
 

 

 Verslag relatiebezoek aan Edmonton  
 18 tot en met 22 september 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inleiding 
Van 18 tot en met 22 september werd samen met Bergen op 
Zoom een relatiebezoek gebracht aan de Canadese stad 
Edmonton. De delegatie bestond uit burgemeester  
Ruud van den Belt en kabinetschef  John van den Hof. Vanuit 
Bergen op Zoom reisden mee burgemeester Frank Petter, 
wethouder Arjan van der Weegen,  Annemarie Vrijenhoek, hoofd 
planologische ontwikkeling, Frans de Vos, voorzitter van de 
Stichting Bevrijding Bergen op Zoom e.o. en Paul Versijp, 
kabinetchef van de gemeente Bergen op Zoom.  
 
 
Achtergrond 
Sinds 2013 is Bergen op Zoom in vriendschap verbonden met Edmonton. De oorsprong van deze band voert 
terug naar de Tweede Wereldoorlog. Een van de regimenten die een grote rol heeft gespeeld bij de bevrijding 
van onze regio is gevestigd in Edmonton. Het South Alberta Light Horse Regiment (SALH), dat de tradities 
voortzet van het South Alberta Regiment, heeft zijn hoofdkwartier in Edmonton. Al vele jaren is sprake van een 
uitstekende band tussen dit regiment en Bergen op Zoom. Later is die verbinding uitgebreid met onze gemeente. 
Deze verbinding kent haar oorsprong in een burgerinitiatief in Welberg, waar enkele jaren geleden een 
klokkenstoel is geplaatst, die herinnert aan de militaire en burgerslachtoffers die in het najaar van 1944 om het 
leven kwamen tijdens felle gevechten onder Welberg. De strijd onder Welberg is het laatste gevecht van de 
operaties Slag om de Schelde.  
 
Voorbereiding relatiebezoek aan Edmonton 
Al gedurende een lange reeks van jaren bezoeken vertegenwoordigers van SALH de regio. Dit om de 
plechtigheden op de Canadese Oorlogsbegraafplaats te Bergen op Zoom bij te wonen en als deelnemers aan 
battle field tours die het regiment om de twee tot drie jaar organiseert. Tijdens dergelijke tours bezoekt het 
gezelschap dan tevens de klokkenstoel in Welberg, waar voor die gelegenheid een herdenkingsceremonie 
plaatsvindt. Sinds 2014 is sprake van vertegenwoordiging van het stadsbestuur van Edmonton.  
 
Programma relatiebezoek 
Aangestuurd is op een rijk gevuld programma, passend binnen de korte tijd van verblijf in Edmonton. Dagelijks 
startte het programma om 08.30 uur en eindigde om 23.00 uur. Tijdens die vier dagen hebben we 25 activiteiten 



 

 

gehad, bestaande uit bezoeken aan overheden, bedrijven en instellingen en vielen ons tal van presentaties ten 
deel.   
De meest in het oog springende onderdelen van het programma waren de gesprekken met de burgemeester van 
Edmonton, de heer Don Iveson en councillor Dave Loken van Edmonton Salutes (citymarketing Edmonton red.) 
en de bezoeken aan een aantal bedrijven en instellingen die actief zijn in biobased ontwikkeling en 
duurzaamheid. Daarnaast zijn de contacten onderhouden met het South Alberta Light Horse Regiment en zijn 
veel nieuwe contacten gelegd. Dit laatste onder meer met het Nederlandse bedrijfsleven in Canada, hoge 
Canadese en Nederlandse diplomaten en hoofdbestuurders van onderwijsinstelling in de regio Edmonton. 
 
 
Verslag bezoek 

 
18 september: 
Na aankomst in Edmonton werden we ontvangen thuis bij de 
commandant van het South Alberta Light Horse Regiment, luitenant-
kolonel Troy Steele. Dit bezoek was vooral gemoedelijk en de ontvangst 
hartverwarmend. Het is moeilijk onder woorden te brengen in welke 
sfeer we werden ontvangen. Misschien is dat nog het beste als volgt 
samen te vatten: gastvrijheid in de overtreffende trap en in alles 
gemeend gastvrij.  
 

 
 
De commandant stond er op dat we bij hem thuis werden 
verwelkomd, juist om zijn dankbaarheid te tonen naar Bergen op 
Zoom voor de gastvrije ontvangst en ondersteuning van het 
SALH-gezelschap dat afgelopen augustus een bezoek bracht 
aan Bergen op Zoom e.o. Dit gezelschap (84 personen) was hier 
bij gelegenheid van een door SALH georganiseerde Battle Field 
Tour (BFT).  
 
 
Het in stand houden van een goede relatie met SALH is belangrijk. Immers ligt de oorsprong van onze 
verbinding met Edmonton bij dit regiment. Een andere waarde is dat, binnen de structuur van de Canadese 
krijgsmacht, aan de reservistenregimenten als SALH mensen zijn verbonden die contacten onderhouden met 
invloedrijke mensen binnen de maatschappij en het bestuurlijke en politieke veld in Canada. Deze 
liaisonpersonen hebben de rang van erekolonel. Dit duidt, passend binnen de decorumcultuur van Canada, op 
de betekenis van deze mensen. De verbinding van deze mensen aan regimenten als SALH kent zijn oorsprong 
in de samenstelling van de Canadese krijgsmacht. Die bestaat uit een klein beroepsleger maar overwegend uit 
militie-eenheden. Die militie-eenheden hebben behoefte aan goed personeel, omdat deze eenheden, net als 
beroepssoldaten, volwaardig worden ingezet in conflictgebieden als Irak en Afghanistan. Om de bemensing op 
peil te houden met de juiste mensen, vraagt dit soms om interventie van de liaison. Dit kan zijn richting een 
werkgever van een militiemilitair maar kan evenzogoed betekenen dat in het belang van het regiment en 
daarmee de Canadese krijgsmacht contacten worden onderhouden op provinciaal, federaal of soms zelfs 
gouvernementeel niveau.  
 
De contacten die bestaan tussen SALH, Steenbergen en Bergen op Zoom zijn niet eenzijdig. In die relatie komt 
de wederkerigheid van belang duidelijk tot uitdrukking. In de jaren die achter ons liggen en dat nu aangevuld met 
ons bezoek aan Edmonton mogen we vaststellen dat de inbreng in de relatie van beiden even groot is. Tijdens 
de ontvangst bij L.Kol. Steele is tevens  gesproken over de voorbereiding van 75 jaar Bevrijding in 2019. SALH 
heeft de ambitie in dat jaar met een grote delegatie af te reizen naar Europa voor een BFT. Bergen op Zoom en 
Steenbergen (meer in bijzonder nog Welberg) zullen in dit programma een hoofdrol vervullen.  
 
  



 

 

19 september 
D e ochtend van deze dagen stond in het teken van een officiële 
ontvangst door burgemeester Don Iveson van Edmonton. De 
wijze waarop deze ontvangst was ingericht, duidt op de betekenis 
die het bezoek van de Bergse en Steenbergse delegatie voor 
Edmonton heeft.  In zijn welkom verwees burgemeester Iveson 
naar de oorsprong van onze verbinding en de betekenis daarvan 
voor Edmonton.  
 
Vanuit een perspectief van ontwikkeling, ingebed in de historische 
oorsprong van de relatie tussen beide steden ziet burgemeester 

Iveson mogelijkheden die ontwikkelingen in eendrachtige samenwerking op te pakken. Daarmee doelt hij onder 
meer op samenwerking en uitwisseling op het gebied van onderwijs en op academisch niveau.  
Ten aanzien van het onderdeel economie ziet burgemeester Iveson onder meer realistische aanknopingspunten 
op het gebied van logistiek. Edmonton is voor Noord-Amerika een logistieke hotspot. Thans in de verbinding met 
Azië. Edmonton wil graag een soortgelijke verbinding met Europa bewerkstelligen en ziet daarbij in Nederland 
een serieuze partner.  
Op het onderdeel eren en herdenken 
heeft burgemeester Iveson aangegeven 
in 2019 aanwezig te willen zijn bij het 
programma. Zijn streven daarbij is een 
brede bestuurlijke en militaire 
vertegenwoordiging. Naast dit bezoek, 
wordt nog bezien of vóór 2019 tot een 
tegenbezoek vanuit Edmonton aan 
onze de regio kan worden gekomen. 
Burgemeester Van den Belt bood de 
burgemeester van Edmonton een 
poster aan met een afbeelding van de 
klokkenstoel , het 
herdenkingsmonument op de Welberg. 
Burgemeester Iveson waardeerde dit zeer.  
 
In de avond werd door het stadsbestuur van Edmonton een diner aangeboden. Dit diner had vooral tot doel tot 
verbinding te komen tussen de Bergse delegatie en de andere deelnemers aan het diner. Het gastenpallet was 
door Edmonton zorgvuldig samengesteld. Het bestond uit vertegenwoordigers van het (Nederlandse) 

bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, 
Edmonton Salutes (citymarketing Edmonton 
red.) en bestuurders van de stad Edmonton. 
Tijdens deze avond zijn behoorlijk wat 
contacten gelegd, die deels snel tot 
uitwisseling zullen lijden of een belangrijke 
aanzet hebben gegeven om op termijn tot 
uitwisseling te komen. Tijdens de avond is 
gelegenheid geboden meer vaste voet aan 
de grond te krijgen waar het gaat om 
contacten met Nederlandse en Canadese 
bedrijven en belangenbehartigers van het 
bedrijfsleven.  

Een extra interessante relatie is ontstaan met een instelling voor voortgezet onderwijs in Edmonton, die de 
belangen van ruim 250 middelbare scholen behartigt. Deze organisatie wil graag tot leerlingenuitwisseling 
komen. De heer Frans de Vos pakt dit op.  
Tevens is contact gelegd met een consulent, die de mores kent om op het gebied van het bedrijfsleven tot 
Nederlands-Canadese verbinding te komen. Burgemeester Van den Belt en burgemeester Petter hebben vooral 



 

 

gesproken met burgemeester Iveson, wat een goede inkijk opleverde in de ideeën van burgemeester Iveson en 
het stadsbestuur van Edmonton waar het gaat om de verbinding met onze streek.  
20 september 
Deze dag stond in het teken van 
duurzaamheid. Op basis van een aantal 
presentaties kregen we een goed beeld van 
het beleid dat Edmonton voert. Opvallend 
daarbij was dat Edmonton zich laat inspireren 
door de Scandinavische maar vooral ook 
Nederlandse aanpak. Waar het gaat om 
duurzame planologie viel dit erg op. Bij deze 
gelegenheid verzorgde burgemeester Petter 
een korte presentatie over biobased 
ontwikkeling in onze regio. 
 
 

 
 In deze presentatie werd de verbinding gemaakt 
tussen de economische kant van biobased, maar wel 
duidelijk in relatie tot het brede belang van deze 
ontwikkeling. Met andere woorden hoe die 
ontwikkeling kan worden ingebed in de onder meer 
de maatschappelijke opgaven waarvoor we ons 
geplaatst zien. 
 
 
 

 
Het middagprogramma stond in het teken van bezoek aan Elk Island. Dit nationale park is een van de dingen 
waar Edmonton trots op is. Elk Island is een van de weinige parken waar bizons in alle vrijheid kunnen leven.   Dit 
leidt tot groei van de populatie van een diersoort die aan het begin van de 20ste eeuw nagenoeg was 
uitgestorven. Verbonden aan dit park is een programma ontwikkeld om de soort in stand te kunnen houden.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de avond was een bezoek voorzien aan de Dutch Business Club. Zoals de naam al doet vermoeden, bestaat 
deze club uit Nederlanders die in Canada wonen of verblijven en meestal zaken doen in Canada of werken bij 
een van de vele Nederlandse bedrijven die in Canada actief zijn. Tijdens de avond werden enkele presentaties 
verzorgd, die een beeld gaven van het klimaat om tot zakelijke verbinding te komen tussen Canada en 
Nederland. De avond gaf voldoende gelegenheid om te netwerken, wat heeft geleid tot interessante gesprekken 
en in enkele gevallen een basis heeft gelegd om tot uitwisseling te komen.  



 

 

21 september 
Het ochtend progamma van deze dag hield verband 
met biobased ontwikkeling. Daartoe werden twee 
bedrijven bezocht. De ene richt zich op de 
ontwikkeling maar ook toepassing van biobased 
kunststoffen. Het tweede bedrijf legt zich toe op de 
ontwikkeling van biobrandstoffen. Deze beide 
bezoeken waar zeer inspirerend en gaven duidelijk 
aan dat men in Edmonton ver is met de ontwikkeling 
van deze technieken. Een en ander passend binnen 
het duurzaamheidbeleid van Edmonton. Vooral het 
produceren van kunststop uit houtafval sprak tot de 
verbeelding. Kijkend naar onze eigen biobased 
campus en het agrocluster liggen hier concrete 
mogelijkheden om tot (kennis)uitwisseling te komen.  
Tijdens deze bezoeken werden we begeleid door een accountmanager van Kamer van Koophandel (red.) in 
Edmonton. Met deze man is afgesproken dat we in de komende periode de banden verder aanhalen, omdat wij 
en hij gerede mogelijkheden zien tot verbinding en uitwisseling te komen. Dit in opmaat naar zakelijk verkeer. 
Passend binnen ons economisch beleid, waar logistiek en biobased onderdeel van zijn, hebben we met de 

account manager ook zijdelings gesproken over 
vliegtuig maintenance. In de Edmonton regio wordt 
veel geïnvesteerd in vliegsimulatortechniek. Juist 
ook binnen de aanpak van maintenance zouden 
hier kansen kunnen liggen. Binnen de reikwijdte 
van het programma hebben we hier vooralsnog 
geen verdere aandacht aan kunnen schenken. 
 
 
 
 
 

 
 
In de middag waren we welkom bij 
de universiteit van Edmonton, een 
instituut met ruim 38.000 studenten. 
We bezochten daar de faculteit die 
zich bezig houdt met 
nanotechnologie. Dit was een 
ingewikkeld verhaal, maar wat is 
bijgebleven is dat deze technologie 
van belang is om tot biobased 
ontwikkeling te komen.  
 
  



 

 

I  n de avond vond de overdracht van de replica 
van de Welbergse bel plaats. Deze activiteit is 
vooral aan onze gemeente Steenbergen 
verbonden, al weet Bergen op Zoom zich onder 
meer via de Stichting Bevrijding Bergen op Zoom 
e.o. aan dit initiatief verbonden. De plechtigheid 
werd uitgevoerd door een eenheid van SALH en 
werd bijgewoond door onder meer hoge 
diplomaten uit Canada en Nederland.  
 
 
 
 

 
 
 
Tijdens de plechtigheid hield burgemeester Van den Belt een speech die 
in het teken stond van de waarde van vrede en vrijheid. Hij bood 
commandant Troy Steele van SALH een ingelijste en door beide 
burgemeesters ondertekend exemplaar aan van de poster van de 
klokkenstoel van Welberg. Na afloop was er een korte receptie in de 
Nederlandse Club, waarbij de nodige contacten zijn gelegd met de 
aanwezige diplomaten.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De voorzitter van de Nederlandse Club, de heer Stolk, en de heer 
Falkenberg (die namens de heer Droog,belangrijke sponsor van de klok, 
aanwezig was)  kregen daarbij eveneens een ingelijste afbeelding van de 
klokkenstoel van Welberg.  
Na afloop van de belceremonie werden we ontvangen op het 
hoofdkwartier van SALH. We waren daar getuige van de beëdiging van 
enkele rekruten. Daarna was er een gezellig samenzijn de officiersmess. 
SALH had dit onderdeel georganiseerd om op haar thuisbasis de 
vriendschappelijke band tussen regiment en onze streek te benadrukken.  
 
 

 
 
  



 

 

22 september 
Dit is de dag van de terugreis.                                                   

De delegatie diende tijdig op de luchthaven van 
Edmonton aanwezig te zijn. voordat we richting 
vliegveld vertrokken, hebben we nog een bezoek 
gebracht aan een collectie WO2 legervoertuigen.  
 
Niet alleen boeiend, maar daar ontmoetten we nog 
de vorige commandant SALH. Na dit bezoek zijn 
we naar de luchthaven gebracht, waar het grootste 
deel van de delegatie met een directe vlucht naar 
Nederland terugvlogen. Op vrijdagochtend 23 
september landden we veilig op Schiphol. 

 
 
Bijzonderheden 
In zijn algemeenheid mogen we stellen dat de ontvangst hartverwarmend was en Edmonton bijzonder veel 
moeite heeft gedaan een goed en aantrekkelijk programma samen te stellen. De vraag diende zich aan waarom 
een stad van ruim 1,2 miljoen inwoners (Edmonton) een verbinding aangaat met de gemeenten Bergen op Zoom 
en Steenbergen (met circa 91.000 inwoners) en daar zo’n programma voor optuigt. Het antwoord op deze vraag 
is gelegen in de wens van Edmonton tot verbinding te komen met Europa. Ze wil dat doen via het land dat qua 
cultuur het beste bij Canada past (Nederland) en binnen Nederland met een partner waarmee Edmonton zich 
historisch verbonden weet. In casu onze regio. Daarbij speelt uiteraard mee dat Steenbergen en Bergen op 
Zoom gunstig zijn gelegen. Tussen de mainports noordelijk en zuidelijk van ons en met uitstekende verbindingen 
naar het Europese achterland. Met als startpunt onze regio is het consumentenbereik binnen een reistijd van 4 
uur 140 miljoen afnemers. Dat is een ruim een factor 4 van de totale Canadese bevolkingsomvang (33 miljoen).  
Deze cijfers laten tegelijkertijd zien dat Canada primair niet een consumentenmarkt is. Wanneer we met als 
uitgangspunt wederkerigheid van belang aanhouden waar het gaat om het leggen van verbinding en te komen 
tot uitwisseling, roept dat de vraag op wat de waarde is voor ons. Die waarde zit hem vooral in de uitwisseling 
van kennis. Op economisch gebied liggen op termijn kansen voor waar het gaat om de vraag naar grondstoffen 
voor biobased. In Canada zijn deze bronnen, in tegenstelling tot Nederland, haast onuitputtelijk. 
 
Edmonton is vanuit Nederland uitstekend bereikbaar. Dat is nog maar sinds kort. Het is nu mogelijk om 
rechtstreeks op Edmonton te vliegen. Onder meer op basis van een stevige lobby door de stad Edmonton, de 
Kamer van Koophandel aldaar en het Nederlandse bedrijfsleven, is die rechtstreekse verbinding er gekomen. Dit 
initiatief is een groot succes, wat duidt op de behoefte aan deze verbinding. Deze behoefte houdt voor een 
belangrijk deel verband met het economisch beleid van Edmonton, waarbij meer wordt gekeken naar Europa en 
de belangen van (grote) Nederlandse ondernemingen bij deze verbinding. Het moet gezegd dat de verbinding 
erg comfortabel is en de reistijd met iets meer dan 8 uur prima te doen is. 
 
Ten aanzien van de oorsprong van de verbinding die teruggaat naar WO2 mogen we vaststellen dat Edmonton 
graag haar geschiedenis levend houdt, maar wel op een manier waarbij dit verleden wordt toegepast in het hier 
en nu. Uitwisseling tussen jonge mensen (scholieren) wordt gezien als een van de instrumenten om dit doel te 
bereiken. Mede op basis van in Edmonton gelegde contacten hebben we er dan ook goede hoop op dat binnen 
afzienbare tijd de vervolgstappen om tot uitwisseling te komen, kunnen worden gezet. We denken daarbij aan 
een koppeling met tweetalig voortgezet onderwijs in onze regio. Ook voor Canadese scholen geldt dat 
uitwisseling moet passen in het curriculum. Dit vinden we in taalonderwijs, geschiedenisonderwijs en 
maatschappijleer.  
 
Conclusie 
Het bezoek heeft meer gebracht dan we aanvankelijk hadden kunnen verwachten. De wijze van ontvangst en 
het geboden programma overtrof ver wat gebruikelijk is wanneer het alleen een beleefdheidsbezoek zou 
betreffen. We kunnen hieruit alleen maar concluderen dat Edmonton serieus werk wil maken van onze 
verbinding.  
 


