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GRONINGEN De Blitz-missie van

noordelijke ondernemers afgelopen april richting Bremen en Hannover is voor herhaling vatbaar.
Daarom wordt er door werkgeversclub VNO-NCW Noord een nieuwe
handelsmissie, nu naar Hamburg,
opgetuigd.
De deelnemers aan de tweedaagse
Blitz-missie in april kwamen gisteren in Groningen bijeen. Ze zijn allemaal tevreden over de opbrengst
van die trip. ,,Al scoor je tijdens die
twee dagen maar vier serieuze visitekaartjes’’, zegt Hielke Boerstra, de
Nederlandse consul in Bremen, ,,en
slechts één levert er wat op, dan kun

je het nu al druk hebben.’’
Eén bedrijf is al in een vergevorderd stadium als het om opdrachten
gaat. Dat is PastoorConsult van
Geert-Jan Pastoor. Hij houdt zich
met van alles en nog wat bezig, van
handel in afval tot en met de sloop
van vliegtuigen. Die laatste activiteit
wilde hij in Eelde opstarten, maar die
landt nu in Lelystad.
Pastoor levert afval aan allerlei
verbrandingscentrales in Europa en
zit nu in de afrondende fase om het
stadsfaval van Rome in Bremen te laten verwerken. ,,Dat contact is tijdens de trip naar Bremen gelegd’’, aldus de ‘afvalpastoor’. ,,Ik reis overal
heen, ook naar China, maar het blijkt
eens te meer dat je dichtbij huis ook
goed zaken kunt doen.’’

‘We noemen het
een oriëntatietrip,
maar ondertussen
is de business al
lang gaande’

Commissaris der Koning Max van
der Berg was ook van de partij, want
een delegatie uit Bremen was nu in
Groningen voor een tegenbezoek.
,,Wel grappig, we noemen zo’n reis

een oriëntatietrip, maar ondertussen is de business al lang gaande.’’
Ook in de Noord-Duitse havenstad Bremen is men gecharmeerd
van de hernieuwde ondernemerscontacten. Maar op de achtergrond
speelt ook de wederzijdse wens om
een snelle treinverbinding tussen
Amsterdam en Hamburg, de zogenoemde Wunderlinie. ,,Nu zijn jullie
nog met de bus gekomen’’, aldus Van
den Berg gekscherend tegen zijn gasten uit Bremen, ,,we hopen dat er de
volgende keer een snelle treinverbinding ligt.’’
Die treinverbinding is voor VNO
NCW Noord van groot belang. Nu
duurt een treintocht van Groningen
naar Hamburg nog drie uur, betoogde VNO NCW Noord-directeur Lam-

bert Zwiers, maar dat moet aanzienlijk worden bekort. De leider van de
Bremer delegatie, Heiner Heseler
(senator), viel hem bij: ,,Er moet wat
gebeuren, al zal dat vermoedelijk
wel stap voor stap gaan.’’
Als gevolg van deze trip en het bezoek aan een Wirtschaftstreffen, een
economische bijeenkomst tussen de
universiteit van Hannover en de regionale ondernemers, is de Rijksuniversiteit Groningen ook op een idee
gebracht. Want zo’n bijeenkomst waar de universiteit zich van zijn
gastvrije en kennisrijke kant toont
aan het bedrijfsleven - zou ook heel
goed in Groningen passen, zo is de
mening van projectmanager Peter
van Kampen van de RUG. Dat plan
ligt nu in de week.

