
Een jaar of zes geleden zag Alwin 
Schweckhorst, directeur van 
Rabelink Logistics uit Doetinchem, 

al aankomen dat het bedrijfspand aan de 
Vlijtstraat 54 in Doetinchem te klein zou 
worden. Nadat hij verschillende opties 
onderzocht, viel de keus voor uitbreiding 
op het A18 Bedrijvenpark in Doetinchem. 
Naast de uitstraling van het nieuwe indus-
trieterrein en de gunstige ligging vlakbij 
Duitsland, was de goede samenwerking 
met de gemeente Doetinchem een belang-
rijke reden voor de keus van een van de 
grootste werkgevers van Doetinchem. 
“Door de zuigende werking die een grote 
logistieke speler heeft op andere bedrij-
ven, was het voor de gemeente van groot 
belang dat Rabelink in Doetinchem zou 
blijven”, aldus wethouder Peter Drenth. 

Distributie voor Webwinkels
Door de opkomst van webwinkels is 
het aantal kleine zendingen enorm 
toegenomen. Rabelink werkt samen 
met 12 distributeurs, die elk in hun 
eigen regio pakketjes ophalen en 
naar een verzamelcentrum in Nieuw-
Vennep brengen. Daar worden de 
vrachtwagens weer volgeladen om de 
volgende dag pakketjes uit het hele 
land weer in de regio af te leveren. 
Ook internationaal is een dergelijk 
distributienetwerk opgezet.

Rabelink heeft  zo’n 140 vrachtwagens en 
bij het bedrijf werken meer dan 300 men-

sen. Omdat Rabelink bij voorkeur lokale 
leveranciers inschakelt, wordt ook indirect 
een bijdrage aan de werkgelegenheid in 
de regio geleverd. Aan de andere kant is 
de beschikbaarheid van goed personeel 
voor Alwin Schweckhorst een belangrijke 
reden om het bedrijf in de Achterhoek te 
vestigen: “Werknemers uit de Achterhoek 
zijn flexibel en altijd bereid net dat beetje 
extra te doen. Daarvoor spreken onze 
klanten uit het westen van het land regel-
matig hun waardering uit.”

A18 bedrijvenpark 
Door de uitbreiding op het A18 
Bedrijvenpark krijgt Rabelink 46 
laaddocks extra. De vestiging aan de 
Vlijtstraat in Doetinchem heeft 22 laad-
docks. Dit pand blijft Rabelink gebruiken 
als warehouse. Vanuit het bedrijvenpark 
gaat distributie plaatsvinden. Bedrijven 
die zich op het bedrijvenpark vestigen 
maken gebruik van collectieve diensten 
als beveiliging, glasvezelaanleg en afva-
linzameling. Het nieuwe bedrijvenpark 
heeft een representatieve uitstraling en er 
is veel aandacht voor duurzaamheid.

Het bedrijvenpark aan de A18 biedt werk-
gelegenheid aan inwoners van Doetinchem 
en uit de regio. “Bedrijven die zich hier 
vestigen, hebben een directe toegang 
tot Emmerich, waar weg, water en spoor 
samenkomen”, noemt wethouder Peter 
Drenth als een van de voordelen van het 
bedrijventerrein.  “Nederlanders zijn een 
handelsvolk. Niet voor niets hebben wij 
de grootste haven van Europa. Nederland 

leeft van distributie. De aanleg van de 
oostelijke randweg en het doortrekken van 
de A15 ontlast de A12 en zorgt voor een 
nog betere bereikbaarheid van deze regio.”

Samenwerking
De gemeente Doetinchem weet hoe 
belangrijk het bedrijfsleven is voor de 
leefbaarheid van de stad en de regio. 
Daarom wordt steeds meer samenwerking 
met ondernemers gezocht. Jaap Berenbak 
en Mariska Elburg, medewerkers van team 
economie bij de gemeente Doetinchem,  
vervullen daarbij in het contact met de 
ondernemers een spilfunctie. Zij initi-
eerden een bezoek van de gemeenteraad 
en het college van B&W aan Rabelink. 
Zo krijgen cijfers ook een gezicht. 
Veranderende regels zorgen er soms voor 
dat bestaande bedrijven niet meer voldoen 
aan het bestemmingsplan. Het is prettig 
dat de gemeente Doetinchem ook dan snel 
schakelt.

A18 Bedrijvenpark
www.a18bedrijvenpark.nl
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