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Bijdrage aan de duurzame/circulaire
economie op het bedrijventerrein
Willem Alexander
€ 540 - 630 MILJOEN

90%

Bedrijven die bijdragen aan de
duurzame/ciculaire economie

90%
CIRCULAIRE
ECONOMIE

2,5 MILJOEN ton
vervoer over water

Bedrijven die (nog) niet bijdragen aan
de duurzame/ciculaire economie

10%

Hoe zijn de sectoren op het bedrijventerrein
circulair met elkaar verbonden?

Bedrijventerrein Willem-Alexander
www.meestduurzamebedrijventerreinen.nl
1120 BANEN

Welke sectoren bevinden zich op het bedrijventerrein Willem-Alexander?

€600 – €700
MILJOEN OMZET
Waarvan 90% duurzame/
circulaire omzet is

88%
MAAKINDUSTRIE

3%
BOUWNĲVERHEID

5%
(GROOT)HANDEL

2%
LOGISTIEK/VERVOER

2%
DIENSTVERLENING
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BEDRIJVENTERREIN
WILLEM-ALEXANDER
Het unieke bedrijventerrein Willem-Alexander in Roermond,
één van de meest circulaire bestaande
bedrijventerreinen aan de Maas
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BEDRIJVENTERREIN
WILLEM-ALEXander
roermond

LIVING SEQUOIA

APO Elektrotechniek

SIF OFFSHORE FOUNDATION

SMURFIT KAPPA

SMURFIT KAPPA RECYCLING

Living Sequoia produceert in

APO Elektrotechniek is een wikkel en

SIF Offshore Foundation maakt

Smurfit Kappa Roermond Papier
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BCTN CONTAINERTERMINAL

Kalle en Bakker
Betoncentrales

JOS MENTEN
METAALRECYCLING

VARO ENERGY

VOLTA LIMBURG BV

Strabag ASFALTCENTRALE

BCTN Containerterminal Roermond.

Kalle en Bakker Betoncentrales BV

Jos Menten Metaalrecycling is

VARO Energy Roermond is het

Volta Limburg BV (voorheen:

Strabag asfaltcentrale Roermond
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Connecting the Flows

