
Gezond bouwen is de 

‘the new kid on the 

block’ binnen de bouw-

sector.

De combinatie van agrofood, maakindustrie 
en logistiek in de regio Venlo is uniek en biedt 
bijzondere samenwerkingsmogelijkheden 
in het belang van duurzaamheid en gezonde 
voeding.

Erwin Boom, 
wethouder Economische Zaken 

Op de campus treffen bedrijven, wetenschap en 
onderwijs elkaar om kennis te delen en nieuwe 
producten te ontwikkelen en te vermarkten. Hier 
wordt het beste van onderzoek en wetenschap 
gekoppeld aan ondernemerschap in agrofood, 
dat diep in de regio is geworteld. Tevens vinden 
er crossovers plaats met de maakindustrie, 
de informatie- en communicatietechnologie, 
de logistiek en met de drie andere Brightlands 
campussen. 

Brightlands Campus Greenport Venlo wordt met 
ondersteuning van de provincie Limburg op het 
voormalige Floriade-terrein ontwikkeld. Innovatieve 
ondernemers – klein en groot – werken er samen 
met wetenschappers en studenten aan onder andere 
gezonde en veilige voeding, future farming (duur-
zame teelttechnieken) en bio circulaire economie. 

Voor meer informatie kunt  
u contact opnemen met: 
Gemeente Venlo
Economische zaken
Postbus 3434
NL-5902 RK Venlo 

Telefoon +31 6 43 23 59 91 
E-mail info@investinvenlo.com
www.investinvenlo.nl
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Een gezond gebouw is een gebouw dat het lichamelijk, 
psychisch en sociaal welbevinden van zowel gebrui- 
kers als omgeving maximaal faciliteert. 

Healthy Building Network zet zich in om innovatie en 
ontwikkeling van gezonde gebouwen in brede zin te 
stimuleren. Daarvoor zoekt HBN naar koplopers en 
innovatieve bedrijven met het doel om ze samen te 
brengen en innovatie te stimuleren. Met een groot 
kennisnetwerk en een betrokken community van 
vooruitstrevende ondernemers en kennisaan bieders, 
vormt het HBN de basis voor innovaties rondom  
gezonde gebouwen. 

Gezonde en financieel  
gezonde gebouwen: 
Healthy Building Network

In Venlo versterken onder-
nemers, onderwijs en overheid
elkaar.

Peter Thissen, 
voorzitter Ondernemend Venlo

Venlo,
wát een 
stad!

Voeding van de toekomst: 
Brightlands Campus 
Greenport Venlo

 
Venlo is een prettige stad om te werken en 
te ondernemen. Gastvrij en internationaal, 
op een steenworp afstand van Duitsland. 
Mede daardoor is Venlo uitgegroeid tot een 
logistiek knooppunt van Europees belang 
en vestigingsplaats van veel internationale 
en internationaal opererende bedrijven.  
En Venlo is een fijne stad om te leven.  
Een centrumstad met hoogwaardige 
voorzie ningen, een groene stad in een 
groene omgeving. 

Antoin Scholten, 
burgemeester



Venlo is trimodaal.  

Dat is gunstig, omdat 

vervoer van containers 

per trein en schip 

minder congestie en 

minder CO2-uitstoot 

betekent.

Venlo, de gezonde tuin 

van Nederland.

De groene motor 
van Venlo

Zuidoost-Nederland is het tweede tuinbouwgebied  
van Nederland en samen met de Duitse grensstreek 
het op een na grootste aaneengesloten tuinbouw-
gebied van Europa. De regio Venlo neemt in dit gebied 
een centrale plaats in. 

Om de tuinbouw heen is in Venlo een uitgebreid 
netwerk van aan de tuinbouwketen gelieerde  
bedrijven, organisaties en instellingen ontstaan. 
Ze zijn actief in toelevering, bewerking, verpak king, 
handel, agrologistiek enzovoorts. Een belangrijk deel 
van die bedrijven is gevestigd op agrofood bedrijven-
park Hines Fresh Park Venlo. 

Om het economische belang van agrofood te verster- 
ken, zet Venlo in op vernieuwende en kennisintensieve 
bedrijvigheid. Daarvoor wordt de samenwerking van 
ondernemers (uit alle sectoren), onderwijs, onder-
zoek en overheid gestimuleerd. Brightlands Campus 
Greenport Venlo is daar de exponent van. 

Gemeten naar het aandeel van in de maak- en kennis -
intensieve industrie werkzame personen op de totale 
beroepsbevolking, neemt Venlo onder de vijftig grootste 
steden van Nederland een toppositie in. 

Producten die in Venlo worden gemaakt gaan de hele 
wereld over. Een aantal Venlose maakbedrijven is in 
zijn marktgebied zelfs wereldwijd marktleider. Venlose 
maakbedrijven maken ook onderdelen of componenten 
voor grote, internationaal opererende bedrijven zoals 
ASML, Philips, Siemens, Mercedes, NASA en General 
Electric. 

Behalve maakindustrie, heeft Venlo ook belangrijke 
kennisintensieve bedrijven binnen zijn grenzen. Ze 
zijn onder andere actief in print- en kopieersystemen, 
turbinetechniek, coatings en coatingsystemen en  
machine- en apparatenbouw. 

De maak- en high-

techindustrie in  

Venlo is innovatief, 

dynamisch en duur-

zaam. Producten 

worden wereldwijd 

geëxporteerd en 

geïnstalleerd. 

In Venlo is enorm veel kennis en expertise aanwezig 
om goederenstromen optimaal te regisseren. Venlo 
heeft bovendien alle ondersteunende dienstverlening 
die daarvoor nodig is, van douanefaciliteiten tot en 
met logistieke opleidingen van alle niveaus.  

Venlo is ideaal gelegen en heeft een perfecte ver-
keersinfrastructuur: weg- en railverbindingen in alle 
windrichtingen en de Maas voor de bereikbaarheid 
over water. Plus drie railterminals, een bargetermi-
nal en alle ruimte voor grote warehouse complexen. 

Venlo is daardoor uitgegroeid tot de belangrijkste 
inland-port voor Rotterdam, Antwerpen en Schiphol. 
Enorme goederenstromen vinden via Venlo hun weg 
naar het Midden-Europese achterland. Het maakt 
Venlo tot de derde logistieke hotspot van Nederland 
na Rotterdam en Schiphol.  

Datacenter Venlo
De digitale infrastructuur in Venlo is modern én 
Euregionaal. Venlo-IX (Internet Exchange) koppelt 
de Europese digitale hotspots Amsterdam-IX en 
Frankfurt-IX en maakt de internationale digitale 
infrastructuur toegankelijk voor bedrijven, organi-
saties en instellingen. 

Venlo wijst de weg

Made in Venlo


