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Economisch én maatschappelijk 

Bedrijvenpark Zevenellen zet Midden-
Limburg sterker op de kaart
Economisch én ook maatschappelijk sterker, valt John Giesen, gebiedsontwikkelaar bij Ontwikkelings-

maatschappij Midden-Limburg (OML) direct met de deur in huis. “Grond wordt in de toekomst schaarser. Dat 

vraagt dat we daar zorgvuldig mee omgaan en dat er tegelijkertijd ruimte is om te ondernemen. Dat doen we met 

de herontwikkeling van het oude bedrijventerrein Zevenellen in Buggenum (gemeente Leudal) tot een Duurzaam 

Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen. Met oog voor de economie én maatschappij.“

“Ons accent ligt op het vestigingsklimaat van het 

bedrijfsleven in Midden-Limburg en om daarmee 

de economische structuur, waaronder werkge-

legenheid en ruimte om te ondernemen, te ver-

beteren. Op Bedrijvenpark Zevenellen, een van 

de grotere terreinen, is volop aandacht voor de 

zogenaamde circulaire economie: een duurza-

me economie voor de toekomst, een toekomst 

waar geen afval bestaat en grondstoffen steeds 

opnieuw gebruikt worden”, vervolgt John. Jeroen 

Bertjens, senior consultant Marketing & Sales van 

OML vult aan: “Dat stelt ook zijn eisen aan de 

bedrijven die zich hier willen vestigen. Zevenellen 

is voor ondernemers dé plek om duurzame 

 ambities te verwezenlijken. Het park biedt ruimte 

aan diverse bedrijfsmatige activiteiten, waaronder 

Jeroen Bertjens (l) en John Giesen. 
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logistiek, opslag, distributie, circulair en biobased 

(herbruikbare) activiteiten. Hierbij is ook aandacht 

voor bedrijven uit de regio.“

Duurzaamheid, efficiënt gebruik 
ruimte en gezonde leefomgeving

“Gelijktijdig is er oog voor maatschappelijk ren-

dement. Denk daarbij onder meer aan duur-

zaamheid, efficiënt gebruik van ruimte en een 

gezonde leefomgeving”, vertelt John Giesen. “In 

het verleden werd de locatie Zevenellen aan de 

Roermondseweg gebruikt als energieplant met 

onder andere twee kolencentrales. Dat bestaande 

bedrijventerrein ontwikkelen we in zijn geheel 

tot een duurzaam en multifunctioneel bedrijven-

park. Er vindt geen omvorming van landbouw- of 

natuurgronden plaats, buiten de reeds bestemde 

gronden van Zevenellen. Vanzelfsprekend is er ook 

aandacht voor de borging van het lokale woon- 

en leefklimaat in de kernen rondom Zevenellen. 

Zo hebben enkele lokale mensen, betrokken bij 

wildbeheer, een strook grond ingezaaid met bloe-

men en planten. Daarmee is een goed leefgebied 

voor de patrijs gecreëerd, die extra bescherming 

kan gebruiken.”

Werkzaamheden medio 2019 
gestart

“De eerste uitvoerende werkzaamheden op het 

bedrijvenpark Zevenellen zijn medio 2019 gestart”, 

vervolgt John. “Met onder andere de aanvoer 

van grond, de voorbereidingen voor de aanleg 

van de wegen, de aanleg van een kunstmatige 

dassenburcht en de verplaatsing van de vissen. 

De komende tijd krijgen de contouren van het 

bedrijvenpark meer vorm.” 

Jeroen: “De daadwerkelijke vestiging van het eer-

ste bedrijf, Coöperatie 7LL, is naar verwachting 

in 2020. Die vestiging is onder andere afhan-

kelijk van het verloop het vergunningentraject. 

Coöperatie 7LL is een samenwerkingsverband 

van verschillende veeboeren uit de omgeving, 

die een mestbewerkingsinstallatie willen bouwen. 

Over Zevenellen en OML 
Het terrein Zevenellen kent meerdere grondei-

genaren: Ontwikkelingsmaatschappij Midden-

Limburg BV (OML), Attero en World Biobased 

Centre Zevenellen. Zij ontwikkelen hun deel 

van het bedrijvenpark voor eigen rekening en 

risico. OML heeft vijf aandeelhouders, waar-

onder de gemeente Leudal.

Zevenellen heeft een oppervlakte van circa 64 

hectaren in het buitengebied van de gemeente 

Leudal aan de Roermondseweg in Buggenum. 

De aanwezigheid van een haven en de centrale 

ligging van het terrein bieden een veelvoud aan 

kansen voor ambitieuze bedrijven. 




