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Vandaag start de publieksstemming voor de verkiezing 
van Ondernemer van het Jaar 2019 van De Limburger. 
U kunt als lezer online op www.delimburger.nl/ondernemer 
tot en met zondag 27 oktober uw stem uitbrengen op drie 
bedrijven van de longlist, waarvan u vindt dat zij het predicaat 
Ondernemer van het Jaar 2019 verdienen. 

Na de publieksstemming blijven er acht finalisten over. Een 
vakjury zal vervolgens beoordelen welk bedrijf er uiteindelijk 
met de titel vandoor gaat. Dit jaar zal het thema duurzaam-
heid extra zwaar worden meegerekend in de beoordeling van 
de bedrijven. Of iets concreter: de innovatieve slagkracht die 
ze het afgelopen jaar aan de dag hebben gelegd om zo 
duurzaam mogelijk te ondernemen en daarnaast de inspan-
ning die ze hebben gepleegd om het bewustzijn onder 
burgers en overheid wat betreft duurzaamheid te stimuleren.  
De winnaar wordt in de eerste week van december bekend-
gemaakt.  

U kunt vanaf nu stemmen!

Cristal Therapeutics werkt aan de 
ontwikkeling van nanomedicijnen. 
Nanodeeltjes zijn een transport-
middel die medicijnen via de bloed-
baan afleveren op de plek waar ze 
hun werk moeten doen, bijvoor-
beeld in een tumor. Het doel: com-
merciële producten ontwikkelen 
die de gezondheid van patiënten 
verbeteren. Bij het op de Bright-
lands Health Campus in Maastricht
gevestigde bedrijf werken 15 per-
sonen.  

Cristal Therapeutics
Christianne Rijcken

Holbox uit Echt is gespecialiseerd
in ontwerp, design en productie 
van kartonnen displays. Hierop 
kunnen bedrijven hun producten 
promoten. Het familiebedrijf be-
staat meer dan veertig jaar en is 
inmiddels ook internationaal ac-
tief. In 2016 ontwikkelde Holbox 
Kartonwinkel.nl. Hier verkoopt 
het kartonnen meubeltjes voor 
kinderen, levensgrote kartonnen 
figuren en speelgoed. Bij het be-
drijf werken 400 mensen.

Holbox
Martijn Hol 

Wepa in Swalmen, vroeger Van 
Houtum, is specialist in het ont-
wikkelen van toilethygiëne. Het 
bedrijf verwerkt al bijna een halve
eeuw naast gerecycled papier ook
alternatieve, duurzame lokale 
grondstoffen zoals drankenkar-
tons, gebruikte papieren hand-
doekjes, gebruikte koffiebekers 
en flessenlabels. Wepa verkoopt 
zijn producten via de groothandel
in heel West-Europa. Bij het be-
drijf werken 177 mensen. 

Wepa
Andreas von Ameln

SoFine Foods uit Landgraaf maakt 
en verkoopt plantaardige voeding 
en vleesvervangers. In 1963 werd 
begonnen  met het maken van tofu,
nu staan er inmiddels circa 130 
producten op het menu, van bor-
relsnacks tot groenteburgers. 
‘Heerlijk eten voor een mooiere we-
reld’, is volgens directeur Bart Mer-
kus het bedrijfsmotto. „Het is onze
missie om lekker, vriendelijk en ge-
zond eten te maken. Voor ieder-
een.”

SoFine Foods
Bart Merkus

Uitvinder van de hotchocspoon: 
een brok chocolade aan een hou-
ten lepel. Het bedrijf met een cho-
coladefabriek in Kerkrade telt in-
middels 21 combi’s van café-cho-
coladewinkels in Nederland, 
Duitsland en België en nog vier 
shop-in-shops. Het Cacao-Trace-
systeem steunt boeren met kennis
bij het verbouwen, oogsten en fer-
menteren van cacaobonen. Daar-
naast ondersteunt het bedrijf lo-
kaal  onderwijs. 

Chocolate Company
Mirjam Schroeder

Multinational DSM uit Heerlen, 
voortgekomen uit de vroegere 
Staatsmijnen, is actief in gezond-
heid en voeding.  Producent van vi-
tamines, allerlei ingrediënten voor 
voedingsmiddelen, een tweede ge-
neratie biobrandstoffen, hoog-
waardige materialen en bioplas-
tics. Andere troefkaarten: suiker-
vervanger Avansya, duurzame 
zalmkweek en de ambitie om alle 
DSM-materialen recyclebaar te 
maken. 

DSM
Feike Sijbesma

Helwig Kozijnen in Geleen maakt 
kozijnen in allerlei soorten en ma-
ten. Het bedrijf probeert dat zo in-
novatief en milieuvriendelijk mo-
gelijk te doen. Helwig heeft een 
duurzaamheidsmanager in 
dienst. Afgelopen jaar kwam het 
bedrijf in het nieuws door een on-
derzoek dat het samen met TNO 
doet naar hergebruik van oude ko-
zijnen. Bij het familiebedrijf, dat 
sinds 1931 bestaat, werken zo’n 
100 mensen. 

Helwig Kozijnen
Bob, Wil en Frank Helwig

Familiebrouwerij uit Gulpen sinds
1825. Gebruikt als enige brouwerij
in Nederland nagenoeg alle 
grondstoffen uit eigen regio: wa-
ter uit eigen bronnen, hop uit ei-
gen hoptuin en gerst van boeren 
uit de regio. Het bier is voorzien 
van het keurmerk Erkend Streek-
product. Momenteel bouwt Gul-
pener – naar eigen zeggen – het 
meest duurzame brouwhuis van 
Europa. Gulpener telt 65 mede-
werkers. 

Gulpener
Jan-Paul Rutten

Ondernemer 
van het Jaar
De redactie van De Limburger organiseert dit jaar de tweede 
editie van de verkiezing van de Limburgse Ondernemer van 
het Jaar. Vorig jaar kwam André Rieu als winnaar uit de bus. 
Dit jaar is ervoor gekozen het thema duurzaamheid een 
prominentere rol te geven in de selectie van de bedrijven. 
Hieronder stellen we u kort de 21 geselecteerde bedrijven 
voor die gaan strijden om de titel. 

De missie van Medtronic is het ver-
lichten van pijn, het herstellen van 
de gezondheid en het verlengen 
van het leven van mensen in de hele
wereld. Medtronic is vooral bekend
van de pacemaker. In Limburg 
staan het Europees hoofdkantoor, 
het distributie-, service- en repara-
tiecentrum en het onderzoekscen-
trum, waar onder meer elektrisch 
aangedreven chirurgische instru-
menten zijn ontwikkeld. 

Medtronic
Leo Kretzers

Gloednieuwe kunststof uit oud 
plastic. Ioniqa kan PET-plastic 
met een vloeistof omtoveren tot 
een grondstof, die qua prijs con-
currerend is met nieuwe kunst-
stof. De innovatie voorkomt dat 
plastic wordt verbrand of eindigt 
op de afvalberg of erger nog: in 
oceanen. Ioniqa is uitgeroepen tot
Nationaal Icoon. Afgelopen zo-
mer opende het zijn eerste fabriek
op de Brightlands Chemelot 
Campus in Geleen. 

Ioniqa
Tonnis Hooghoudt
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Zwamburg kweekt oesterzwam-
men op koffiedik, een afvalstroom 
uit de  horeca.  Voor de CO2-neutra-
le kweek wordt gebruikgemaakt 
van warmtepomptechniek, zonne-
panelen en ledverlichting. Het 
steeltje van de zwammen, snijaf-
val, wordt samen met lokale part-
ners verwerkt tot (gedeeltelijke) 
vleesvervanger voor grillworsten, 
zwamburgers, bitterballen, kroket-
ten en zelfs een gedroogde spelt-
pasta. 

Zwamburg
Rob Hermans

Moonen Packaging in Weert is 
een verpakkingsspecialist. Het 
bedrijf begon in 1955 en groeide 
uit tot een innovatieve internatio-
nale speler in de verpakkingsin-
dustrie. Moonen Packaging, dat in
2018 is gekocht door OptiGroup, 
is in Europa koploper in compos-
teerbare verpakkingen op basis 
van hernieuwbare grondstoffen. 
In totaal werken er 80 personen. 

Moonen Packaging 
Gé Moonen

Het Venlose familiebedrijf, onder 
meer gespecialiseerd in logistiek 
en vastgoed, timmert  aan de 
(spoor)weg. Het blies een al jaren 
leegstaande railterminal in het 
Duitse Kaldenkerken nieuw leven in
en realiseert op dit moment de 
grootste binnenlandse railterminal
op bedrijventerrein Trade Port 
Noord in Venlo. Met de komst van 
deze terminal zullen jaarlijks zo’n 
half miljoen vrachtwagens van de 
weg verdwijnen. 

Cabooter Group
Hans Cabooter

De gevolgen van de klimaatveran-
dering worden steeds zichtbaarder
en de energietransitie raakt ons al-
lemaal, zegt Dennis Fokkinga, op-
richter van Driven by Values. Het 
Sittardse adviesbureau onder-
steunt al meer dan tien jaar ge-
meenten, provincies, netbeheer-
ders, bedrijven, burgers en organi-
saties in het bedenken, uitwerken 
en realiseren van duurzame ener-
gieoplossingen. 

Driven by Values
Dennis Fokkinga

De Maastrichtse onderneming 
Mosa Meat van Mark Post werkt al
jaren aan het realiseren van een 
bedrijf dat kweekburgers produ-
ceert. Het vlees komt voort uit 
stamcellen van runderen.  Mosa 
Meat maakt nu werk van het op 
grotere schaal produceren van 
kweekburgers. Post is van mening
dat het kweekvlees binnen twintig
à dertig jaar het reguliere vlees uit
de schappen zal gaan verdringen.

Mosa Meat
Mark Post 

Kromme en onooglijke komkom-
mers: prima te eten, maar onver-
koopbaar. Weggooien doet pijn. 
Voedselverspilling, niet duur-
zaam. Boy Jacobs, zoon van een 
Kesselse teler, en compagnon 
Bart Kuijpers bedachten een op-
lossing: knijpzakjes met drinkba-
re groente, zonder kunstmatige 
toevoegingen en dankzij een con-
serveringstechniek wél met alle 
gezonde stofjes. Merk: Xquee-
ze.Me.

SiTesta’s 
Boy Jacobs

Wateroverlast door heftige buien, 
langdurige droogte, hittestress. 
Door de klimaatverandering krij-
gen we steeds meer te maken met
weersextremen. Start-up Tile Sys-
tems in Hegelsom speelt hier op in:
met innovatieve terrastegels en (in
kringloop gefabriceerde) straat-
klinkers op een speciaal ontwikkeld
zand- en grindbed. De bestrating 
slurpt als een gulzige spons over-
vloedig hemelwater op.

Tile Systems 
Rob Alards

Onzichtbare zonnecollectoren ver-
werkt in het dak. Ideaal voor bij-
voorbeeld beeldbepalende gebou-
wen midden in de stad. Het in Heer-
len gevestigde Q-roof, het bedrijf 
van Ruud Derks en Marc Meijers, 
ontwikkelde een technologie die 
het mogelijk maakt om bijvoor-
beeld bij monumentale gebouwen 
toch zonne-energie op te wekken, 
zonder dat dit afbreuk doet aan de
uitstraling van het pand. 

Q-roof Ruud Derks, 
Roy Eurlings en Cor Maas

Het schuifdak en het dashboard in
de auto en de printplaat in de 
iPhone. Stuk voor stuk producten
die innovatieve materialen bevat-
ten die zijn geproduceerd in een 
Geleense fabriek, op Chemelot. 
Polyscope Polymers is wereld-
marktleider bij de productie van 
de kunststof SMA. Hittebesten-
dig, vormvast, stevig en licht. Het
bedrijf dat ooit op sterven na dood
was, mikt nu op een omzet van 
100 miljoen euro.

Polyscope Polymers
Patrick Muezers

De Venlose machinebouwer 
(jaaromzet 50 miljoen euro, 120 
medewerkers) speelt in op de toe-
komst van de waterstofauto. Hau-
zer heeft een coating ontwikkeld 
die het hart van de waterstofauto 
– de brandstofcellen – beschermt
tegen de uiterst agressieve roest-
invloeden van water en zuurstof. 
Ook bouwt het bedrijf de machi-
nes hiervoor. Nu coaten machines
van Hauzer nog delen van ver-
brandingsmotoren. 

IHI Hauzer Techno 
Coating Dave Doerwald

Kipster lanceerde in 2017 het eer-
ste klimaatneutrale ei ter wereld. 
De kippen krijgen uitsluitend rest-
stromen uit de voedingsindustrie 
op hun bord en ze  worden zo dier-,
milieu- en mensvriendelijk als mo-
gelijk gehouden. De eerste boerde-
rij die in Oirlo staat, krijgt twee ‘col-
lega- Kipsters’, stallen die momen-
teel elders in het land worden 
gebouwd. Het bedrijf gaat interna-
tionaal uitbreiden, onder meer in 
de VS. 

Kipster
Ruud Zanders 
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Vakjury 

Uit de publieksstem-
ming komen acht 
finalisten voort. De 
vakjury wijst uit deze 
ondernemers uiteinde-
lijk degene aan die zich 
Limburgs Ondernemer 
van het Jaar 2019 mag 
noemen. De vakjury 
bestaat uit de volgende
deskundigen:
 
W Loek Radix
Was interim-manager 
bij diverse bedrijven
en staat nu aan het 
hoofd van Chemelot.  

W Twan Beurskens 
Voormalig Limburgs 
gedeputeerde en nu 
gemeentesecretaris 
van Venlo. 
 
W Marïelle Heijltjes
Professor aan de 
Maastricht University, 
onder meer gespeciali-
seerd in management-
stijlen. 

W Ria Joosten
Succesvolle onderne-
mer die een groot 
horecabedrijf opzette: 
Ria Joosten Catering & 
Evenementen. Was in 
2014 Limburgs zaken-
vrouw van het jaar.
 
W Bram van der Heijden
Chef van de economie-
redactie van De 
Limburger. 

Stem nu op je favoriete 
ondernemer

De sculptuur voor 
de winnaar van de 

verkiezing Ondernemer 
van het Jaar 2019 

wordt gemaakt door 
kunstenaar Tom 

Smetsers uit Reuver. 


