NIEUWSBRIEF, oktober 2017

2e ALV op 9 november 2017
De tweede ledenvergadering vindt plaats
om 20.30 uur in het Cultuurhuis in
Krimpen aan de Lek. In deze vergadering
kijken we vooruit naar de plannen voor
2018 en de bijhorende begroting.
Fijn als u er weer bij bent!

Excursie 2017
Op 14 september zijn we per bus
vetrokken naar Rotterdam. Het leek het
bestuur goed om aansluitend op onze
excursie uit 2012 terug naar de
2e Maasvlakte (Futureland) en te bekijken
wat er aan bedrijvigheid inmiddels
aanwezig is en hoe het functioneert. Voor
het vertrek naar de Maasvlakte stond een
bezoek aan het Havenbedrijf Rotterdam
op het programma, om daar op de 17e
verdieping op de kop van zuid eerst te
horen en te zien hoe het havenbedrijf
functioneert. Zo zouden we een mooi
totaalbeeld krijgen van de Rotterdamse
haven. Zowel de historie, de werking en
begeleiding van alle goederen, het
laden/lossen en alles wat er omheen
speelt werd in een middag aan ons
gepresenteerd.

Aangekomen bij het Havenbedrijf wachtte
ons een verrassing. Het cruiseschip Aïda
was juist aangekomen en lag pal naast het
Havenbedrijf. Het uitzicht vanaf de 17
etage was adembenemend. Alleen het wat
minder mooie weer (buien) was een klein
minpuntje. Na een bak koffie werden we
ontvangen in de presentatiezaal en
werden ingeleid in het wel en wee van het
Rotterdams Havenbedrijf. Een
fantastische en zeer professionele
presentatie volgde. In deze presentatie
werd op een interactieve wijze een beeld
geschetst van de Rotterdamse haven door
de tijd en hoe die er nu uit ziet. Ook de
wijze waarop het havenbedrijf is
georganiseerd kwam uitgebreid aan bod.
En als klap op de vuurpijl mochten we live
meekijken met de verkeersleiding naar de
scheepsbewegingen in de haven op dat
moment. We konden zien welke schepen
waar lagen en hoe ze door de haven
voeren.

Zo wisten we op dat moment dat een van
de grootste containerschepen de “Mette
Mearsk” voor de kant lag op de
Maasvlakte. Al met al een zeer bijzonder
begin van de middag, zeker omdat bleek
dat een dergelijk bezoek aan het
havenbedrijf niet voor iedereen is
weggelegd en meer uitzondering dan
regel is. Omdat wij zo dicht bij Rotterdam
wonen en veel van ons wel min om meer
met de haven te maken hebben was er
voor ons een uitzondering gemaakt, en
dat is dan toch extra leuk!

Na dit bezoek zijn we met de bus onder
leiding van een fantastische gids, die
werkelijk zo’n beetje alles van Rotterdam
wist, naar de Maasvlakte gereden. Daar
aangekomen zijn we de APM terminal
opgegaan en hebben kunnen zien hoe de
allergrootste containerschepen (hier lag
dus de Mette Mearsk die werd geladen en
gelost) worden behandeld.

Onbemande voertuigen brengen en halen
de containers die vervolgens door
onbemande kranen in twee trappen (dus
met twee aparte kranen) de containers
aan boord laden of van boord halen.
Ongelooflijk om te zien hoe dat te werk
gaat. Hierna zijn we de terminal over
gereden en hebben we gezien hoe de
containers op de trein, vrachtwagen of het
binnenschip overgeladen worden.

Heel bijzonder om op de terminal zelf
tussen al dat verkeer door te rijden en te
zien hoe alles functioneert.
Na deze bijzondere belevenis werd de
terugreis naar de Botlek ingezet. Hier
werden we (in de geest van de haven)
overgeladen op een rondvaartboot waar
we de rest van de middag/avond de haven
vanaf het water konden bewonderen. Dit
alles nog steeds voorzien van de uitleg en
commentaren van onze gids.

Bovendien werden we aan boord
ruimschoots voorzien van bijzonder lekker
eten en drinken. Nadat we de havens
vanaf het water hadden gezien en de
inwendige mens weer hadden voorzien
kwamen we aan in het centrum van
Rotterdam. Hier werden we van de boot
gezet bij de Euromast en vervolgens met
de bus weer terug gebracht.

Al met al een ondanks het mindere weer
een bijzonder middag meer veel leerzame
en interessante zaken. Het bestuur hoopt
dat alle deelnemers hebben genoten.!!
St. Bedrijfsadvies
De meeste leden gaven aan nog nooit
gebruik te hebben gemaakt van de
stichting. Reden voor het bestuur om hier
actie op te ondernemen. Nagevraagd
wordt of Krimpenerwaard Onderneemt het
lidmaatschap wil afsluiten voor het
collectief. De OKN zal haar lidmaatschap
met ingang van volgend jaar opzeggen.
WaardZaam Symposium
Krimpenerwaard Energiek
Op 2 november vindt het eerste
grootschalige duurzaamheidsevenement
in de Krimpenerwaard plaats :
Krimpenerwaard Energiek.
Dit symposium wordt georganiseerd voor
en door ondernemers uit de
Krimpenerwaard die met elkaar de
duurzame impact in de regio wensen te
vergroten. Deze ondernemers hebben
zich georganiseerd in St. WaardZaam.
Het symposium is specifiek bedoeld om
ondernemers verder op weg te helpen in
hun stappen tot verduurzaming, in hun

eigen bedrijf, in samenwerking met
ketenpartners of met elkaar op een
bedrijventerrein.
U bent van harte uitgenodigd om dit
evenement bij te wonen. De uitnodiging
vindt u op de website van de OKK onder
nieuwsberichten en is ook op te vragen bij
het secretariaat.
Strategische Visie Krimpenerwaard/
Brainstormsessie ondernemerskringen
N.a.v. de sessies met Riek Bakker en het
door haar geschreven rapport over de
strategische visie Krimpenerwaard,
organiseerde de ondernemerskring
Schoonhoven een brainstorm bijeenkomst
om verder en concreter te spreken over de
ontwikkelingen. In deze bijeenkomst zijn
allerlei onderwerpen voorbij gekomen.
Niet alleen het rapport en de daaruit
voortkomende speerpunten, maar ook de
organisatiestructuur van Krimpenerwaard
Onderneemt (de oude FOK).
Belangrijk van deze ‘benen op tafel sessie’
is dat de belangrijke zaken uit het rapport
weer eens de revue zijn gepasseerd.
Aan het einde van de avond werd
afgesproken om alle stukken van de
ondernemers die zijn verwoord in het
rapport van Riek Bakker nog eens rond te
mailen, zodat een ieder goed weet wat er
speelt en hoe die zaken in het rapport zijn
verwerkt. Het vervolg wordt in de
eerstkomende bestuursvergadering van
Krimpenerwaard Onderneemt besproken.
Al met al een leerzame, interessante en
vooral boeiende avond.

Reacties op deze Nieuwsbrief
Reacties op deze Nieuwsbrief, suggesties voor
activiteiten of mededelingen kunnen worden
gestuurd aan het secretariaat:
E-mail: oknederlek@live.nl
of postadres:
OKN
P/a Schuwacht 84
2941 EG Lekkerkerk
Kijk op de website voor de data evenementen OKN
2017! www.oknederlek.nl

