
 

LEF! 
 

 
 

Klik op de afbeelding voor het aankondigingsfilmpje  

Voor het eerst wordt het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van 
Binnenhavens (NVB) georganiseerd door drie verschillende regionale 
havenbedrijven en de provincie Overijssel, die provinciebreed samenwerken 
binnen de Port of Logistics Overijssel (POLO). En hoewel het om verschillende 
organisaties gaat, is er één gemeenschappelijke deler, en dat is LEF!  

  Aanmelden 
 Programma 

 
Zij werken haven-, grens- en sectoroverschrijdend samen om de logistieke positie van Overijssel te versterken 
en te verduurzamen en logistiek Overijssel in binnen- en buitenland op de kaart te zetten. 
En met succes, gezien bijvoorbeeld de absolute topdrukte bij het Hollandpaviljoen op de Transport Logistic 
2019 in München. Met dit initiatief hebben zij, in samenwerking met NDL en OostNL, Logistiek Nederland 
internationaal op de kaart gezet. Voor dit soort initiatieven is LEF nodig!  
 
De NVB, de provincie Overijssel en de Ports of Zwolle, Twente en Deventer nodigen u van harte uit voor het 
NVB-jaarcongres op vrijdag 4 oktober 2019 in Deventer. 
 

https://aanmelden.binnenvaart.nl/index.php/644827
https://havens.binnenvaart.nl/jaarcongres/2019#Programma
https://www.youtube.com/watch?v=SBSbcaeA2Vk


 
 
LEF! 
Port of Twente, Port of Zwolle, Port of Deventer en de provincie Overijssel tonen LEF. Wilt u ervaren op welke 
unieke wijze samenwerken, ondernemen, smart logistics, duurzaamheid en innovatie samen komen in deze 
drie logistieke hotspots in de provincie Overijssel? Mis het NVB-jaarcongres 2019 dan niet! Het 
aankondigingsfilmpje geeft alvast een voorproefje. 
 

 
 
Samenwerken, ondernemen, smart logistics, duurzaamheid en innovatie 
Het jaarcongres vindt plaats in Fooddock in het Havenkwartier Deventer (Zuiderzeestraat 2). In deze 
voormalige, monumentale ForFarmers graansilo kunt u tijdens het plenaire ochtendprogramma horen, zien 
en ervaren dat de provincie Overijssel met haar drie logistieke hotspots een belangrijke rol speelt in de 
logistieke sector, met name in de binnenvaart. Diverse ondernemers, bestuurders, wetenschappers en 
studenten nemen u mee op reis. 
 
Tijdens het middagprogramma staat een bezoek naar keuze aan één van de drie logistieke hotspots centraal. 
De dag wordt plenair afgesloten in Fooddock. Wilt u weten wat u die dag gaat horen, zien en ervaren? Het 
programma kunt u nalezen op de NVB-website. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SBSbcaeA2Vk
https://www.fooddock.nl/
https://havens.binnenvaart.nl/jaarcongres/2019#Programma


 
 

Aanmelden 
Is uw interesse gewekt en wilt u er graag bij zijn? Aanmelden kan tot en met 25 september middels dit 
formulier. Wees er snel bij want het aantal deelnemers is beperkt. Bij het aantal van 150 deelnemers sluit de 
inschrijving. Deelname aan het congres is gratis*. 
 
We zien u graag bij het NVB-jaarcongres op 4 oktober 2019 in Deventer. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de drie Ports 
 
Nederlandse Vereniging van Binnenhavens 
 
Voorzitter 
Eric Janse de Jonge 

 
Provincie Overijssel 
 
Gedeputeerde 
Bert Boerman 

 
* Wanneer u zich heeft ingeschreven, maar niet aanwezig bent of te laat afmeldt, zijn wij genoodzaakt 
hiervoor € 50 kosten in rekening te brengen. 

U wilt het jaarcongres van de NVB toch niet missen? 
Leg vrijdag 4 oktober 2019 vast in uw agenda en meld u aan! 

 

 
 

 

https://aanmelden.binnenvaart.nl/index.php/644827
https://aanmelden.binnenvaart.nl/index.php/644827


 


