Afgelopen weekend maakten we onze ambitieuze toekomstplannen voor Campus
Diepenbeek bekend. Noodzakelijke ambities, want een provincie als Limburg verdient een
innovatieve campus. Met de combinatie van onderwijs, onderzoek en bedrijvigheid als
troef. Die visie is sterk in lijn met de rol die we als POM Limburg willen spelen: een
kruispunt van kruisbestuiving, met een strakke blik op de uitdagingen van de toekomst. We
kijken verder dan de komende tien jaar en richten ons vizier op 2050. Dat lijkt nog heel ver
weg, maar sterke keuzes voor de lange termijn geven inspiratie op korte termijn. 2050 is
vandaag.

Tom Vandeput, voorzitter POM Limburg
Noël Slangen, algemeen directeur POM Limburg

Ambitieus masterplan Campus Diepenbeek
creëert campus voor alle Limburgers

Campus Diepenbeek wordt een belangrijk nieuw kruispunt in Limburg, met
ruimte voor onderwijs, onderzoek, economische bedrijvigheid en recreatie.
Het ambitieuze masterplan voor de nieuwe campus ontwikkelden we in
samenwerking met het provinciebestuur, UHasselt, de gemeente Diepenbeek,
UCLL, Hogeschool PXL, Confederatie Bouw Limburg en LRM. Tom Vandeput:
"We anticiperen op de klimaatuitdaging door de beschikbare ruimte te
verdichten en bestaande verharde oppervlakte te ontharden, naar het
principe meer doen met minder ruimte". De Health Campus moet uitgroeien
tot het centrum van innovatie in zorg; op de Bouwcampus ligt de focus op de
circulaire en digitale toekomst van de bouw. Kruisbestuiving tussen de
verschillende disciplines vormt het uitgangspunt van innovatie.
Lees meer

Uitbreiding op bedrijventerrein in Oudsbergen
geeft ruimte aan 30 nieuwe bedrijven
Het bedrijventerrein ‘Industriezone
Opglabbeek’ wordt met 25
hectare uitgebreid. Het initiatief voor de
uitbreiding werd genomen in samenwerking met
het gemeentebestuur van Oudsbergen. De
terreinvergroting is een belangrijke
ontwikkelingsopportuniteit voor Limburg en geeft
ruimte aan zo’n 30 nieuwe bedrijven. Tom
Vandeput: “Om economisch te kunnen
versnellen, is ruimte voor bedrijvigheid een

belangrijke voorwaarde. De ontwikkeling en
vernieuwing van kwaliteitsvolle bedrijfsterreinen
is dan ook één van onze prioriteiten.”
Burgemeester van Oudsbergen Lode Ceyssens
vult aan: “Dit bedrijventerrein is niet alleen voor
Oudsbergen belangrijk, maar ook voor de rest
van Limburg. We zijn dan ook blij dat we hier
samen met de POM onze schouders onder
kunnen zetten.”
Lees meer

Limburg is grootste groeier in octrooiaanvragen
Er werden in 2020 bij het Europees
Octrooibureau (EPO) 122 octrooien
aangevraagd door Limburgse bedrijven. Dit
komt neer op een stijging van 18,4% ten
aanzien van 2019. Toen waren het er 103. Deze
stijging is duidelijk sterker dan gemiddeld in
Vlaanderen, waar het aantal octrooiaanvragen
vrij stabiel bleef (+1,7%). Voorzitter Tom
Vandeput: “Met POM Limburg trekken we
resoluut de kaart van innovatie. En dat loont, zo
blijkt. Mede dankzij onze inspanningen zien we
het aantal octrooiaanvragen in onze provincie
sterk stijgen. Op dit elan moeten we verder gaan,
want binnen Vlaanderen lopen we eigenlijk nog
steeds sterk achter op de andere provincies.”
Lees meer

Aankomende events
27 april - Eerste stappen op de Chinese markt: checklist en ondersteuning
(Cleantech Route China i.s.m. POM Limburg)
29 april - Masterclass circulaire modellen in textielbusiness, design en
technologie (Wanderful.stream i.s.m. POM Limburg)

POM Limburg
Corda Campus, gebouw 6B - Kempische Steenweg 303/ bus101
3500 Hasselt - T +32 (0) 11 300 100 - info@pomlimburg.be

