen. Stephan Satijn:
“We gaan samenwerken aan de versterking
van de logistieke achterlandregio’s in
Gelderland, Overijssel, Limburg en Drenthe.
De beginletters vormen samen het woord
GOLD. Vandaag leggen we deze samenwerking vast in het convenant ‘GOLD- Logistieke
Achterlandregio’s. Daarmee gaan we onze rol
als logistieke hotspot herpakken. We geloven
erin dat samen sterk maakt.”

Stephan Satijn (wethouder Economie
van de gemeente Venlo)
GOLD: ‘We gaan onze rol als
logistieke hotspot herpakken’
Het einde van de dag was gereserveerd
voor de feestelijke ondertekening van het

Even later staan de bestuurders van de betreffende regio’s op het podium. Het convenant wordt symbolisch getekend op een metersbreed foamboard. Een voor een worden de handtekeningen er met viltstift
opgezet. Henk Kohsiek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu neemt het convenant in ontvangst
om deze aan minister Schultz van Haegen te overhandigen. “Een mooi moment, nu deze regio’s elkaar
gevonden hebben. Fantastisch!”
Meer informatie

Meer informatie over het Dryportcongres, de presentaties en Dryport Emmen-Coevorden is te vinden op
www.dryportemmencoevorden.nl.
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