
Mogelijk gemaakt door de volgende organisaties: Met ondersteuning van:

Bijeenkomst
A12-corridor

Ervaart u problemen of maakt u zich zorgen over 

uw import en export van goederen over de weg 

door het groeiende chauffeurstekort, krapte van 

beschikbare capaciteit, congestie op de autowegen 

en in de zeehavens, veiligheid en diefstal onderweg, 

en klimaatmaatregelen? Dan is het belangrijk om

te weten dat er betrouwbare en hoogfrequente 

transportmogelijkheden zijn om deze goederen te 

importeren en exporteren via het water of het spoor. 

INSTAPPEN MAAR…
Voor het bedrijfsleven rondom de A12-Corridor is het

daarom nu het moment om ook gebruik te gaan maken

van deze duurzame transportoplossingen en in te stappen

op de zogenoemde Joint Corridors Off-Road. Het maakt

in één klap uw import en export voor vandaag en morgen

buitengewoon betrouwbaar en 400% concurrerend.

Kom op 1 december naar het inspirerende event van

de A12-Corridor over modal shift. Daar laten wij u

kennismaken met de mogelijkheden en voordelen van

import en export over water en spoor.

In uw regio zijn twee binnenvaart terminals actief: 

•  Alpherium in Alphen aan de Rijn; 

•  OTB in Bergambacht.

Beide terminals hebben betrouwbare verbindingen 

met de Rotterdamse haven voor uw import of export van

uw goederen. Naast dat de binnenvaart voor de A12-

Corridor een interessant alternatief is voor het transport 

over de weg, zijn er ook mogelijkheden voor spoor-

goederenvoer. Uiteraard hangt dit af van het goederen-

type en de bestemming. 

IMPORT EN EXPORT VAN WEG
NAAR WATER EN SPOOR

Locatie
Royal Lemkes

Hollandweg 20, 2665 MT Bleiswijk

Kosten
Aan dit event zijn voor bedrijven geen kosten verbonden.

Inschrijven
U kunt zich tot 29 november inschrijven voor deze leuke, 

informele en informatieve middag.

KLIK HIER

Noord
West
Connect

   
PROGRAMMA

Donderdag 1 december 2022

15.45 - 16.00 uur  Inloop

16.00 - 16.10 uur  Welkom door de A12-Corridor

16.10 - 16.15 uur  Toelichting op Joint Corridors Off-Road  

 programma - Babiche van de Loo

16.15 - 16.30 uur  Kansen en mogelijkheden vanuit

 Alphen a/d Rijn - Peter van Veelen   

 van CCT/Alpherium

16.30 - 16.50 uur  Kansen en mogelijkheden in Berg-

 ambacht - Harm Zijderlaan van OTB en  

 Piet Koolwijk van Koolwijk Transport

16.50 - 17.00 uur  Presentatie Rail Cargo - Caroline Koiter

17.00 - 18.00 uur Ondernemersnetwerkborrel met

 volop gelegenheid tot het stellen van

 uw bedrijfsspecifieke vragen over

 import en export.

https://go-off-road.nl/evenement/a12-corridor/

