Innovatieve economie
42.450

Brightlands campussen

50

Sterkste hersenscanner
ter wereld in Maastricht

bedrijven in
Zuid-Limburg

€116.000

Medisch technologische
bedrijven
Meest internationale
universiteit van NL

Zuid-Limburg

€82.000

Chemelot
campus

NL

Eerste 3D geprinte
schedelimplantaat

50%

Smart Services
campus

Zuidoost-Nederland / Brainport 2020

Made in Zuid-Limburg
Eerste hamburger
uit laboratorium

Maastricht Health
campus

DYNEEMA
sterkste vezel ter wereld
15x sterker dan staal

Arbeidsproductiviteit
FBI

internationale studenten

35%

(Maastricht University)

45%

export NL

Internationale ligging
Maastricht Aachen Airport

Eindhoven

Düsseldorf

Vliegvelden op
een uurtje rijden

Brussel

STREEKTAAL*

Zuid-Limburg + Euregio

2,2 miljoen

NEDERLANDS
DUITS
van alle bedrijven
in Zuid-Limburg
doet zaken over de grens

Keulen

FRANS
Maastricht Economics and Social
Research Institute on Innovation
and Technology

Regio Amsterdam

TGV-stations in Luik en Aken
Charleroi

Vier moedertalen

60%

Weeze

1,7 miljoen

Luik

octrooien
en patenten van NL

omzet r&d NL

United Nations University

Banen binnen 1 uur reistijd

55%

* Van Keulen tot Luxemburg verstaat
men nog altijd elkaars dialect.

Logistieke verbindingen
Reistijden trein vanuit Zuid-Limburg

RWTH Aken
44.000 Studenten
een van de grootste TU’s Europa

2 uur
Amsterdam
4,5 uur
Londen
1,5 uur
Brussel

3 uur
Parijs

Afgestudeerde ingenieurs
per jaar

6.500
RWTH Aken

1 uur
Keulen

3 Academische ziekenhuizen

Verbindingen via weg, water,
spoor, lucht en pijpleiding.

4.500
NL TOTAAL

3 uur
Frankfurt

Aken / Luik / Maastricht

Inspirerende leefomgeving
TEFAF
grootste kunstbeurs ter wereld

Verdrag van Maastricht
oprichting EU

Heuvelland - Ardennen - Eifel

De muzikaalste provincie
van Nederland

Tweede monumentenstad
van Nederland

De beste toeristische
bestemming ter wereld

27% van alle Nederlandse
muziekverenigingen komt uit Limburg

Maastricht heeft na Amsterdam
de meeste monumenten

Parkstad #1 volgens World Travel
en Tourism Council

Grondlegger van Europa

Pinkpop

De mooiste boekhandel
ter wereld

Pinkpop is het
langstlopende festival ter wereld!

Dominicanen Maastricht

Geboorte van de euro

Karel de Grote

de grootste kastelendichtheid van Nederland

Nederland

Universiteit en/of
campus met nauwe
banden Zuid-Limburg.

De kracht van Zuid-Limburg

90 kastelen en buitenplaatsen

DUISBURG

EINDHOVEN
VENLO

De combinatie van innovatieve
economie, internationale ligging
en inspirerende leefomgeving:
dat is de kracht van Zuid-Limburg.
18 gemeenten, 1 economie. Een regio
die op verschillende schaal-niveaus
opereert. Eerst en vooral als deel van
de Provincie Limburg. Maar ook op
de schaal van Brainport, de zuidelijke
provincies en de rest van Nederland.
Daarnaast en in toenemende mate is
het omliggende buitenland van groot
belang voor Zuid-Limburg. Economisch,
cultureel en op het gebied van recreatie.

ROERMOND

604.000 inwoners
Zuid-Limburg

ANTWERPEN

Inspirerende
leefomgeving

Het ecosysteem van onze
innovatieve kenniseconomie
bestaat uit de Brightlands
campussen, grote bedrijven,
innovatieve MKB’ers en startups en een sterke koppeling
tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Onze ligging in een sterke
internationale regio maakt ons
uniek in Europa. Met praktische
oplossingen voor hardnekkige
barrières creëren we groei- en
carrièrekansen.

Cultuur, creativiteit en communities zijn volop voorhanden in
de Zuid-Limburgse steden.
Natuur, recreatie en op adem
komen staan centraal in het
Heuvelland. Stadsleven en
dorpsgevoel liggen dicht bij
elkaar.

KÖLN

HASSELT

JÜLICH

MAASTRICHT

LEUVEN
BRUSSEL

HEERLEN

50 k m

Internationale
ligging

re i s

Innovatieve
economie

Duitsland

SITTARD - GELEEN

1 uur

Op traditionele kaarten van Nederland ligt
Zuid-Limburg aan de rand van het land en
zie je nauwelijks buitenland. Om recht te
doen aan de kracht van Zuid-Limburg
hebben we de regio eens centraal gezet.
Midden in Europa. Je zal er maar wonen.

DÜSSELDORF

tijd

België

AACHEN

LIÈGE

3.900.000 inwoners
Euregio

CHARLEROI

Brainport Network

