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Kracht van het grensland

 

1 Op dit moment zijn er Regio Deals gesloten in de grensregio’s Twente, Zuid- en Oost-Drenthe, Parkstad Limburg en 
Achterhoek. In een volgende tranche komen er ook Regio Deals - speciaal gericht op de brede welvaart in de grensregios’s - 
voor Noord-Limburg, Oost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen.

Met als motto geen grenzen aan de groei, maar 
groeien aan de grens geeft het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 
samen met de grensregio’s een impuls aan 
grensoverschrijdende samenwerking met België 
en Duitsland. Daarnaast is de Rijksoverheid 
samen met regio’s op zoek naar nieuwe kansen en 
toekomstperspectieven voor onder meer het sluiten 
van Regio Deals.1 Om dit zo goed mogelijk te doen is 
het voor het Rijk van belang inzicht te hebben in de 
kracht van grensregio’s. Welke voorbeelden kennen 
we van succesvolle ondernemingen en initiatieven 
in grensregio’s in Nederland? Wat zijn de voordelen 
voor ondernemers en initiatiefnemers van vestiging 
in de grensregio’s? Welke factoren maken dit tot een 
succes en wat zijn valkuilen en knelpunten? In deze 

verkenning gaan we op zoek naar antwoorden op deze 
vragen.

Deze verkenning is tot stand gekomen door middel 
van literatuurstudie, een online inventarisatie van 
ondernemingen in grensregio’s (aangevuld met 
informatie van de regiocontactambtenaren binnen 
het ministerie van BZK) verwerkt tot een 'longlist', 
een online enquête onder ondernemers en zeven 
verdiepende telefonische interviews die de praktijk 
van ondernemen in Nederlandse grensregio’s 
illustreren. Op basis hiervan schetsen we in deze 
rapportage een beeld van het economische 
ecosysteem van de grensregio’s inclusief succes- en 
faalfactoren en kleuren we onze bevindingen we met 
de zeven geïnterviewde voorbeelden uit de longlist.

In de afgelopen periode ervaarde Nederland - door de maatregelen die we namen om 
het coronavirus in te dammen - ineens weer de aanwezigheid van een fysieke grens 
met onze buurlanden. De vanzelfsprekende en vaak onzichtbare verbinding tussen 
grensregio’s was er even niet. Terwijl juist deze regio’s uitblinken door de aanwezigheid 
van succesvolle ondernemingen en initiatieven. In deze publicatie richten we de spotlights 
op de Nederlandse grensregio’s. Dit zijn regio’s als Zuidoost-Drenthe, Zeeland, Limburg 
en de Achterhoek, gelegen aan de ca. 1040 km Duitse en Belgische grens, aan de randen 
van Nederland én vaak in het hart van Europese economische kernregio’s. Tal van 
initiatiefnemers zien deze regio’s als een kansrijk vestigingsklimaat of voedingsbodem 
voor hun onderneming. Wat maakt nou dat bepaalde ondernemers specifiek kiezen voor 
grensregio’s en hier niet meer weggaan? Hiernaar gaan we in deze verkenning op zoek. 
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Economisch ecosysteem van de 

grensregio

Het vizier op de grensregio: trends en 
ontwikkelingen
Hoewel dé grensregio natuurlijk niet bestaat, hebben 
de regio’s aan de grens wel een aantal kenmerken 
gemeen. Al sinds de jaren ‘90 zorgen landsgrenzen 
binnen de Europese Unie niet meer voor een fysieke 
barrière. In de beleving van grenslanders houdt 
de leefwereld dan ook niet op bij deze grens. Dit 
in tegenstelling tot instituties en systemen zoals 
het openbaar vervoer en belastingstelsels. Het 
zogenoemde ‘daily system’ waarin mensen wonen, 
werken en van voorzieningen gebruik maken is de 
afgelopen jaren flink gegroeid. Zeker in grensregio’s, 
met een relatief lage bevolkingsdichtheid, zijn functies 
en voorzieningen op regionaal niveau geclusterd. 
Dit zorgt voor een sterke onderlinge afhankelijkheid 
tussen (middelgrote) steden, kernen en dorpen in 
deze regio’s. De lage dichtheid draagt ook bij aan 
een landelijk karakter en veel vierkante meters aan 
‘ruimte’. De grensgebieden bieden dan ook een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers met 
ruimtevragende activiteiten. 

Dat heeft onder meer te maken met de fysieke, 
economische en sociale ontwikkelingen die anno 
2020 in grensregio’s spelen. We bevinden ons 
momenteel in de zogenoemde ‘vierde industriële 
revolutie’. Digitalisering, innovatie, technologische 
ontwikkelingen en automatisering veranderen de 
manier waarop we wonen, werken, recreëren en 
ons verplaatsen. Ontwikkelingen op het gebied 
van robotica, de beschikbaarheid van big data en 
circulaire productie bieden mogelijkheden om anders 
met ruimte en arbeidspotentieel om te gaan. Een 
gevolg hiervan is dat steeds meer bedrijven hun 
productie terug naar Europa halen en dus dichterbij 
de klant gaan produceren. Goede fysieke en digitale 
verbindingen zijn hierbij essentieel en worden als 
grote regionale doelstellingen gezien. Dit geldt voor 
zowel verbindingen op grote snelheid als fijnmazige 
netwerken binnen de regio. In sommige grensregio’s 
zoals West-Brabant zien we een logistieke sector 
die de ruimte en transportverbindingen met het 
buitenland (o.a. Antwerpen, Gent, Ruhrgebied) 
goed weet te benutten. In andere grensregio’s is de 
agrarische sector substantieel. Momenteel spelen hier 
impactvolle ontwikkelingen zoals schaalvergroting en 

Het eerste Google datacenter dat volledig op groene energie draait staat in de Groningse 
Eemshaven. In de Achterhoek produceert 247TailorSteel op maat gemaakte staalplaten 
voor de hele wereld. In het Limburgse Vlodrop jaagt Vekoma de internationale innovatie in 
pretparkattracties aan. De grootste hoefijzerfabriek ter wereld staat in Zeeuws-Vlaanderen. 
De Nederlandse grensregio’s blinken uit in innovatie en ondernemerszin. Maar wat kenmerkt 
nou deze regio’s? 
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verbreding door duurzame kringlooplandbouw. Ook is 
het buitengebied in grensregio’s vaak een belangrijk 
zoekgebied voor antwoorden op grote, mondiale 
opgaven die veel ruimte vragen, zoals energietransitie 
en klimaatadaptatie. Daarnaast leidt de opgave om 
de stikstofuitstoot drastisch terug te brengen tot 
ander ruimtegebruik. Afwegingen binnen dit soort 
vraagstukken bieden nieuwe (ontwikkel)kansen voor 
grensregio’s waar ruimte is. 

Vaak kijken we ook naar grensregio’s in het 
licht van demografische transitie. Verschillende 
bevolkingsontwikkelingen werken op elkaar in: er zijn 
steeds meer ouderen (vergrijzing), minder jongeren 
(ontgroening). De aantrekkingskracht van de grote 
steden is de afgelopen decennia gegroeid, net als 
onze mobiliteit. Wat de effecten van de coronacrisis 
op deze ontwikkelingen zijn is nog onduidelijk; hoewel 
eerste cijfers hinten op een (iets) grotere behoefte aan 
groener wonen en minder dagelijkse mobiliteit door 
vaker thuiswerken, is het nog te vroeg daar conclusies 
over te trekken. 

Tegelijkertijd veranderden de afgelopen jaren 
de verhoudingen tussen overheid, burgers, 
maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven. 
Er ontstaan steeds meer nieuwe (regionale) 
publiek-private coalities die zich inzetten voor het 
versterken van vitale steden en regio’s. Ook zoeken 
onderwijsorganisaties en ondernemers afstemming 
met betrekking tot het onderwijsaanbod en de 
werkgelegenheid in regio’s. Dit doen ze om voldoende 
kwalitatief arbeidspotentieel te behouden of nieuw 
talent aan te trekken. In het bijzonder zien we in 
de regio’s aan de grens samenwerkingsverbanden 
die zich richten op internationale partners en het 
bevorderen van grensoverschrijdend samenwerken. 

Al deze, economische, fysieke en sociale 
ontwikkelingen staan niet op zichzelf. Sterker nog, de 
samenhang of gelijktijdigheid van ontwikkelingen kan 
zorgen voor cumulatieve effecten die in de ene regio 
positief uitpakken en grote kansen bieden, maar in de 
andere regio juist tot het tegenovergestelde leiden. 

Succesfactoren 
De grensregio’s zijn dus volop in beweging. Sommige 
ontwikkelingen gaan gepaard met zorgen, zoals een 
vergrijzende bevolking. Andere ontwikkelingen worden 
als pure winst ervaren, bijvoorbeeld de ruimte die er 
is voor innovatieve vormen van energieopwekking. 
Grensregio’s blijken in ieder geval een bijzonder goede 
voedingsbodem en landingsgrond voor succesvolle 
ondernemingen en andere initiatieven. Wat zijn nou de 
factoren die nu maken dat bedrijven zich hier zo graag 
vestigen of juist geworteld in deze regio’s ontstaan? 
Eerdere onderzoeken naar het vestigingsklimaat 
voor ondernemers en de interviews laten een aantal 
randvoorwaarden voor succes zien die we juist in 
grensregio’s terugvinden: geografische ruimte en 
lokale en internationale verbondenheid.

1. Ruimte voor innovatie
Succes ontstaat daar waar mensen elkaar ontmoeten. 
Velen ervaren momenteel dat dit digitaal goed 
kan, tegelijkertijd ervaren we dat juist fysieke 
nabijheid en face to face contact cruciaal zijn. Ook 
wetenschappelijk onderzoek toont dat keer op keer 
aan. Met name voor uitwisseling van impliciete 
kennis. Deze local buzz ligt ten grondslag aan 
veel lokalisatievoordelen van bedrijven. Of het 
nou om ondernemersnetwerken of kenniskringen 
gaat: relaties zijn de sleutel. Grensregio’s bieden, 
misschien wel meer dan andere regio’s, ruimte voor 
deze geografische concentratie van ambitieus 
ondernemerschap. Vooral omdat in deze gebieden 
ruimte veel minder schaars is. Ondernemers kunnen 
meer ruimte ‘nemen’ om innovatiecampussen 
te ontwikkelen zoals bijvoorbeeld gebeurt in de 
campussen en thematische bedrijventerreinen in 
Twente, de Achterhoek en Noord-Brabant. Hier 
ontstaan - zo blijkt ook uit de online enquête - relaties 
tussen ondernemers en kennispartijen die zorgen 
voor nieuwe inzichten en spill-overs van (toegepaste) 
wetenschappelijke kennis. Regionale kenniscentra, 
goed ontworpen plekken die ontmoeting uitnodigen en 
netwerken waarin onderwijs, overheid en bedrijven in 
een multiple helix samenwerken, dragen allen bij aan 
het unieke ondernemersklimaat van de Nederlandse 
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grensregio’s. Innovatiecampussen zorgen voor 
kenniscirculatie en mogelijkheden tot het delen van 
faciliteiten. Goede voorbeelden zien we bijvoorbeeld 
in Twente en de Achterhoek - waar start-ups 
zoals Bond3D en 4Silence, maar ook bedrijven die 
al meerdere generaties succesvol zijn zoals Van 
Raam - nauwe samenwerkingsverbanden hebben 
met de universiteiten, hbo’s en mbo’s. Verbinding 
en samenwerking met onderwijsorganisaties 
is essentieel. De combinatie van kennis en 
ondernemerschap leidt keer op keer tot innovatieve 
bedrijven die nieuwe oplossingen vinden voor de 
maatschappelijke opgaven van de 21e eeuw.

2. Lokaal verbonden: bonding
In grensregio’s zijn ondernemers vaak ingebed in 
regionale, sociale netwerken. De onderneming en 
de regio horen bij elkaar. Wie Vlodrop zegt, zegt 
Vekoma. Veel ‘verborgen kampioenen’ zoals Vekoma 
zitten al decennia of eeuwen op een plek en maken 
onderdeel uit van de geschiedenis en het DNA 
van een dorp en regio. Door die historie voelen en 
nemen bedrijven verantwoordelijkheid voor het 
wel en wee van hun regio. Ze vormen vanouds 
een 'stille kracht': zorgen voor economische groei, 
vernieuwing, werkgelegenheid, en niet in de laatste 
plaats voor een inkomen voor de bevolking. Mede 
hierdoor ervaren meerdere ondernemers ook dat 
de medewerkers in de regio meer 'honkvast' zijn. Ze 
zijn gebonden aan de regio en het bedrijf. Oprichters 
en huidige bedrijfsleiders weten de passie voor 
hun bedrijf over te brengen op de medewerkers. 
Als werkgevers en werknemers sterk ingebed zijn 
in regionale (kennis- en ondernemers)netwerken, 
voelen zij zich meer gebonden aan de regio en 
zijn ze minder geneigd te verhuizen. Dit geldt voor 
mensen die uit de regio komen, maar ook zeker 
voor de mensen die zich er later vestigden: veel 
grensregio’s zijn voor mensen zeer aantrekkelijke 
omgevingen om te wonen, werken en recreëren. 

3. Internationaal verbonden: bridging
Internationale verbindingen voeden de regionale 
dynamiek in grensregio’s: ver weg, maar ook direct 
over de grens. Veel bedrijven zijn wereldspelers 

of zelfs wereldleiders binnen hun sector. Hun 
afzetmarkt bevindt zich over de hele wereld. 
Daarnaast zie je de internationale dynamiek ook 
heel dichtbij: Europa begint in de grensregio’s. 
De Nederlandse grensregio’s bevinden zich vaak 
middenin grensoverschrijdende netwerken en 
zogenoemde Euregio’s. Dit biedt kansen voor 
gezamenlijke innovatie, samenwerking met 
onderwijsinstellingen en een grotere afzet- en 
arbeidsmarkt. Wie een kring van tweehonderd 
kilometer om Amsterdam trekt, komt voor een groot 
deel uit in de Noordzee. Wie hetzelfde doet om 
Enschede, zit direct in het Ruhrgebied. Voor een 
deel van de ondernemers zijn deze (internationale) 
verbindingen erg belangrijk en dit vraagt om 
(blijvende) investeringen in fysieke en digitale 
bereikbaarheid naar Duitse, Belgische en andere 
Europese economische centra. Vooral als het gaat 
om het openbaar vervoer staat een hoogwaardige, 
snelle treinverbinding met andere Europese 
economische centra hoog op het wensenlijstje. 
Tevens komt in de online enquête en de interviews 
naar voren dat een deel van de ondernemers de 
grensoverschrijdende arbeidsmarkt als voordeel ziet 
van de grensregio. In bepaalde sectoren is er een 
tekort aan Nederlands personeel en breidt men de 
werknemers ‘pool’ uit met personeel uit Duitsland 
en/of België. Dit verschilt echter wel per sector: in 
sommige sectoren is over de grens eveneens een 
personeelstekort. Ook zijn er verschillen tussen de 
diplomering, belastingen, pensioenregelingen en 
zorgpremies tussen Nederland, Duitsland en België.

Economisch Ecosysteem van de grensregio
Samenvattend: de Nederlandse grensregio’s bieden 
een unieke voedingsbodem en landingsgrond voor 
innovatie en ondernemerschap. Wie de Nederlandse 
grensregio’s beschouwt als de ‘randen’ van 
Nederland ziet dan ook een heleboel over het hoofd. 
Zoals het kabinet in relatie tot de NOVI terecht 
benadrukt: Nederland is te klein voor perifere regio’s 
en juist de grensregio’s kunnen een cruciale rol 
spelen in de grote transitieopgaven. Kansen liggen 
bovendien in de benadering van deze regio’s als 
onderdeel van economische regio’s in Noordwest-
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Europa en het optimaal benutten van ruimte. Vanuit 
dat perspectief is het succes van deze regio’s niet 
verrassend. 

Randvoorwaarden voor dit succes zijn een 
sterke fysieke en digitale infrastructuur, de 
aanwezigheid in binnen- of buitenland van een 
gekwalificeerde beroepsbevolking en aantrekkelijke 
en toekomstbestendige woonmilieus. Wij spraken 
hierover zeven inspirerende ondernemers. Allen 
onderschrijven ze op een bepaalde manier de 
kracht van de grensregio, maar kijken ook vooral 
nuchter naar de invloed van de grens. Bedrijven in de 
Nederlandse grensregio’s vinden slimme combinaties 
van lokale bonding en internationale bridging. Ze 
werken samen in duurzame innovatienetwerken. 
Er is fysieke en sociale ruimte voor het bij elkaar 
brengen van kennis en ondernemerschap. Daarnaast 
inspireert het combineren van talen en culturen op 
de werkvloer tot innovatie en maakt die ervaring 
buitenlandse handel laagdrempeliger. Kortom, 
moderne bedrijven gaan flexibel om met nationale, 
Europese, globale grenzen. Ze kiezen daarvoor niet 
altijd bewust voor hun vestiging in de grensregio, 
maar benutten kansen die het economisch 
ecosysteem in deze regio’s hen biedt.
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Bionic Technology | Noordoost Groningen 

Het Winschoter Bionic Technology ontwikkelt en 
produceert oppervlakbeschermende coatings en 
cleaners. Voor ieder oppervlak: hout, steen, beton, 
textiel, karton of papier. Door de oppervlakken 
eerst te reinigen, kan de coating diep indringen in 
het materiaal en zich op moleculair niveau goed 
hechten. Hierdoor wordt het oppervlak vocht- en 
vuilafstotend. 

Bionic Technology is in 2010 opgericht door Ton van 
de Klashorst en Marcel Maas. Na de technologie in 
samenwerking met een Oostenrijks bedrijf binnen 
o.a. de VS geïmplementeerd te hebben, wilde Van de 
Klashorst niet consolideren, maar blijven ontwikkelen 
naar de vraag vanuit de markt. Dat was voor hem 
de aanleiding om samen met zijn compagnon Bionic 
Technology op te richten, vooralsnog de enige in 
Nederland die niet alleen oppervlakbeschermende 
coatings ontwikkelt, maar ook zelf produceert. Bionic 
Technology is sinds 2010 uitgegroeid tot een bedrijf 
met vier werknemers. Verder heeft het bedrijf een 
netwerk met meer dan 140 ondernemers die de 
coatings afnemen. Zij zijn door Bionic Technology 
opgeleid om ermee te werken: meer dan 100 in 
Nederland, 25 elders in Europa (van België en 
Duitsland tot Italië en Polen) en 17 buiten Europa.

Dat Bionic Technology in Winschoten gevestigd is, 
is min of meer toeval doordat de oprichters hier al 
woonden. Bovendien: “Als je afzetmarkt heel Europa of 
zelfs de hele wereld is, is Winschoten net zo dichtbij 
als de randstad.” Door goede vliegverbindingen vanaf 
Eelde of Bremen kun je ‘s ochtends naar overal in 
Europa vertrekken en ‘s avonds weer thuis zijn. 

Met de coronacrisis is de vraag naar de coatings en 
cleaners uiteindelijk toegenomen, onder andere in 
de medische sector. Bionic Technology heeft in dit 
kader grensoverschrijdende samenwerking opgezocht 
in het Interregproject Autoprotect, maar heeft de 
samenwerking inmiddels verbroken vanwege de 
administratieve lasten die bij de subsidie kwamen 
kijken. Van de Klashorst signaleert dat dit vaker 
een hindernis kan zijn bij grensoverschrijdende 
samenwerking: “Subsidie kan een goede stimulans 
zijn, maar vaak wordt het je door alle regels onmogelijk 
gemaakt om ermee te werken.” Bionic Technology 
is op dit moment een nieuwe grensoverschrijdende 
samenwerking aan het verkennen, met als doel 
de technologie voor antifouling (bescherming) te 
implementeren.

Dat Winschoten in een grensregio ligt is vooral te 
merken aan de Duitsers die hun boodschappen in 
Nederland doen en de Nederlanders die tanken 
in Duitsland. En aan de cultuurverschillen: waar 
hiërarchie in Duitsland enorm belangrijk is en je altijd 
moet zorgen dat je zaken doet met iemand met 
beslissingsbevoegdheid, halen we in Nederland de 
schouders op bij een officiële titel.
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Bond3D | Twente 

In 2014 bedachten Aad en Thomas Bruggeman - 
vader en zoon - een manier om high performance 
polymeren sterk te kunnen 3D-printen. Waar 
3D-printen tot dan toe eigenlijk alleen gebruikt 
kon worden voor prototypes, is het nu mogelijk 
functionele producten te printen van deze high 
performance polymeren. Het unieke van dit procédé 
is dat de machine wordt aangepast aan het polymeer 
en niet andersom. Hierdoor behoudt het product dat 
uit de printer komt zijn sterke eigenschappen.

Het bedrijf is begonnen in Zwolle en vervolgens 
uitgeweken naar Enschede vanwege de aanwezigheid 
van hoogwaardig technisch personeel vanuit 
de Universiteit Twente. De kennis en kunde van 
technisch geschoolde mensen uit deze regio is 
uitzonderlijk en op weinig andere plekken te vinden. 
In de eerste jaren heeft Bond3D veel hulp gehad van 
het technologiebedrijf DEMCON en tevens zijn zij 
gehuisvest in het DEMCON TECHNOLOGY CENTER. In 
de afgelopen jaren is Bond3D uitgegroeid van project 
tot serieus bedrijf met ongeveer zestig man personeel.

Bond3D maakt zich gereed voor de productiefase en 
heeft de eerste producten verkocht. De potentiële 
markt ligt naast Nederland ook in Amerika, Engeland, 
Duitsland en andere Europese landen. Dan heeft het 
grote voordelen om in Enschede gevestigd te zijn: de 
bereikbaarheid naar de rest van Europa is goed.

Het bedrijf heeft onlangs aan een Interregproject 
deelgenomen. Door in dit verband samen te werken 
gaan er nieuwe netwerken open, iets wat voor een 
bedrijf in de ontwikkelingsfase zeer interessant is. Je 
leert meer over andere bedrijven in de grensregio’s, 

komt via hen weer met anderen in contact en kunt 
handel doen in de regio. Zo’n subsidieprogramma 
waarin partijen intensief samenwerken werkt goed. 
Daarvoor zijn een sterk consortium en een bedrijf dat 
in de lead is belangrijk. De netwerkbijeenkomsten 
zijn vooral nuttig als je van tevoren kunt inzien wie 
aanwezig is om zo gericht het contact op te zoeken.

jannekerutgerszoet
Markering
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Vekoma | Midden-Limburg

Het Limburgse Vlodrop, een klein dorp aan de 
Duitse grens, is de thuisbasis van een van de meest 
toonaangevende fabrikanten van pretparkattracties 
ter wereld. Vekoma Rides - onder andere bekend 
vanwege Villa Volta in de Efteling - heeft een lange 
geschiedenis in de staalindustrie en een unieke plek 
in de Limburgse, Nederlandse en globale economie.

Vekoma werd in 1926 opgericht als fabrikant van 
agrarische werktuigen. Toen de agrarische sector 
in de jaren zestig in zwaar weer kwam, stapte het 
bedrijf over op de petrochemie. Na het sluiten 
van de de Limburgse mijnen volgde de overstap 
naar pretparkattracties. In 1977 werd de eerste 
Vekoma-achtbaan geplaatst. Vekoma heeft zich 
zo veerkrachtig en wendbaar kunnen tonen 
door een rotsvast vertrouwen in het talent en 
innovatievermogen die in de organisatie aanwezig zijn. 
Director of change Yvonne Paulussen: “Bij elke crisis 
vroegen we ons af: wat kunnen we nog meer? Er zit 
ontzettend veel kennis in het bedrijf.”

Vekoma heeft 360 werknemers. Het grootste deel 
daarvan werkt op het kantoor. Zo’n tachtig tot 
honderd medewerkers werken in de fabriek. Die 
medewerkers komen voor een groot deel uit het dorp 
zelf, maar het aantal internationale werknemers is de 
laatste decennia flink gegroeid. De meesten daarvan 
komen uit Duitsland of België, maar er lopen in totaal 
tien nationaliteiten rond op de werkvloer. De voertaal 
is daarom Engels. Om samen te werken moet je elkaar 
immers goed begrijpen, waar je ook vandaan komt.

Hoewel de staalindustrie niet kenmerkend is voor 
Vlodrop of de regio, is Vekoma onlosmakelijk aan 

het dorp verbonden. Met 2.300 inwoners is Vlodrop 
een kleine gemeenschap. Het kantoor en de fabriek 
staan hier sinds 1926 fysiek en symbolisch middenin. 
Vekoma hecht veel waarde aan een goede relatie 
met de inwoners. Bij veranderingen wordt altijd met 
het dorp gecommuniceerd. En hoewel Vekoma uit de 
hele regio sponsoraanvragen ontvangt, sponsort het 
bedrijf uitsluitend verenigingen uit het dorp zoals de 
voetbalclub, de kerk en de carnavalsvereniging. 

De grensregioligging is voor Vekoma ideaal: de 
arbeidsmarkt is heel groot, zowel aan de Duitse als 
de Belgische kant. Hoewel veel technisch opgeleide 
jongeren uit de regio wegtrekken, heeft Vekoma een 
uitgebreid aanbod aan gekwalificeerde, deskundig 
opgeleide en talentvolle medewerkers. Paulussen: “We 
hebben gewoon een ontzettend interessant product, 
daar willen jongeren uit Limburg en de buurlanden 
voor gaan. We vinden volop personeel.”  

Wel is het voor werknemers lastig dat de verschillende 
landen zulke verschillende belastingsstelsels hebben. 
De verschillen zijn bijna niet uit te leggen en zorgen 
er in een enkel geval zelfs voor dat een werknemer 
de stap niet durft te maken. Werknemers zouden 
daarnaast baat hebben bij een beter werkend 
openbaarvervoernetwerk, met bussen en treinen die 
niet stoppen bij de grens. 

jannekerutgerszoet
Markering
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Van Raam | Achterhoek 

In het Achterhoekse Varsseveld heeft Van Raam, 
fabrikant van aangepaste fietsen, zich gevestigd. 
Het bedrijf zit al decennia in deze regio, maar dit is 
niet altijd zo geweest. In de jaren ‘70 verhuisde het 
vanuit Amsterdam. In de hoofdstad werd van Raam 
in 1900 opgericht als smederij en in 1933 werden 
de eerste fietsen gemaakt. In de jaren ‘80 ging 
het bedrijf zich specialiseren in de productie van 
aangepaste fietsen voor mensen met een beperking. 
Dit zijn individuele- en meerpersoons fietsen voor 
mensen die niet (meer) op een gewone fiets kunnen 
fietsen. 

Van Raam heeft naast haar afzetmarkt in Nederland 
(ca. 60%) ook een wereldwijde afzetmarkt (ca. 40%), 
waarvan het grootste deel van haar klanten zich in 
Duitsland en Scandinavië bevindt. Het bedrijf heeft ca. 
170 medewerkers die vooral uit de directe omgeving 
(gebied tussen Winterswijk en Arnhem) komen. Velen 
van hen werken al jarenlang voor Van Raam. De 
waarde van een vaste ploeg met werknemers kwam 
onder meer tot uiting bij de locatiekeuze voor de in 
2019 geopende nieuwe fabriek, die bewust niet ver 
van de oude standplaats is gevestigd. Dit om zo eigen 
personeel te kunnen behouden. 

Naast goed werkgeverschap heeft dit ook te maken 
met een niet al te ruime markt van potentiële nieuwe 
werknemers in deze regio. Het is vaak zoeken naar 
geschikt personeel. Hoewel het grensgebied in 
Duitsland op het eerste gezicht potentie biedt, zijn 
goede technische werknemers daar net zo goed 
gewild. Wat dat betreft plukt het bedrijf niet zoveel 
vruchten van de ligging aan de grens. Van Raam werkt 
veel samen met onderwijsinstellingen in de regio en 

daarbuiten, zoals de Hogeschool Arnhem Nijmegen, 
het Saxion, het Graafschapcollege, maar ook zo nu 
en dan met de Hochschule in Bochelt (DU). Dit biedt 
kansen om talent ook na voltooiing van de opleiding te 
kunnen binden. 

Belangrijke voordelen van ligging aan de grens is 
volgens Jan-Willem Boezelaar (technisch directeur) 
dat je vanzelfsprekend meer bekend bent met de 
cultuur en taal van het buurland, in dit geval Duitsland. 
“Dat maakt zaken doen een stuk gemakkelijker en 
minder spannend”. Qua klantenpotentieel biedt 
dit kansen. Het gebied dat je afzetmarkt beslaat - 
wanneer je een cirkel van bijvoorbeeld 200 km om 
het bedrijf heen trekt - ligt net zo veel in Duitsland ligt 
als in Nederland. “Duitse klanten komen - vanuit het 
Ruhrgebied en Düsseldorf - naar ons pascentrum in 
Varsseveld”. Een ander voordeel van ondernemen in 
een grensgebied zoals de Achterhoek is dat het wat 
minder druk op de weg is. Niet onbelangrijk wanneer 
je afhankelijk bent van wegtransport. Nadelen van 
ondernemen zijn er - volgens Boezelaar - zolang de 
grens open blijft niet.

jannekerutgerszoet
Markering
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MijnWater | Parkstad Limburg

Mijnwater BV is een energiebedrijf van 28 
werknemers, ontstaan vanuit het Mijnwaterproject 
van de gemeente Heerlen in 2005. De gemeente 
startte dit project om verder te onderzoeken of er 
iets gedaan kon worden met het grondwater in de 
(voormalige) mijnen. Heerlen kent na de sluiting 
van de mijnen (1964) ondergelopen mijngangen, vol 
met grondwater. Dit grondwater is warm, hoe dieper 
gelegen des te warmer het grondwater. Grondwater 
op 700 meter diepte is bijvoorbeeld 28 graden en 
vormt een geothermische bron. Het project zorgde 
ervoor dat door middel van warmtewisselaars 
warmte uit het water kon worden gehaald om via 
leidingwater te transporteren naar aangesloten 
gebouwen zoals het CBS- en APG-kantoorgebouw in 
Heerlen. 

De ‘koempels’ - oud-mijnwerkers - hielpen tijdens 
de start van het project bij het vinden van de juiste 
plekken om vijf bronnen te boren om zo bij het 
water te komen. “Boorden zij vroeger in de mijnen 
naar steenkool om huizen mee te verwarmen, op 
dat moment leverden zij opnieuw een belangrijke 
bijdrage in het leveren van energie”. Wat begon als een 
gemeentelijk project is ondertussen uitgegroeid tot 
een volwaardige BV. Een bedrijf dat duurzame energie 
levert in de vorm van warmte en koelte aan kantoren, 
bedrijfspanden en woningen. Het bedrijf zette in op 
de het ontwikkelen van een circulair energienetwerk, 
een zogenaamde vijfde generatie ‘Smart Grid’ voor 
wijkgericht verwarmen en koelen. Daarnaast slaat het 
bedrijf de (terug)gewonnen warmte op, op momenten 
dat er geen tot weinig vraag is. Het innovatief circulair 
energienetwerk in Heerlen wordt gezien als een 
infrastructuur voor de distributie van warme en koude 

energie en is ook toepasbaar in andere stedelijke 
gebieden. Het koppelt namelijk verschillende bronnen 
van duurzame energie, denk aan zonnepanelen, 
windenergie, biomassa-energie, restwarmte. Zo levert 
het bedrijf een grote bijdrage aan de verduurzaming 
van de gebouwde omgeving in Heerlen en Parkstad-
Limburg.

Mijnwater benut hun plaats van vestiging optimaal. 
Sterker nog, zonder de mijnen en de kennis en kunde 
van oud-mijnwerkers had dit project waarschijnlijk 
nooit bestaan. Hoewel je op het eerste gezicht zou 
zeggen dat de grens voor Mijnwater niet specifiek 
bepalend is, kan je haar invloed toch niet helemaal 
uitvlakken. Het Heerlense Mijnwater heeft baat bij 
de cultuur die sommige inwoners van grensregio's 
beschrijven als het fenomeen ‘dat er in het dagelijks 
leven weinig beleving van aanwezigheid van de grens 
is’. Het DNA van de grensregio -  waar werknemers 
die gewend zijn te leven in een gebied nabij Duitsland 
onderdeel van zijn - biedt voordeel omdat werken 
‘over de grens’ geen bijzonderheid is. Het bedrijf werkt 
dan ook samen met veel internationale partijen, onder 
meer binnen de Interreg samenwerkingsverbanden in 
Noord-West Europa. Of dat nou dichtbij, direct in het 
Belgische Genk of het Duitse Aken is of verweg met 
een partij binnen de Europese samenwerking in Italië. 

Hoewel de grens vaker niet dan wel ervaren wordt 
speelt zij wel degelijk een belang wanneer het gaat 
over gebruik van de ondergrond. Bij bijvoorbeeld 
het doortrekken van leidingen krijg je te maken met 
een verschil aan regelingen en richtlijnen. Ook op 
het gebied van nationaal toezicht op mijnen zijn er 
internationale verschillen. 

jannekerutgerszoet
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Mijnwater | Heerlen 
Aanleg van een van de leidingen voor mijnwaterenergie GGD Zuid
Pascal Moors – Nose for Photography
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4Silence | Twente

In 2012 ontwikkelde Ysbrand Wijnant van de 
Universiteit Twente het een nieuwe manier om 
spoor- en weglawaai te verminderen door de 
geluidsgolven af te buigen in plaats van te weren. 
Een groep investeerders zag kansen voor een 
start-up, Eric de Vries werd aangetrokken als CEO 
en anno 2020 is de technologie wettelijk erkend, 
wordt het product op meerdere plekken in Nederland 
toegepast en werkt 4Silence met een team van 
mensen uit het hele land (van Alkmaar tot Enschede 
en van Weert tot Groningen) aan de wereldwijde 
uitrol van deze innovatieve technologie. 

Het doel van 4Silence is het grootschalig en 
wereldwijd inzetten van de technologie in 
infrastructuur, zodat er op termijn geen geluidswallen 
of stil asfalt meer nodig zijn. Daarvoor moet de 
technologie overal wettelijk erkend worden: landen 
zijn gebonden aan wetgeving over verkeerslawaai en 
mogen oplossingen alleen inzetten als die officieel 
erkend zijn. Het team is daar druk mee bezig. De Vries: 
“In Nederland zijn we inmiddels Raad-van-State-proof, 
nou de rest van de wereld nog.” 

Dat 4Silence is ontstaan in grensregio Twente is deels 
toeval: de Universiteit Twente is hier nou eenmaal 
gevestigd. Wel ziet De Vries dat het voordelen heeft 
om mee te kunnen profiteren van de economische 
ontwikkelingen in Duitsland. Bovendien is het 
verzorgingsgebied hier veel groter dan in het westen 
van Nederland. De Vries: “Als je uitgaat van een 
cirkel van ±200 kilometer bestaat voor Amsterdamse 
bedrijven een derde van het verzorgingsgebied uit 
water, bij ons is dat het Ruhrgebied.” Dat wordt nog 
eens vergemakkelijkt doordat de meeste mensen in 

de omgeving de Duitse taal goed machtig zijn. Hoewel 
de vestiging in Twente dus geen bewuste keuze was, 
bleek de regio wel een uitstekende voedingsbodem 
voor grensoverschrijdend succes. De bereikbaarheid 
van Twente vanuit de rest van Nederland is daarbij 
wel een aandachtspunt. De A1 blijkt regelmatig een 
kwetsbare verkeersader en er zijn geen alternatieve 
routes. 

In de samenwerking met Duitsland merkt 4Silence 
cultuurverschillen op. In Nederland wordt vaak 
enthousiast gestart met start-upprogramma’s 
en dan gaandeweg geleerd van knelpunten en 
ontwikkelingen. Dat is mooi, maar kan ook voor 
vertraging zorgen. De Vries: “In Duitsland zit je 
tegenover een strenge meneer die precies uitlegt 
wat hij van je wil hebben en wanneer het klaar moet 
zijn. Dat lijkt moeilijk, maar is ook verhelderend. Ze 
weten wat er moet gebeuren en dan gebeurt het ook.” 
Daar zou Nederland van kunnen leren, want hoewel 
het fijn is dat Nederlandse overheden enthousiast 
zijn over start-ups, kunnen de vele regelingen, 
programma’s en bijbehorende (subsidie)voorwaarden 
ook belemmerend werken. Ze kosten tijd en geld, die 
beter besteed zouden zijn aan het verder ontwikkelen 
en uitrollen van het product. 

Het zou goed zijn als overheden nog flexibeler 
inspelen op de behoeftes die specifieke start-ups 
echt hebben, in plaats van vooraf samenwerkings- en 
kennisdelingsverplichtingen te formuleren. Een goed 
voorbeeld was de provincie Overijssel die een lobbyist 
beschikbaar maakte die voor 4Silence op pad ging.

jannekerutgerszoet
Markering



15

Energy Essentials | Limburg 

In 2010 kwam Justin Poort na vijf jaar werken in 
Aken weer terug naar Maastricht. Daar richtte 
hij samen met oud-collega’s en partners  in 2012 
Energy Essentials op. De start-up ontstond als start-
up op een zolderkamer en is inmiddels een volgroeid 
internationaal bedrijf. 

Aanleiding voor het oprichten van de start-up was 
de energietransitie. De hele dynamiek van vraag 
en aanbod in de energiesector verandert. Energy 
Essentials ondersteunt energieleveranciers daarbij 
met IT en dienstverlening. Het bedrijf biedt inzicht in 
vraag en aanbod en berekent voor energieleveranciers 
wat ze gaan produceren en consumeren (nu 
en op lange termijn). Door informatie op een 
innovatieve manier bij elkaar te brengen, kunnen de 
energieleveranciers goed gefundeerde keuzes maken 
voor de toekomst.

De oplossing die Energy Essentials biedt is interessant 
voor heel Noordwest-Europa, waar de markt overal 
op vergelijkbare manier is geliberaliseerd. Het bedrijf 
heeft zakelijke relaties van Noorwegen tot Vlaanderen. 
De ligging van Maastricht, midden in Noordwest-
Europa, ziet Poort dan ook als groot voordeel. 

Noordwest-Europa zou nog meer als eenheid 
kunnen functioneren. In sommige opzichten is de 
grens keihard. Het zou volgens Poort bijvoorbeeld 
goed zijn als Maastricht geen eindstation meer 
was, maar een tussenstation in een hoogwaardig 
(HSL-)treinnetwerk in heel Noordwest-Europa. Dan 
wordt het voor meer mensen mogelijk om over de 
grens te werken, en vooral om vaker de auto te 
laten staan. Daarnaast sluiten wet- en regelgeving 

rondom belasting, pensioen en zorg niet op elkaar 
aan. Wie in Nederland woont en in Duitsland werkt, 
moet elk jaar naar beide belastingkantoren. Wie in 
België woont en in Nederland wil werken heeft te 
maken met een goedkope zorgpremie, maar een 
heel hoge inkomstenbelasting (en in Duitsland is dat 
weer andersom). Poort: “Onderaan de streep betaalt 
iedereen in Noordwest-Europa ongeveer hetzelfde 
aan premies, maar doordat het steeds net anders is 
verdeeld wordt het erg lastig om over de grens te 
werken.” 

Een groot voordeel van de regio Maastricht is 
volgens Poort de aanwezigheid van gekwalificeerde 
en ‘honkvaste’ medewerkers. Met name toen 
Energy Essentials nog een kleine start-up was, 
had het als werkgever niet op gekund tegen de 
kapitaalkrachtige bedrijven die in de Randstad en 
Eindhoven concurreren om talentvolle afstudeerders. 
In universiteitssteden aan de randen van het land, 
zoals Groningen en Maastricht, is het personeel heel 
hoog gekwalificeerd én meer honkvast. Daar komt 
bij dat Limburg een heel mooie woonomgeving biedt; 
ook voor medewerkers uit de Randstad is is het heel 
aantrekkelijk om zich hier te vestigen en een gezin te 
starten.

jannekerutgerszoet
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Nedap Achterhoek De Nederlandse Apparatenfabriek (NEDAP) is opgericht in Amsterdam maar in 1947 verhuisd 

naar Groenlo. Bij Nedap werken meer dan 700 mensen op vakgebieden als design, engineering, 

software development, finance, HRM, projectmanagement, marketing en sales. Via de Stichting 

Medewerkersparticipatie kunnen medewerkers ook een deel van het bedrijf bezitten.

Kaak Achterhoek Kaak Groep ontwikkelt en levert geavanceerde technologie voor bakkers. Het bedrijf is eind 19e 

eeuw opgericht door Bernard Kaak. Inmiddels heeft Jan Kaak, vierde generatie, de leiding over 

het bedrijf.

Proefboerderij de 

Marke

Achterhoek Melkveeproefbedrijf De Marke onderzoekt en demonstreert als nationale innovatiehotspot een 

schone en rendabele melkveehouderij voor veehouders op zandgrond. Het doel is de belasting 

van het milieu tot een minimum te beperken. Het is gestart als proefbedrijf van de WUR en nu in 

handen van een coöperatie van boeren.

Groene Mineralen 

Centrale

Achterhoek De Groene Mineralen Centrale maakt deel uit van het bedrijf Groot Zevert Vergisting (GZV) in 

Beltrum. Op deze locatie wordt jaarlijks 100.000 ton varkensmest verwerkt tot groene energie 

(biogas), minerale meststoffen, bodemverbeteraar en schoon water.

247tailorsteel Achterhoek 247TailorSteel produceert snel en zeer nauwkeurig op maat gesneden metalen platen, buizen en 

kantdelen. Het bedrijf maakt gebruik van uniek online portaal: 'Sofia'.

VanRaam Achterhoek Van Raam is fabrikant van unieke aangepaste fietsen en levert ze over de hele wereld

Google datacenter Delfzijl en 

omgeving

Het eerste datacentrum van Google dat volledig op groene energie draait (zon en wind)

Eemshout Prefab Delfzijl en 

omgeving

Leverancier van houtskeletbouw met een intern opleidingsprogramma, maakt gebruik van 

arbeidsplaatsenregeling voor het creëren van werkgelegenheid.

Vekoma Midden-Limburg Fabrikant, ontwerper, verkoper en innovator van achtbanen en andere attracties.

Longlist

Deze kaart (zie: pagina 16) en bijbehorende onderstaande lijst tonen meer dan zestig ondernemers en 
initiatieven in de Nederlandse grensregio's. Dit is de oogst van een eerste (online) inventarisatie. Zeven 
succesvolle ondernemingen uit deze lijst komen in deze publicatie uitgebreid aan bod. Met dit overzicht geven 
we een indicatief (en zeker niet uitputtend) beeld van de rijkheid en diversiteit van het ondernemerschap in 
de grensregio's. Het kan gebruikt worden als aanknopingspunt om de regio's en hun ondernemers verder te 
verkennen. 
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ENJOJ Midden-Noord-

Brabant

ENJOJ biedt een platform waarin partijen (van ziekenhuis tot multinational en van MKB 

tot gemeente) contact kunnen hebben met hun doelgroep. Tijdens zijn verblijf in het 

revalidatiecentrum ervoer de bedenker van ENJOJ een gebrek aan informatie en afleiding. Zo 

ontstond de ambitie om mensen beter te informeren, beter met hen te communiceren en afleiding 

te bieden. 

Stertil Group Noord-Friesland Stertil maakt onder meer hefbruggen voor het onderhoud van autobussen en vrachtwagens. In 

dit marktsegment is de firma wereldmarktleider. Verder produceert Stertil laadbruggen en andere 

producten voor de overslag van goederen.

FORU-Solution BV Noord-Friesland Dagelijks verliezen schepen olie die in zee terecht komt. Een snelle reactie is essentieel om 

schade aan het milieu te voorkomen. FORU maakt apparatuur om de olie snel, eenvoudig en 

efficiënt op te ruimen.

KLG Europe Noord-Limburg KLG is een familiebedrijf in de transportsector. Van transport over de weg, het water of het spoor 

tot value added services. Met 15 eigen vestigingen in 3 landen en een fijnmazig partnernetwerk.

Euregionale Stream Noord-Limburg Voor jongeren die in Nederland willen studeren maar ook best in Duitsland willen werken, biedt 

Fontys de Euregionale stream aan voor de studierichtingen Bedrijfseconomie, Commerciële 

economie en Fresh Business Management. Deze stream biedt Nederlandse studenten de kans 

om meer over de Duitse taal, cultuur en economie te leren.

Supermarkt 2 

Brüder

Noord-Limburg Deze supermarkt inn Venlo bedient al meer dan 55 jaar een Duitse Markt. Jaarlijks komen 3,5 

miljoen bezoekers hier hun boodschappen doen. Maar ook de Nederlander heeft de winkel 

ontdekt want er is alles te vinden op het gebied van levensmiddelen. 2brüder is een familiebedrijf.

Priceless Places Noordoost-

Noord-Brabant

Priceless Places biedt via een site en app honderden gratis werkplekken, gratis zakelijke 

ontmoetingsplekken en besloten ruimtes aan door heel Nederland.

EAZ Windmolens Groningen Initiatief van drie Twentse studiegenoten, voor het eerst gerealiseerd in het Groningse Overschild. 

De kleinschalige windmolen in combinatie met zonnepanelen en een beperkte energieopslag 

biedt duurzame energie voor huishoudens op het platteland. Omdat er vaak wind is, vormt de 

windmolen de basis van dit energiesysteem. EAZ levert ook de panelen en de energieopslag.

Mr Chadd Groningen App met huiswerkhulp op maat. Mr. Chadd brengt via een platform middelbare scholieren en 

universitaire coaches in contact om zo samen de huiswerkproblemen van de scholieren op te 

lossen. Het contact verloopt via de app of via de website. Momenteel maken meer dan 140.000 

middelbare scholieren gebruik van onze applicatie.

Bionic Technology Noordoost 

Groningen

Ontwikkelt en produceert oppervlakbeschermende coatings en cleaners. Voor ieder oppervlak: 

hout, steen, beton, textiel, karton of papier. Door de oppervlakken eerst te reinigen, kan de 

coating diep indringen in het materiaal en zich op moleculair niveau goed hechten. Hierdoor wordt 

het oppervlak vocht- en vuilafstotend. 

Deltavorm Zeeland Maakt gipsmallen voor de suikerverwerkende industrie.

RoNik 

Inspectioneering 

BV

Zeeland RoNik Inspectioneering B.V. voert inspecties uit in de proces-, olie-, gas-, chemische en 

voedingsindustrie. Bij de meeste van deze bedrijven zijn grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen 

aanwezig. De door RoNik ontwikkelde en geoctrooieerde inspectiedrone meet met behulp van 

ultrasoon, in besloten ruimtes én op hoogte, de dikte van materialen.

Opra Turbines Twente OPRA Turbines ontwikkelt vanuit Hengelo geavanceerde turbines waarmee brandstofgas wordt 

omgezet in duurzaam gas.
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Bond3D Twente Bond3D is oorspronkelijk een idee van Aad en Thomas Bruggeman – vader en zoon. Ze 

ontwikkelden in 2014 een nieuwe manier van 3D printen als volwaardige productiemethode, 

waarmee functionele producten kunnen worden gemaakt tegen minimale kosten en met respect 

voor mens en planeet. Dit als tegenhanger van de ‘traditionele 3d-printers’ die slechts prototypes 

kunnen maken.

Norma Twente NTS Norma is een hightech eerstelijns toeleverancier, die complete mechatronische systemen 

ontwerpt, produceert en samenstelt.

Twentse 

Bierbrouwerij

Twente "De Twentse Bierbrouwerij is opgericht in 2008 en brouwt kwaliteitsbieren met grondstoffen van 

het Twentse land."

Happy Bear - 

Kidzstore 

Twente Twee vaders ontwikkelden de 'eerste Dutch Design' wasbare luier met als doel bij te dragen aan 

een beter milieu.

4Silence Twente 4Silence dringt geluidsoverlast van verkeer terug door het geluid af van wegen en spoorwegen af 

te buigen; dit heet geluidsdiffractie. Het concept is ontwikkeld op de Universiteit Twente en wordt 

op dit moment commercieel toegepast.

Yalp Twente "Het indoor gamen naar buiten halen, dat is wat Yalp met haar interactieve producten wil. Yalp 

ontwikkelt speeltoestellen met 360° touchscreens, sensoren en duizenden gekleurde leds. Het 

doel is een combinatie te bieden van sport, spel én educatie."

Dow Benelux Zeeuwsch-

Vlaanderen

"Dow Terneuzen is de op één na grootste productielocatie van The Dow Chemical Company in de 

wereld en de grootste vestiging van Dow in de Benelux."

Cargill Zeeuwsch-

Vlaanderen

Cargill levert voedings-, landbouw-, financiële en industriële producten en diensten aan heel de 

wereld. Samen met landbouwers, klanten, overheden en onze omgeving helpen ze mensen om te 

groeien en zich te ontwikkelen, steunend op meer dan 150 jaar ervaring. Het bedrijf heeft 160.000 

werknemers in 70 landen.

PureBlue Zeeuwsch-

Vlaanderen

PureBlue gebruikt ultraviolet licht en ultrasoon geluid om troebel water te desinfecteren zonder 

schadelijke bijproducten.

GTB-Lab Zuid-Limburg GTB-Lab is een Europees lab waarin nieuwe, duurzame manieren van bouwen ontwikkeld worden.

VDL/Nedcar Zuid-Limburg VDL/Nedcar is de enige onafhankelijke autofabrikant in Nederland.

BTCCE (Boundless 

Trauma Care 

Central Europe)

Zuid-Limburg Het project BTCCE (Boundless Trauma Care Central Europe) is ontstaan in de Euregio Maas-

Rijn waar, door geografische omstandigheden bepaald, samenwerking op het gebied van de 

traumazorg over de grenzen een natuurlijke ontwikkeling was. Projecten om de internationale 

samenwerking in de ketenzorg rondom de traumapatiënt te verbeteren, hebben daadwerkelijk 

geleid tot een verandering in het denken en doen van hulpverleners die betrokken zijn bij de 

traumazorg.

Energy Essentials 

Group BV

Zuid-Limburg Drie energiespecialisten uit Maastricht ontwikkelden VERTEX: een software platform waarmee 

de afstemming tussen vraag en aanbod in de energiemarkt wordt geautomatiseerd. Het is een 

slimme oplossing gebaseerd op data en algoritmes.

De Gezonde 

Basisschool van de 

Toekomst

Zuid-Limburg Provinciale Staten van Limburg heeft gevraagd actie te ondernemen om het tij te keren. ‘De 

Gezonde Basisschool van de toekomst‘ sluit aan op deze vraag. Het programma zet in op een 

verbetering van de talentontwikkeling van het kind. Doel van ‘De Gezonde Basisschool van de 

toekomst‘ is te onderzoeken of kinderen die op de basisschool een gestructureerd dagritme 

aangeboden krijgen met voldoende tijd voor onderwijs, sport, bewegen, spelen en aandacht voor 

gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken.
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DSM productie 

polymeren

Zuidoost-Drenthe Koninklijke DSM opende een nieuwe productielijn in Emmen waarmee het hoogwaardige 

specialty-polymeren produceert.

Bonar 

productiefaciliteit

Zuidoost-Drenthe Bonar is een producent en leverancier van hoogwaardige technische textielen (wovens, 

non-wovens, driedimensionale polymeermatten en composieten) en van specialistische 

constructievezels voor civiele, bouw-, transport-, constructie-, agro- en industriële toepassingen.

BMTEC Kunststof 

Lasersnijden

Zuidoost-Drenthe Bedrijf voor het lasersnijden van kunststoffen voor industriële toepassingen. Tijdens zijn studie 

bij NHL Stenden begon Bakschik Martirosian zijn eigen bedrijfje door op zijn slaapkamer met 

een eigen lasermachine halffabricaten te maken. Na ruim zes jaar is hij met zijn bedrijf BMTEC 

uitgegroeid tot marktleider in het lasersnijden van kunststoffen en heeft meer dan 700 klanten.

Vencomatic Zuidoost-Noord-

Brabant

Produceert innovatieve nestsystemen voor pluimvee.

LuxExcel Zuidoost-Noord-

Brabant

De Kamer van Koophandel betitelde hen als ‘meest innovatieve MKB-bedrijf van 2015’ en ook de 

prestigieuze PRISM Award werd in de wacht gesleept. Het bedrijf kan met zijn 3D-superprinter 

zeer snel, massaal en precies kunststof lenzen produceren. Investeerders uit Nederland, Belgie, 

Duitsland en de VS.

Rymoplast Achterhoek Morssinkhof Rymoplast is met een productie van 300.000 ton maalgoed, regranulaat en 

compounds per jaar een van Europa’s grootste producenten van hoogwaardige herwonnen 

grondstof. Het bedrijf heeft intussen meer dan vijftig jaar historie in recycling.

Nijhuis Water 

technnology

Achterhoek "Nijhuis Water systems levert oplossingen voor duurzaam watergebruik en energie."

Fairbanks Nijhuis en 

Colubris

Achterhoek Fairbanks Nijhuis en Colubris levert oplossingen op het gebied van watervoorziening, riolering, 

elektriciteitsopwekking, irrigatie en brandveiligheid. Vestigignen in Kansas City (USA) en 

Winterswijk.

Heesen Yachts Achterhoek Maakt meer dan veertig jaar interieur voor luxe jachten.

Rymoplast Achterhoek Maakt theezakjestouw en andere touwproducten.

Nijhuis Water 

technnology

Achterhoek Kunststof consumentenproducten: kommen, bekers, bewaarbakjes etc. Werken samen met 

sociale werkplaatsen.

Bronkhorst High-

Tech

Achterhoek "Meters en regelaars voor de doorstroming van vloeistoffen en gassen in laboratoria en fabrieken. 

Bronkhorst (ca. 600 werknemers) ontwikkelt, produceert en verkoopt hoogwaardige - zowel 

standaard als op maat gemaakte - instrumenten en subsystemen voor massflow- en drukmeting 

en -regeling voor veel verschillende markten en toepassingen."

Beele Engineering Achterhoek Brandveiligheidssystemen (bijv. voor cruiseschepen en het nieuwe Facebook-datacenter in 

Ierland).

Meilink Achterhoek Marktleider in industriële verpakkingen (bijv. legeronderdelen, hightechmachines en kerkorgels).

Polystyreneloop 

coöperatie

Zeeuwsch-

Vlaanderen

Project dat is mogelijk gemaakt door de Regio Deal. Het is o.a. de eerste en voorlopige enige 

proeffabriek waar 'bouwpiepschuim' wordt gerecycled tot nieuw isolatiemateriaal.

De Swaen Zeeuwsch-

Vlaanderen

Mouterij die levert aan bierbrouwers over de gehele wereld. Maakt gebruik van graan/gerst van 

boeren uit de omgeving.
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H4A Zeeuwsch-

Vlaanderen

H4A maakt Bio-asfalt. Dit asfalt is vijftig procent groener gemaakt dan normaal asfalt. Een 

belangrijk bestanddeel van dit duurzame asfalt is een biologische binder, afkomstig uit de 

duurzame bosbouw als restmateriaal.

Provispo Zeeuwsch-

Vlaanderen

Helpen met hun technologische innovaties voetbalclubs bij training en analyse van wedstrijden.

Vlaeynatie Zeeuwsch-

Vlaanderen

"Groot Belgisch overslagbedrijf dat zich in Zeeuws-Vlaanderen heeft gevestigd."

Teclado Zeeuwsch-

Vlaanderen

"Belgische industriële bakkerij, sinds 2015 gevestigd in Zeeuws-Vlaanderen".

SDR Zeeuwsch-

Vlaanderen

Smart Delta Resources is een initiatief van dertien energie- en grondstofintensieve 

bedrijven aan beide kanten van de grens die op zoek zijn naar reductie van hun energie- en 

grondstoffengebruik via industriële symbiose.

Unitron Zeeuwsch-

Vlaanderen

"Met meer dan 60 professionals werkt Unitron aan high-end lifescience-producten. Dit doet het 

bedrijf als partner van grote medische spelers."

Biosfeer Zeeuwsch-

Vlaanderen

Levert kruiden etc. aan gerenommeerde restaurants in binnen- en buitenland. Het doel van 

Biosfeer Groede is het telen en verwerken van medi cinale planten en kruiden met gebruik van 

duurzame productie  methodes.

Royal Kerckhaert 

Horseshoe Factory

Zeeuwsch-

Vlaanderen

De grootste hoefijzerfabriek ter wereld.

Colsen b.v. Zeeuwsch-

Vlaanderen

Colsen, opgericht in 1989 door Joop Colsen, is internationaal expert op het gebied van water, 

duurzame energie en milieu. Met vestigingen in Nederland, Italië, Spanje en Zuid-Afrika en een 

wereldwijd netwerk aan partners.

Movico Zuidoost-Noord-

Brabant

Movico is koploper op het gebied van promotietrailers en mobiele events structuren. Je vindt ze 

bv bij de grotere wielerrondes.

Bruns Zuidoost-Noord-

Brabant

Wereldspeler als ontwikkelaar en producent van tentoonstellingen en exhibits. Bruns bedenkt 

vernieuwende interactieve concepten.

Nyrstar Zuidoost-Noord-

Brabant

De Budelse zinkproducent Nyrstar werkt samen met ECN, Mitsubishi en de provincie Noord-

Brabant aan een project met onderzoekers van de TUe om auto's laten rijden op ijzer in plaats van 

op benzine of elektriciteit: volgens onderzoekers van de TU/e zou dat over enkele jaren zomaar 

mogelijk kunnen zijn.

Treeport West-Noord-

Brabant

Treeport is het grensoverschrijdende kenniscentrum van de boomteelt, een belangrijke speler in 

de Brabantse economie (grensoverschrijdend).

Tuincentrum 

Oosterik

Twente Tuincentrum Oosterik heeft haar roots diepgeworteld in het Twentse Denekamp. Met een groot 

en betaalbaar assortiment trekken ze veel klanten van beide kanten van de grens.

Mijnwater BV Zuid-Limburg De mijnsluitingen in regio Parkstad hebben geleid tot veel negatieve effecten voor de regio. Met 

het mijnwater-project weet men nu een positieve en duurzame draai te geven aan het verleden 

door het mijnwater te gebruiken om duurzame energie op te wekken.

Kipster Noord-Limburg Kipster is naar eigen zeggen de ‘meest mens-, milieu- en diervriendelijke kippenstal ter wereld’. 

Het bedrijf maakt tastbaar hoe onze landbouw/ productie de komende jaren zal veranderen.
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