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Het innovatienetwerk dat logistiek 

Zeeland verbindt

WIE ZIJN WE?
Zeeland Connect is een innovatienetwerk waarin overheid, onderwijs en 
ondernemers voor de logistiek samenwerken. 

WAT DOEN WE?
Zeeland Connect versterkt de concurrentiekracht van logistiek in Zeeland 
door bedrijven, kennisinstellingen en overheden te verbinden, kennis te 
delen en samen te werken.

Om logistiek Zeeland voor te bereiden op de toekomst zijn vier 
innovatielijnen gedefinieerd waarbinnen projecten worden ontwikkeld en 
uitgevoerd: Logistieke Stromen en Verbindingen, Zero Emission Logistiek, 
Digitalisering en Robotisering en Autonoom Transport.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Het logistieke landschap zal de komende 10 jaar veranderen door 
grote maatschappelijke vraagstukken zoals klimaat, circulariteit en 
technologische ontwikkelingen. De technologische ontwikkelingen gaan 
steeds sneller en de impact ervan is groot. 

Zeeland Connect wil met haar visie en de ambities die daaruit volgen de 
logistieke sector in Zeeland:

• voorbereiden op deze ontwikkelingen,
• proactief inspelen op de kansen die er zijn en 
• de positie van de logistieke sector in Zeeland versterken. 

Daarnaast nodigt Zeeland Connect bedrijven, kennisinstellingen en 
overheden uit om zich bewust te zijn van de aanstaande veranderingen 
en individueel of gezamenlijk met Zeeland Connect aan de slag te gaan 
met de vier innovatielijnen waarmee de logistiek in Zeeland zich kan 
voorbereiden op de toekomst.

HOE GAAN WE DAT DOEN? 
Zeeland Connect is onafhankelijk en:

• inspireert, initieert en faciliteert vernieuwende projecten en  
innovatietrajecten.

• organiseert (netwerk)bijeenkomsten, in de regio waar kennis en 
ervaring omtrent logistieke uitdagingen en kansen van vandaag 
en morgen worden gedeeld.

• haalt kennis op uit landelijke netwerken waarin Zeeland Connect 
participeert en deelt die met haar stakeholders in de regio.

• versterkt met haar activiteiten de concurrentiekracht van de regio 
en zet deze zowel nationaal als internationaal op de kaart.

Voor Zeeland is een effectieve en efficiënte logistieke sector 
een belangrijke voorwaarde voor een leefbare en economisch 
sterke regio. De sector telt ruim 15.000 banen en is verbinder en 
aanjager van de Zeeuwse economie. Bedrijven zijn afhankelijk 
van een soepele aan- en doorvoer van grondstoffen en 
eindproducten voor hun bedrijfsvoering.
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Zeeland Connect 
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4382 NV Vlissingen
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STRATEGISCHE PARTNERS

ONLINE

www.zeeland-connect.nl

www.linkedin.com/company/zeeland-connect



Connected by:

BIJEENKOMSTEN
Zeeland Connect is een netwerkorganisatie en een platform waar logistieke 
zaken en mensen samenkomen. We organiseren daarvoor diverse soorten 
bijenkomsten. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om relaties aan te gaan 
of te verdiepen en kennis en informatie te delen. 

• Verladerskringen
• Netwerkbijeenkomsten wegtransport
• Innovatietafels en kennissessies per innovatielijn
• CEO Diner
• Jaarcongres

IN DE PRAKTIJK: WEBINAR ECMR
Hoe ver staan ondernemers met hun oriëntatie, invoering of toepassing 
van de digitale vrachtbrief (eCMR) en hoe kunnen we hen helpen 
bij deze ontwikkeling? Tijdens een digitale bijeenkomst hebben we 
21 Zeeuwse ondernemers uit de logistieke sector bijgepraat over de 
eCMR en verdere digitalisering van de sector. Daarnaast hadden we 
ook twee aanbieders uitgenodigd om meer uitleg te geven over de 
eCMR. Het was een mooie gelegenheid om van elkaar te leren en 
inspiratie op te doen voor vervolgacties!

PROJECT: ZERO EMISSIE TRANSPORT
De ambities van Zeeland Connect zijn om gezamenlijk met het logistiek 
bedrijfsleven in Zeeland een robuust investeringsplan te maken voor de 
transitie naar Zero Emissie Logistiek. Door middel van onderzoek en pilots 
wordt aan bedrijven inzicht gegeven in de technisch, logistiek en economisch 
haalbare oplossingen op gebied van energiedragers, inzet en onderhoud 
van voer- en vaartuigen, de inrichting van laadinfrastructuur, opwekking van 
energie. 

PROJECT: LIVING LAB AUTONOOM TRANSPORT
De techniek om containers zonder chauffeurs te verplaatsen en te 
vervoeren, is er al. Maar veilig tussen het andere verkeer manoeuvreren 
en rekening houden met andere weggebruikers en verkeerssystemen, 
dat is een flinke uitdaging. Een consortium van Zeeuwse en Brabantse 
partners gaat hem aan. Zeeland is de eerste provincie waar zelfrijdende 
vrachtwagens bij wijze van proef de openbare weg op gaan. Het 
project Living Lab Autonoom Transport Zeeland ontwikkelt een open 
innovatiesysteem waarin logistieke bedrijven, technologieaanbieders 
voor autonome voertuigen, wegbeheerders en kennisinstellingen 
gezamenlijk innoveren en experimenteren met autonome voertuigen 
met mixed traffic in real-life logistieke operaties en op de openbare 
weg. Dat is innovatief en niet eerder in Nederland uitgevoerd.

Deze projecten wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling, het Rijk en de Provincie Zeeland, in het kader van OPZuid.
Wil je op de hoogte blijven onze bijeenkomsten, projecten en ander 

nieuws? Meld je aan voor onze nieuwsbrief via  
info@zeeland-connect.nl.
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