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Venray Bloeit: bedrijventerreinen 
 

 

 

 

Venray ligt centraal in de driehoek Nijmegen, Eindhoven en Venlo direct aan de A-73. Als één van 

de weinige gemeenten in Noord-Limburg kent Venray de komende jaren geen bevolkingskrimp, 

maar zelfs nog een lichte groei van de bevolking. De gunstige ligging en de nabijheid van deze 

grotere steden zorgt voor veel bedrijvigheid en een inkomende pendelstroom van arbeiders. 
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De uitgestrektheid, landelijke ligging en kwalitatief goede bedrijventerreinen en innoverende 

ondernemers zorgen voor een prettig woon-  en werkklimaat. De uitstekende verbindingen, zoals 

de A-73 en A-67 zorgen voor een snelle toegang tot het achterland en een prima bereik vanuit 

Nederland en Duitsland.  

 

Op dit moment zijn er nog maar enkele bouwrijpe percelen beschikbaar in Venray, maar er wordt 

gewerkt aan een uitbreiding van het terrein rondom de haven aan de Maas in Wanssum van bijna 

18,5 ha en ongeveer 4 ha bij het industrieterrein Smakterheide. Daarnaast zal elders in Venray de 

komende jaren nieuwe bedrijfsgrond worden ontwikkeld van ongeveer 30ha. 

 

Ondernemersorganisatie:  

Venrays Ondernemers Platform VOP: www.vop.nu  

Secretariaat: de heer P. Jacobs, piet.jacobs@kpnmail.nl  

 

Belangrijkste bedrijfstakken: 

Zakelijke dienstverlening 1.070 vestigingen, 27,5% van de banen 

Collectieve dienstverlening 740 vestigingen, 31,6 % van de banen 

Handel 620 vestigingen, 14,5% van de banen 

Landbouw 490 vestigingen, 5,8% van de banen 

Industrie 440 vestigingen, 19,1% van de banen 

Overige dienstverlening 280 vestigingen, 1,6% van de banen 

 

Werkgelegenheidscijfers, ondernemersklimaat: 

https://www.waarstaatjegemeente.nl  

Venray kent een laag werkeloosheidscijfer en daalt nog licht. 

Ondernemersklimaat krijgt een ruim e voldoende met een score door ondernemers van 6,76.   

http://www.vop.nu/
mailto:piet.jacobs@kpnmail.nl
https://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Bedrijventerrein Keizersveld: 

 Gemengde bedrijven/kantorenpark, 41 ha, milieucategorie 1,2,3,4 

 Bedrijvigheid: mix van autobedrijven, personeelsdiensten, verzamelgebouwen, 

machinebouw, interieurbouw en kleinschalige industrie 

 Totaal 167/171 bedrijven waarvan circa 70 eenmansbedrijven. 

 Grootste bedrijven:  

 Numac: machinebouw en onderhoud 

 Nuvita: farmaceutisch bedrijf 

 Price Cleaning: schoonmaak 

 Manders: machinebouw 

 Otto: personeelsdiensten 

 Personato: personeelsdiensten 

 3 uitgeefbare terreinen: 3.110 m2, 3.165 m2 en 3.005 m2, totaal 0,9 ha 

 Kwaliteit bedrijventerrein: zeer goed  

 BT2 terrein 

 Afstand tot: autosnelweg 0,0 km; containerterminal/binnenhaven Wanssum 9,0 km; 

railterminal Venlo 24,0 km; luchthaven Weeze 27,0 km 
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Bedrijventerrein De Hulst I: 

 Gemengde bedrijven, 22,5 ha, milieucategorie 2,3,4 

 Bedrijvigheid: divers met autobedrijven, machinebouw, vervoer, verzamelgebouwen, bouw 

en detailhandel 

 Totaal 69 bedrijven waarvan circa 36 eenmansbedrijven. 

 Grootste bedrijven: geen echt grote bedrijven, grootste zijn Aandachttrekkers, Vera 

Zonwering, Post nl. 

 Aantal kleinere percelen nog uitgeefbaar van 800 m2 tot 5.775 m2, totaal 7,75 ha 

 Revitalisering gewenst + kleine uitbreiding van circa 3,4 ha aan de A-73  

 BT0 terrein 

 Afstand tot: autosnelweg 0,0 km; containerterminal/binnenhaven Wanssum 5,0 km; 

railterminal Venlo 21,0 km; luchthaven Weeze 23,0 km, treinstation 0,5 km 
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Bedrijventerrein De Hulst II: 

 Bedrijven/kantorenpark: 25,5 ha, milieucategorie 1,2,3,4 

 Bedrijvigheid: divers grotere productiebedrijven, detail(groot)handel, verzamelgebouwen, 

evenementenhal, Gilde-opleidingen 

 Totaal 14 bedrijven waarvan enkele eenmansbedrijven. 

 Grootste bedrijven: Inalfa, Art & Allposters, Telfort zakelijk, Secutor Security, Arvator 

Benelux, Brocacef, Inther Logistics 

 Gronduitgifte nog mogelijk van 900 m2 tot 14.500 m2, totaal 4,21 ha 

 Kwaliteit bedrijventerrein is goed, redelijk nieuw terrein 

 BT2 terrein 

 Afstand tot: autosnelweg 0,0 km; containerterminal/binnenhaven Wanssum 5,0 km; 

railterminal Venlo 21,0 km; luchthaven Weeze 22,0 km, treinstation 0,5 km 
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Bedrijventerrein haven Wanssum: 

 Haventerrein: ruim 50 ha, milieucategorie 1,2,3,4 

 Bedrijvigheid: divers gemengde bedrijven  

 Totaal 53 bedrijven waarvan 15 eenmansbedrijven. 

 Grootste bedrijven: Kersten Europe, Agrifirm Feed, Staalmeesters Wals- en buigwerk, 

Geelen Beton, Datrans, Jacobs Dakbedekking, Cementbouw Hemex 

 Nieuwe grond uitgeefbaar na ontwikkeling, totaal 18,38 ha. 

 Kwaliteit bedrijventerrein is middelmatig tot goed 

 Organisatie van ondernemers: Industriële Club Meerlo-Wanssum 

 Complete haventerrein gaat worden aangepast, weg N-270 wordt verlegd, uitbreiding 

haven en herbestemming 

 BT1 terrein 

 Afstand tot: autosnelweg 6,0 km; containerterminal/binnenhaven Wanssum 0,0 km; 

railterminal Venlo 26,0 km; luchthaven Weeze 17,0 km 
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Bedrijventerrein De Blakt: 

 Bedrijventerrein: 78,4 ha, milieucategorie 2,3,4 

 Bedrijvigheid: grotere bedrijven, vooral logistiek  

 Totaal 10 bedrijven. 

 Grootste bedrijven: Ceva Logistics, Flextronics, Sligro, Cordstrap, Hoex Bouw 

 12,15 ha nieuwe grond uitgeefbaar 

 Kwaliteit bedrijventerrein is goed 

 BT2 terrein 

 Afstand tot: autosnelweg 0,0 km; containerterminal/binnenhaven Wanssum 5,0 km; 

railterminal 21,0 km; luchthaven 22,0 km, treinstation 1,0 km 

 

 

 
  



8 
 

Bedrijventerrein Smakterheide + toekomstige uitbreiding: 

 Industrieterrein: 170 ha, milieucategorie 1,2,3,4,5 

 Bedrijvigheid: diverse grote productiebedrijven en logistieke bedrijven 

 Grootste bedrijven: Inalfa, Xerox, NLW Groep, Jabil Circuit 

 Gronduitgifte nog mogelijk 6.309 m2, uitbreiding totaal  39.263 m2 

 Kwaliteit bedrijventerrein is goed 

 Organisatie van ondernemers: Ondernemersvereniging Smakterheide 

 Afstand tot: autosnelweg 1,0 km; containerterminal/binnenhaven Wanssum 20,0 km; 

railterminal Venlo 48,0 km; luchthaven Weeze 26,0 km 
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Bedrijventerrein De Brier: 

 Industrieterrein: 10,86 ha, milieucategorie 1,2,3 

 Bedrijvigheid: divers, o.a. grote detailhandelsbedrijven als: Praxis, Leenbakker, Gamma, 

Kwantum 

 Grootste bedrijven: Praxis, Elektro Martens, Feenstra Verwarming, Gamma en GGZ 

 Geen gronduitgifte mogelijk  

 Kwaliteit bedrijventerrein is goed,  

 Afstand tot: autosnelweg 1,0 km; containerterminal/binnenhaven Wanssum 8,0 km; 

railterminal Venlo 22,0 km; luchthaven Weeze 25,0 km, treinstation 2,5 km 
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Bedrijventerrein Zuivelfabriek Leunen: 

 Industrieterrein: 2,56 ha, milieucategorie 1,2 

 Bedrijvigheid: MKB 

 Grootste bedrijven Welkoop Venray, Dierenkliniek de Oude Melkfabriek Venray 

 Geen gronduitgifte mogelijk  

 Kwaliteit bedrijventerrein is verouderd,  

 Afstand tot: autosnelweg 1,0 km; containerterminal/binnenhaven Wanssum 8,0 km; 

railterminal Venlo 22,0 km; luchthaven Weeze 25,0 km 
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Bedrijventerrein Vennendreef: 

 Industrieterrein: 10,33 ha, milieucategorie 1,2 

 Bedrijvigheid:  

 Totaal 3 bedrijven. 

 Grootste bedrijven:  BTL-groenvoorziening, RIT bandenservice 

 Gronduitgifte nog mogelijk: 4,84 ha 

 Kwaliteit bedrijventerrein is goed, nieuw terrein,  

 Afstand tot: autosnelweg 1,0 km; containerterminal/binnenhaven Wanssum 5,0 km; 

railterminal Venlo 22,0 km; luchthaven Weeze 21,0 km 
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Bedrijventerrein Witte Vennen: 

 

 Industrieterrein: 27,45 ha, milieucategorie 1,2,3,4 

 Bedrijvigheid: grote productiebedrijven 

 Totaal 2 bedrijven: Rixona, DSV Solutions 

 Geen gronduitgifte mogelijk 

 Kwaliteit bedrijventerrein is goed, nieuw terrein,  

 Afstand tot: autosnelweg 1,0 km; containerterminal/binnenhaven Wanssum 5,0 km; 

railterminal Venlo 22,0 km; luchthaven Weeze 21,0 km 
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Bedrijventerrein Ysselsteyn: 

 Gemengd bedrijventerrein: ruim 16 ha, milieucategorie 1,2,3.1,4 

 Bedrijvigheid: divers, gemengd bedrijven  

 Totaal 24 bedrijven waarvan 13 eenmansbedrijven 

 Grootste bedrijven: Keijsers-Manders Installatietechniek, Vitelia 

 Leegstand gebouwen + nog 6.000 m2 grond uitgeefbaar, eigendom Vitelia 

 BT1 terrein 

 Afstand tot autosnelweg 8,5 km, containerterminal/binnenhaven Wanssum 14,0 km; 

railterminal Venlo 28,0 km; luchthaven Weeze 31,0 km 
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Contactpersonen gemeente Venray: 

De heer Beterams, 0478-523216, hans.beterams@venray.nl  

De heer Robroek, 0478-523788, marcel.robroek@venray.nl  

 

Contactpersoon voor Zuivelfabriek Leunen en Vennendreef:  

De heer Rutten, Maessen Bedrijven, 0478-513100, g.rutten@maessenbedrijven.nl 

 

Contactpersoon voor Agrobaan Ysselsteyn: 

De heer Janssen, Coöperatie Vitelia, 0478-578119, ariejanssen@vitelia.nl  

 

Interessante websites: 

www.ruimtelijkeplannen.nl  

www.fundainbusiness.nl  

www.venray.nl 

www.venray.nl/venray-verkoopt  

www.venray.nl/venray-feiten-en-cijfers  

www.limburg.nl  

http://vop.nu/lang-nl/ondernemingsverenigingen  

mailto:hans.beterams@venray.nl
mailto:marcel.robroek@venray.nl
mailto:g.rutten@maessenbedrijven.nl
mailto:ariejanssen@vitelia.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.fundainbusiness.nl/
http://www.venray.nl/
http://www.venray.nl/venray-verkoopt
http://www.venray.nl/venray-feiten-en-cijfers
http://www.limburg.nl/
http://vop.nu/lang-nl/ondernemingsverenigingen

