
 

 

 
 
 

Bedrijvenpark Laarberg 
 
“Laarberg is hét regionale bedrijvenpark voor ondernemers van nu” 
Gebiedsonderneming Laarberg B.V. (Laarberg) is het regionale bedrijvenpark voor de  
Oost-Achterhoek en heeft twee aandeelhouders, de gemeenten Berkelland en Oost-Gelre. Het 
beheer van het park staat onder leiding van directeur Arthur Borst.  
 
Groen en groei 
 
Laarberg biedt aan bedrijven in de Oost-Achterhoek ruimte om te ondernemen. Bovendien richt het  
zich op de sectoren agri & food, duurzame energie en de smart maakindustrie. Deze sectoren  
krijgen op Laarberg de kans om op ruime kavels (vanaf 0,5 ha) door te kunnen groeien. Voor een  
belangrijk deel gaat het hier om zogenaamde biobased industrie, industrie gebaseerd op de  
toekomst, op groene grondstoffen. Deze selectie is met opzet gemaakt vanwege het feit dat  
genoemde sectoren tot de topsectoren van de Nederlandse economie behoren.  

 
Concurrentiepositie versterken 

 
Naast het vestigingsaspect echter gaat het ook om de versterking van de concurrentiepositie in  
brede zin. De milieuvergunning voor het park betreft de hoogste categorie, 5.1. Dat betekent dat er  
naast biobased bedrijven ook een biobased innovatiecentrum met een kenniscentrum en een  
laboratorium, het Praktijkcentrum voor Eiwitonderzoek, komen. Het gaat hier om 
kennisontwikkeling, kennisdeling en ontmoeting. Een deel van het terrein zal bovendien bestemd 
zijn voor niet-biobased industrie. Een mooi voorbeeld is Mueller tankbouw, wereldwijd actief op 
het gebied van RVS tanks. Het Amerikaanse bedrijf met 300 medewerkers opende 11 juni 2018 
haar deuren. De gehele realisatietijd bedroeg slechts 1,5 jaar. Aan het productiebedrijf is ook de 
Mueller-Academy verbonden, een opleidingscentrum voor mensen uit de gehele wereld en voor  
medewerkers van bedrijven uit de buurt.  

 
Duurzame energie 

 
Aan de noordzijde van Laarberg komt het 20 ha grote biobased transitiepark, een soort themapark 
voor innovatieve productiebedrijven van groene grondstoffen. Er zijn plannen voor een 
raffinagefabriek die uit diverse biomassastromen ca. 28 miljoen m3 groen gas gaat produceren. Het 
geplande sportpark met een capaciteit van 2MW is al opgeleverd. Het is tevens bedoeld als 
natuurcompensatie en wateropslag. Het groenbeheer wordt grotendeels door schapen gedaan. 
Kuster Olie gaat voertuigen van duurzame energie voorzien, zoals elektriciteit en waterstof, en 
biedt een pleisterplaats aan vrachtwagenchauffeurs, inclusief wasstraat. Het wordt het tankstation  
van de toekomst. Inmiddels zijn de contracten getekend en de bouw start rondom deze zomer. 

 
Uitbreiding Laarberg als gevolg van de N18  

 
Laarberg is gelegen in het centrum van de Achterhoek met goede uitvalswegen richting de A31 in 
Duitsland, de A1 (Lochem), de A12 (Arnhem) en de A35 (Enschede). Door de nieuwe N18 is met  
name de verbinding naar de A35 sterk verbeterd. Het bedrijvenpark heeft een eigen toe- en afrit  
naar de N18. Deze gunstige ligging stimuleert nieuwe bedrijvigheid. Als gevolg daarvan heeft 



 

Gebiedsonderneming Laarberg een nieuw plan ingediend voor uitbreiding met 15 ha  
industriegrond. Dit plan ligt momenteel ter inzage bij de gemeenten. De informatieavond voor  
omwonenden en belangstellenden is reeds achter de rug en de verwachting is dat er al in de 
eerste helft van 2019 gebouwd kan worden.  
 
Informatie omtrent Laarberg 

 
Geïnteresseerden die kennis willen maken met Laarberg en/of meer willen weten omtrent  
vestigingsmogelijkheden op het bedrijvenpark, kunnen vrijblijvend een gesprek aanvragen met directeur 
Borst. Een afspraak maken kan per telefoon: 0544-760000 of per e-mail: info@laarberg.nl. 
 
www.laarberg.nl. 
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