
Factsheet gebiedsopgave Gelderse Corridor 

Duurzame en slimme 
schakel in het internationaal 
logistiek netwerk

Visie en ambitie  

Gelderland heeft een unieke ligging op de goederen–
corridor tussen de Nederlandse mainports, 
Duitsland en de rest van Europa. De Betuweroute, 
de Waal en de A15 zijn de ruggengraat van de 
corridor. Door de ligging en de goede verbindingen 
naar deze corridor is in Zuid-Gelderland een cluster 
van logistieke dienstverleners ontstaan. Dit cluster 
versterkt de Gelderse én (inter)nationale economie 
en levert banen op. Om daar nog meer uit te halen 
werken we samen met andere overheden, bedrijven 
en bewoners. Dit doen we met aandacht voor een 
goed woon- en werkklimaat. Door ons te richten op 
een betrouwbare, duurzame en slimme corridor kan 
Gelderland uitgroeien tot een onmisbare schakel in 
het Europese logistieke netwerk. Verschuiving van 
productiegebieden in de wereld en ontwikkelingen 
zoals de Zijderoute dragen daaraan bij. 

De zes Gelderse gebiedsopgaven

De provincie Gelderland werkt aan een duurzame 
economie en een goede leefomgeving. Samen met 
veel andere partijen hebben wij hiertoe zes grote 
opgaven gesignaleerd, die alleen goed kunnen 
worden aangepakt als onder meer overheden, 
bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen 
samenwerken. We noemen dit de zes gebieds–
opgaven.

We brengen partijen waar nodig bij elkaar, 
ongeacht bestaande grenzen – de opgave staat 
immers centraal. Wij dragen inhoudelijk en vaak 
ook financieel bij vanuit het provinciale belang,  
en wegen de opgaven nadrukkelijk mee bij al  
onze beslissingen.

Deze factsheet is een uitgave van de provincie 
Gelderland en geeft een beeld van de ambitie, 
wijze van samenwerken en de (financiële) 
resultaten voor de gebiedsopgave Gelderse corridor 
per december 2018. 



Doelen   

We werken samen aan de volgende doelen:

1. meer betrouwbaar en robuust synchromodaal 
netwerk

2. verminderen ecologische footprint 
3. concurrentiepositie sterker maken door 

samenwerking     
4. voldoende ruimte voor logistieke bedrijven
5. meer personeel voor logistieke bedrijven
6. inter)nationale acquisitie en groei (agro)

logistieke bedrijven

Aansturing
Logistics Valley is een triple helix samenwerkings–
verband tussen overheid, onderwijs en bedrijfs–
leven. Deze is opgezet om de economische 
ontwikkeling langs de Gelderse corridor te 
stimuleren door versterking van logistieke 
activiteiten. Door intensiever samen te werken en 
actief kennis te delen, verbeteren we het logistieke 
vestigingsklimaat. In Logistics Valley werken drie 
regionale hotspots samen: Rivierenland, Nijmegen 
en Achterhoek/Liemers. De hotspots worden met 
name in het buitenland als interessante vestigings–
regio voor logistieke bedrijven gepresenteerd. 
De speerpunten van het uitvoeringsprogramma zijn 
onder meer optimalisering van de regionale 
infrastructuur, arbeidsmarkt, duurzaamheid en 
innovatie. De provincie faciliteert de samenwerking 
tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven in 
Logistics Valley. Op landelijk niveau is er samen–
werking in het programma Goederenvervoer–
corridors. In Europa werken we samen met alle 
regio’s op de Rhine Alpine Corridor die loopt van 
Rotterdam naar Genua. 

Financiën
Onderstaande tabel geeft de financiële stand van 
zaken weer per juli 2018. 
• € 5,1 mln van het bedrag genoemd bij “meer 

betrouwbaar en robuust synchromodaal netwerk” 
is het werkbudget wat beschikbaar is gesteld 
t.b.v. de Rail Terminal Gelderland. 

• concurrentiepositie sterker maken door 
samenwerking. De overige middelen zijn ingezet 
ter versterking van het organiserend vermogen 
van logistieke hotspots Rivierenland, Nijmegen 
en Liemers/Achterhoek. Hieraan is ook vanuit 
het programma Logistiek Goederenvervoer 
bijgedragen, evenals door de gemeenten. 

• Het bedrag onder “(inter-) nationale acquisitie en 
groei (agro)logistieke bedrijven” is voor het 
Laanboomcentrum.

• Het bedrag onder “1-6 Gelderse Corridor” is 
beschikbaar voor de co-financiering van projecten 
in het uitvoeringsprogramma van Logistics Valley 
welke bijdrage aan een of meerdere van de 6  
Corridor doelen

• Bij de bedragen onder “partners” zijn alleen die 
bijdragen meegenomen die zijn vastgelegd in 
subsidiebeschikkingen en/of overeenkomsten.

 
 (begroting PS) (kerntaken) Partners Totaal
Gelderse Corridor ¤ 11.577.000 ¤ 7.500.000 ¤ 674.001 ¤ 18.751.001
Werkbudget Knooppunten en € 532.810   € 532.810 
Rail Terminal
1. Meer betrouwbaar en robuust ¤ 9.150.000   ¤ 9.150.000 

synchromodaal netwerk: RTG 
Meer betrouwbaar en robuust ¤ 2.453 ¤ 3.000.000  ¤ 3.002.453 
synchromodaal netwerk: overig

2. Verminderen ecologische footprint ¤ 23.393 ¤ 1.000.000  ¤ 1.023.393
3. Concurrentiepositie sterker maken ¤ 350.844 ¤.2.000.000 ¤ 174.001 ¤ 2.524.845 

door samenwerking.
4. Voldoende ruimte voor logistieke € 10.000 € 200.000  € 210.000  

bedrijven.
5. Meer personeel voor logistieke  ¤ 1.000.000   

bedrijven.
6. (inter-)nationale acquisitie en groei € 507.500 ¤ 300.000 € 500.000  € 1.307.500  

(agro)logistieke bedrijven.
Gelderse Corridor: Overall  € 1.000.000   € 1.000.000



Projecten en resultaten   

Samen met de andere partijen hebben we de 
volgende projecten gestart en resultaten behaald:

• Railterminal Gelderland
De railterminal Gelderland (RTG) is één van 
de beeldbepalende projecten. Hier worden 
containers van vrachtwagens overgezet op 
goederentreinen en benutten we de Betuweroute. 
Het gebied wordt een nog interessantere 
vestigingslocatie voor bedrijven en geeft de  
(inter)nationale én regionale economie een 
impuls. Bovendien dragen we bij aan de Gelderse 
Klimaatdoelen. Verschuiving van transport van 
weg naar spoor vermindert namelijk de 
CO2-uitstoot. Eind 2020 is de RTG in gebruik.

• Gebiedsproces Knoop 38
Bij het gebiedsproces knoop 38 is een pakket 
maatregelen bepaald. Zo wordt de ontwikkeling 
van de Railterminal Gelderland geplaatst in 
relatie met andere ontwikkelingen in het gebied 
zoals bedrijventerrein Park 15, windmolens en de 
verbreding van de A15. De maatregelen dragen bij 
aan het versterken van de kwaliteit van leven en 
de omgeving voor de bewoners van het gebied. 
We hebben met de gemeente Overbetuwe 
afspraken gemaakt over de realisatie van de 
Railterminal Gelderland, omgevingsmaatregelen 
en het vervolg van het gebiedsproces. 

• (MIRT-)programma Goederenvervoercorridors
In dit programma werkt Gelderland samen met 
het Ministerie van Infrastructuur en Water 
(I&W), Havenbedrijf Rotterdam, Topsector 
Logistiek en de provincies Zuid-Holland,  
Noord-Brabant en Limburg. Samen werken we 
aan een vlot, betrouwbaar, robuust, veilig en 
duurzaam transportsysteem. Dit draagt bij aan 
duurzame economische groei én een optimale 
leefkwaliteit en woonomgeving. Het gaat over de 
corridors Oost (Rotterdam – Arnhem/Nijmegen – 
Duitsland) en Zuidoost (Rotterdam – Noord-
Brabant/Limburg – Duitsland). Onder andere  
de MIRT Verkenning A15 en de Railterminal 
Gelderland zijn opgenomen in het 
samenwerkingsprogramma.

• Verduurzaming transport
Via diverse projecten we aan de verduurzaming 
van transport. Twee voorbeelden:
 − LNG is een duurzame brandstof, geschikt voor 

zwaar transport ook op lange afstanden.  
Denk bijvoorbeeld aan scheepvaart en 
vrachtwagens. Het vermindert de uitstoot van 
NOx en fijnstof met 85% ten opzichte van de 
huidige brandstoffen. De provincie Gelderland 
stimuleert en faciliteert het gebruik van  
(bio)LNG. 

 − Zero-Emission Transport. Met dit project 
worden logistieke ondernemingen ondersteunt 
bij hun transitie naar batterij-elektrisch 
vervoer door, als stap op weg naar het gebruik 
van waterstof in het zwaar transport.

• Reefer hub Tiel
De Reefer Expres is een multimodale koel- en 
vriescontainer corridor tussen Rotterdamse  
haven en het logistiek verdeelcentrum in Tiel.  
Mede dankzij financiële bijdrages van de regio 
Rivierenland en de provincie is dit tot stand 
gekomen.

• RIF project Beroepsonderwijs in Logistics Valley
In dit project werken bedrijven en onderwijs–
instellingen samen aan een betere aansluiting 
van het onderwijs op de beroepspraktijk.  
De instroom bij logistieke opleidingen wordt 
vergroot en doorlopende leerlijnen, vanaf het 
voorgezet onderwijs tot aan HBO/universitair 
niveau, zijn in ontwikkeling.

Contact:
• Portefeuillehouders: gedeputeerden  

Christianne van der Wal en Peter Drenth
• Contactpersoon:  

Rose-Marie Eissen, r.eissen@gelderland.nl,  
026 359 85 17

mailto:r.eissen@gelderland.nl
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Provincie Gelderland
Markt 11
6811 CG  Arnhem
Postbus 9090
6800 GX  Arnhem
026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl


