Sliedrecht: ondernemend dorp aan het water
Tus sen de Be nede n-Merwede e n he t po lderla ndschap van de Alb las serwa ard
ligt S liedrecht: de ba kermat van de mondi ale b aggerindus trie. Sliedre chte rs
werken a l eeuwen aa n de ve rdieping van vaargeule n, de aa nleg van havens e n
de ve rsteviging van dijken. Inter nationa le bedri jve n die nu f loreren i n de
baggerindustrie he bben een S liedrechtse oorsp rong. De maritie me se ctor neemt
in het dorp nog steeds ee n be langrijke pla ats in.

Watergebonden bedrijvigheid
Sliedrechters hebben de baggerindustrie laten bloeien en dat heeft gezorgd voor veel
watergebonden bedrijvigheid in Sliedrecht. De ligging aan de Beneden - Merwede – een
druk bevaren waterweg in de Hollandse Delta– is een ideale uitvalsbasis voor de
nautische industrie. Scheepsbouwers, elektrotechnische bedrijven en andere maritieme
toeleveranciers hebben zich in de loop der jaren in Sliedrecht gevestigd.

“Sliedrecht barst van de bedrijvigheid! Er zijn veel betrokken
ondernemers met grote bedrijven.”
Ad Riebergen, directeur ondernemersadvies, Hoek en Blok
Bedrijvig dorp met ambitie
Sliedrecht is een ambitieus dorp: het is relatief klein en
Feiten
er hebben zich veel grote bedrijven gevestigd die
veelvuldig samenwerken met kleinere bedrijven. De
Oppervlakte: 13,5 km2
Sliedrechtse ondernemers zijn betrokken ondernemers
Inwoners: 24.000
met een ‘hands-on’ mentaliteit, die zorgen voor
Arbeidsplaatsen: 12.500
dynamiek en ontwikkeling. Bedrijven vertrekken niet
Bedrijven: 1028
snel uit Sliedrecht: er heerst een goed
ondernemersklimaat. De bedrijven hebben via de
Vereniging Sliedrechtse Ondernemers (VSO) veel onderling contact. De arbeidsmarkt in
de omgeving is gunstig, evenals de grond- en vastgoedprijzen.
Harde werkers die aanpakken en voor elkaar zorgen
Sliedrechters en werknemers uit de regio worden geroemd om hun goede
arbeidsmentaliteit. De baggeraars gingen al eeuwen geleden de hele wereld over. Ze
waren maanden – soms jaren – van huis om baggerprojecten uit te voeren. Deze
mentaliteit zit nog steeds in de Sliedrechters: handen uit de mouwen en hard werken. De
dorpse gemeenschap is hecht. Men is maatschappelijk bewogen: Sliedrechters zorgen
voor elkaar en hebben een groot plichtsbesef. Sliedrechters zijn te typeren als gastvrij,
hartelijk en respectvol.

“Het arbeidsethos van aanpakken, gemotiveerd zijn en zin in je
werk hebben is belangrijk in Sliedrecht” - Remco van der Ven, bestuurslid
Historische Vereniging Sliedrecht
Pioniers in automatisering en zorg
De mentaliteit van zorgen voor elkaar heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een
tweede belangrijke economische sector. Sliedrecht huisvest een van de grootste
zorgaanbieders voor mensen met een verstandelijke beperking en psychische

problemen. De samenwerking tussen zorgpartijen in Sliedrecht is uitstekend: het dorp
loopt voorop op het gebied van automatisering in de zorg. Zowel het elektronisch
patiëntendossier als de gerobotiseerde apotheek vinden hun oorsprong in Sliedrecht.
Door de samenstelling van de bevolking heeft ook de ouderenzorg een belangrijke
positie in de Sliedrechtse zorgsector.
Ideale uitvalbasis voor bedrijven
De ligging van Sliedrecht aan de Beneden-Merwede, de A15 en het spoor zorgen ervoor
dat het dorp een ideale uitvalsbasis is voor vele soorten bedrijven. Uiteraard profiteren
de bedrijven in de maritieme sector van de waterverbinding en de haven. De
arbeidsintensieve zorgsector profiteert van het spoor: Sliedrecht is voor de vele
werknemers uit de regio goed bereikbaar. De zichtlocaties aan de A15 bieden een prima
uitvalsbasis voor groothandels, administratiekantoren, datacenters en ICT
knooppunten. Ook de arbeidsmarkt van Sliedrecht (en de regio Drechtsteden) sluit hier
goed op aan.
‘Sliedrecht ligt onder, maar niet in de rook van Rotterdam. Je
ervaart hier de ruimte van de polder.’ - Wim Kos, voorzitter Raad van
Bestuur ASVZ
Sterke regionale samenwerking in de Drechtsteden
Sliedrecht maakt onderdeel uit van de Drechtsteden. In deze regio wonen circa 250.000
inwoners. Binnen de Drechtsteden wordt samengewerkt aan de economische kracht van
de regio als basis voor een sterke, aantrekkelijke een sociaal krachtige regio. Daarom
wordt er ingezet op onder andere het verbreden van de economische structuur door het
aantrekkelijk maken van het vestigingsklimaat en het vergroten van de bereikbaarheid
van de regio. Door deze regionale samenwerking worden krachten gebundeld om
ondernemers te faciliteren en economische groei aan te jagen, maar ook om en de
kwantiteit en kwaliteit van het beschikbare personeel zoveel mogelijk aan te laten
sluiten op de arbeidsmarkt.
De A 15
Dwars door Sliedrecht loopt de snelweg A15, die de wereldhaven van Rotterdam
verbindt met belangrijke steden in oost Nederland en het noordelijke deel van het
Rührgebied. De A15 loopt langs de noordzijde van de Drechtsteden en de zuidzijde van
de Alblasserwaard. In beide gebieden samen wonen circa 400.000 inwoners. Uit
detailhandel onderzoek (2011) is gebleken dat de bewoners uit deze twee gebieden het
overgrote deel van de omzet van niet-dagelijkse artikelen in de Sliedrechtse
woonboulevard Nijverwaard afnemen, die langs de A15 ligt.
De komende jaren wordt er door de gemeenten, de provincie, het rijk en Rijkswaterstaat
geïnvesteerd in een betere doorstroming van de A15. Hiermee wordt de bereikbaarheid
van Sliedrecht nog beter.
De reistijd vanuit Rotterdam bedraagt gemiddeld circa 30 minuten.
Oostelijk van Sliedrecht liggen de steden Gorinchem (op 10 minuten), Tiel (op 20
minuten) en Nijmegen (op 50 minuten).

Sliedrecht heeft 2 afslagen. Aan de westzijde ligt afrit 24 en aan de oostzijde afrit 25. De
Parallelweg/Sportlaan is de verbindingsroute tussen beide afslagen.

De spoorverbinding
Aan de noordrand van Sliedrecht lopen een treinspoor, de MerwedeLingelijn genaamd.
Elke 15 minuten rijdt er een trein over dit spoor, dat de stad Dordrecht verbindt met
diverse plaatsen en stadjes in oostelijke richting. De lijn heeft 14 stations, waarvan 2 in
Sliedrecht, die op loopafstand van de diverse bedrijventerreinen liggen.
Economie
Uit onderzoek is gebleken dat de economische prestaties van de gemeente Sliedrecht in
2013 erg goed waren. Van 408 gemeenten in Nederland stond Sliedrecht op de 30e
plaats en scoorde zij als rapportcijfer een zeer ruime voldoende (7,36).1
Daarnaast zijn de ondernemers in Sliedrecht zeer tevreden over de kwaliteit van de
dienstverlening in de gemeente Sliedrecht. In 2014 kreeg de gemeente hiervoor een 7,1
als rapportcijfer.
Arbeidssituatie Sliedrecht
Op 1 januari 2013 was 63% van de bevolking tussen de 15 en 64 jaar Hiervan heeft
ongeveer de helft een middelbare beroepsopleiding afgerond. 27% heeft een hoge
opleiding afgerond en 21% een lage opleiding. Tussen 2011 en 2014 was het percentage
werklozen in Sliedrecht aanzienlijk lager dan het gemiddelde percentage in Nederland.
Toekomst visie
Het gemeentebestuur van Sliedrecht heeft ondernemersgeest, is ambitieus en steekt de
handen uit de mouwen. Sliedrecht werkt de komende tijd aan het optimaliseren van het
ondernemersklimaat. De aanleg van een nieuw watergebonden bedrijventerrein is daar
een voorbeeld van. In de komende periode wordt ook gewerkt aan nieuwe
1Hierbij

is onder andere gekeken naar economische vitaliteit, demografische vitaliteit, welvaart,
woonaantrekkelijkheid, ruimte voor ondernemen en ligging en infrastructuur.

sportaccommodaties en de verbetering van het winkelgebied. De bedrijventerreinen
langs A15 worden onder de loep genomen en waar nodig met extra impulsen
aantrekkelijker gemaakt. Bereikbaarheid krijgt van het gemeentebestuur structureel
aandacht. Een verbetering van de aansluiting met de A15 is een van de concrete
projecten.
Beschikbare ruimte
In de bedrijvenstrook tussen de A15 en de spoorverbinding zijn nog enkele locaties
beschikbaar voor de vestiging van nieuwe bedrijven.

De bedrijvenstrook van Sliedrecht tussen de A15 en het spoor
1 gemengd bedrijventerrein. 1a in ontwikkeling. 2 woonboulevard. 3 kantoren. 4 recreatie.

