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Bijeenkomst Convenant Reinigingsbranche 5 oktober 10:00-13:30u te 
Rotterdam 
 
 

Programma 
 
1. 9:45 - 10:00 Ontvangst receptie 

Graag melden bij de receptie, dan wordt u opgehaald. 
 
2. 10:00 Opening 

Moderator Rogier van Elshout verzorgt de opening. Tijdens de opening zal Rotterdam Vervoer & 
Materieel kort ingaan op haar wagenpark en de laadinfrastructuur uitdagingen. 

 
3. 10:15 Van handreiking depotladen naar toepassing 

Wat komt er kijken bij de aanleg van laadinfrastructuur? Waar lopen we in de praktijk tegenaan? 
FIER Automotive & Mobility zal haar kennis met u delen en samen met u verkennen welke 
stappen te zetten zijn in de praktijk. Zie ook deze link.  
 

4. 10:50 Europese subsidiekansen 
EGEN geeft inzicht in (Europese) subsidiekansen en we gaan met elkaar het gesprek aan: Wat zijn 
de kansen? Wat heeft u nodig om stappen te zetten?   

 
11:20 Pauze  

 
5. 11:45 Projectervaringen van een leverancier 

VDL gaat samen met u in op de marktontwikkelingen en de lopende projecten in de sector.  
 
6. 12:15 rondgang terrein en aansluitend netwerklunch 

Ter afsluiting zal Rotterdam Vervoer & Materieel haar laadoplossingen laten zien en zijn er 
diverse ZE-voertuigen te bekijken. Uiteraard kunt u daarbij uw vragen stellen aan de 
betrokkenen. Verder biedt de netwerklunch de mogelijkheid om bij te praten met uw 
vakgenoten.  

 

Adresgegevens 
 
Adresgegevens 
Rotterdam Vervoer & Materieel 
Kleinpolderplein 5 
3042 CE Rotterdam 
 
Organisatie:  
Wilco Fiechter (RWS):     06 - 50 74 80 61  wilco.fiechter@rws.nl 
Hans Brink (RWS):      06 - 21 57 82 26 hans.brink@rws.nl 
 
Gastheer:  
Johan Visser (Rotterdam Vervoer & Materieel):  06 - 53171262 j.visser@rotterdam.nl
  
 
 

  

https://www.agendalaadinfrastructuur.nl/nieuws/2223526.aspx?t=Handreiking-depotladen-helpt-vervoerders-en-verladers-op-weg
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Veiligheid 
Op het terrein rijden diverse voertuigen. Let dus goed op bij het rondlopen en blijf aan de kant van de 
weg. Bij het bekijken van de laadoplossingen zal er vanuit Rotterdam Vervoer & Materieel iemand 
meelopen. Om uw zichtbaarheid te vergroten voor het verkeer worden veiligheidshesjes beschikbaar 
gesteld. Vrij rondlopen op het terrein is niet toegestaan.  
 

Bereikbaarheid 
 
Ov-bereikbaarheid 
Rotterdam Vervoer & Materieel is te bereiken vanaf Rotterdam Centraal Station met een 
busverbinding. Voor de planning van uw reis zie 9292.nl. 
 
Fietsenstalling 
Als u op een (ov) fiets komt, dan kunt u uw fiets stallen in de fietsenstalling van Rotterdam Vervoer & 
Materieel (deze bevindt zich achter het hek naast de receptie). 
 
Eigen vervoer & Parkeren 
Er is geen parkeergelegenheid direct op het terrein van Rotterdam Vervoer & Materieel, maar u kunt 
parkeren op parkeerplaats P2 van Dierentuin Blijdorp, op korte loopafstand van Rotterdam Vervoer & 
Materieel. U ontvangt een uitrijkaart. In de bijlage treft u de looproute aan vanaf P2. Zie voor de afslag 
en route onderstaande afbeelding. Klik hier voor een link naar locatie P2 in google maps 
 

 
 
 
  

9292.nl
https://goo.gl/maps/yCFWzzVMKboz6vZe9
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Looproute vanaf Parkeerplaats P2 

 

receptie 

Parkeerplaats P2 

https://www.google.com/maps/place/51%C2%B055'46.2%22N+4%C2%B026'36.8%22E/@51.9294953,4.441364,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xe2172fd7a1a71c3b!8m2!3d51.929492!4d4.443558

