


Voor  woord
Met rechte rug

Het is voor de Limburger nog wat wennen: 
met rechte rug verkondigen dat het 
economisch heel goed gaat met ons! We 
zijn dan ook decennialang anders gecon
ditioneerd. Limburg was de rode lantaarn 
van Vlaanderen en had verzorging nodig 
voor telkens nieuwe blessures.

Vandaag blijft de werkloosheid onder 
het Vlaamse gemiddelde en is er veel 
vertrouwen bij ondernemers. Dat vertaalt 
zich in een hoog investeringsritme en een 
stijgend aantal vacatures.

Een magisch recept om regio’s te laten 
heropleven bestaat niet omdat een 
economie niet maakbaar is. Al zijn er 
wel een aantal basisingrediënten die 
niet mogen ontbreken. Met performante 
basis infrastructuur, voluntaristisch risico     
kapitaal, performante onderwijs en 
kennis instellingen en een meedenkende 
overheid geraak je al een heel eind. 
Ondernemers met durf en soms wat geluk 
zorgen voor de rest.

85 MILJOEN EURO, 84 PROJECTEN 
LRM zoekt naar groeiverhalen in de domeinen 

Duurzame Samenleving, Gezondheid & Zorg, 

Technologie & Diensten, Ruimte & Beleving en Slimme 

Maakindustrie. Niet wij, maar ondernemers bepalen of 

successen zich voordoen in nanotech, biotech of iets 

anders.

We investeren fors in bedrijvencampussen, zoals 

Corda Campus, waar groeibedrijven reeds 3.500 jobs 

gecreëerd hebben, en waar hun werknemers omringd 

worden door een sterke community van bedrijven, 

kennisinstellingen en overheidsorganisaties. Samen 

met partners beheren wij incubatoren waar momen

teel 230 startups en hun 750 werknemers gehuisvest 

zijn, en waar de werkverschaffers van morgen bloeien.

Aan vastgoedzijde kan herhaald worden dat LRM de 

erfgenaam van de mijnsites is. beMINE in Beringen, 

en Terhills in Maasmechelen en DilsenStokkem zitten 

wat hun herontwikkeling betreft in de laatste rechte 

lijn. Door hun totale makeover zijn de Limburgse 

mijnsites meer dan ooit een belangrijke spil in de vrije

tijdseconomie van onze provincie.

SAMEN OF NIET
LRM wil impact hebben. Daarom leggen wij de lat 

bewust hoog. Als we een zonnepark bouwen, mag dat 

het grootste van de Benelux zijn. Kristal Solar Park in 

Lommel is met 100 MWp en 300.000 zonnepanelen 

op haar eentje goed voor 4% van de Vlaamse klimaat

doelstellingen inzake zon. 

De duurzaamheid van het vakantiepark met 250 water    

villa’s op Terhills, gelegen naast het Nationaal Park 

van België, staat buiten kijf. Vandaar dat het park 

een eigen microgrid krijgt. Het wordt het eerste 

vakantiepark in de wereld dat draait op gelijkstroom. 

Zonnepanelen komen er op het land, maar ook op het 

water, wat opnieuw een primeur voor België is. 

Het nabije park van 140 megabatterijen is met zijn  

18 MW een primeur voor ons land. Het houdt niet 

enkel het microgrid van Terhills in stand. De batte

rijen zijn bovendien een duurzaam alternatief voor het 

balanceren van de primaire reserve van Elia.

Hoge ambities leiden vaak tot complexe hindernissen. 

Ook in de uitwerking van projecten zijn we dus verplicht 

om binnen de voorziene wetten en procedures platge

treden paden te verlaten. 

Ontwikkelingshindernissen lossen we op door ‘coalities’  

af te sluiten. Die aanpak pasten we al toe bij het 

afsluiten van ecodeals met natuurverenigingen in het 

kader van de ontwikkeling van Kristal Solar Park en de 

bouw van het vakantiepark op Terhills. Economie en 

ecologie hoeven geen tegenpolen te zijn. Doorbraken 

realiseren gebeurt SAMEN of NIET.

WINST VOOR LRM EN LIMBURG
LRM heeft 2017 kunnen afsluiten met een gecon

solideerde winst van 32 miljoen euro. Los van alle 

genoemde projecten, waren de verkoop van energie

technologiebedrijf REstore en de gedeeltelijke exit uit 

Cegeka de bepalende factor in de resultaten van de 

groep.

De te bestemmen winst van het boekjaar was 

in 2017 voldoende hoog om een dividend van  

10 miljoen euro te kunnen uitkeren aan het Vlaams 

Gewest als aandeelhouder van LRM. Hiermee komt 

LRM haar inspanningsverbintenis met Vlaanderen 

opnieuw na. Op basis van een akkoord tussen het 

Vlaams Gewest en de Provincie Limburg, worden 

LRMdividenden integraal doorgestort naar Limburg 

Sterk Merk. Zo vinden deze middelen hun weg naar 

diverse maatschappelijke, culturele en socioecono

mische projecten in de provincie. 

Winst voor LRM betekent winst voor Limburg! 

VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR CEO

Hugo Leroi Stijn Bijnens



‘Limburg 4.0’ is een knipoog naar het concept 
‘Industrie 4.0’. Industrie 4.0 is een verzamelnaam 
voor nieuwe technologieën en concepten in de 
industrie, die zich ontwikkelen dankzij een doorge
dreven digitalisering en connectiviteit. Het zorgt voor 
slimme manieren van produceren, massa productie 
van gepersonaliseerde producten en innovatieve 
businessmodellen. 

Met Limburg 4.0 doelen we op het feit dat Limburg, 
net als de industrie, in volle transformatie zit.  
De economische motor draait op volle toeren en qua 
werkloosheid zitten we onder het Vlaamse gemid
delde. De startupscene binnen het incubatoren
netwerk is dynamisch en ambitieus. We hebben weer
bare bedrijven en bruisende bedrijven campussen.  
De vrijetijdseconomie heeft de wind in de zeilen 
omdat zij haar unieke troeven van natuur, beleving, 
erfgoed en gastvrijheid optimaal weet uit te spelen.

Limburg staat op de kaart, omdat het een nieuwe 
en eigen weg gevonden heeft. De investerings
maatschappij LRM is ook vaak eigenzinnig en tot  
risico’s bereid. Dat geldt zowel voor de investeringen 
als in de aanpak. 

Limburg vooruithelpen, kan door goed na te denken 
over de uitdagingen van overmorgen. Wie zich 
vandaag aan morgen aanpast, heeft de toekomst in 
de hand.

De LRMwerking krijgt vorm door een antwoord te 
bieden op de hierna genoemde uitdagingen. 

Limburg
4.0



Het investeringsplatform ‘Technologie &  

Diensten’ focust enerzijds op jonge, 

beloftevolle, innovatieve Limburgse onder

nemingen met een internationaal groeipo

tentieel en anderzijds op internationale 

bedrijven die hun expansie verder willen 

uitbouwen vanuit Limburg. 

Aan vastgoedzijde springt Corda Campus in 

het oog, dé toonaangevende techcampus in 

het centrum van de Euregio. In 2017 werden 

twee bedrijfshallen gerenoveerd tot hyper

moderne kantoorruimtes waar zowel jonge 

innovatieve bedrijven als gevestigde waarden 

hun plek vinden. Daarnaast werd de bouw 

opgestart van Corda 2 en 3, twee volledig 

nieuwe kantoorgebouwen naar analogie met 

Corda 1. De Corda Campus was in 2017 

goed voor 220 bedrijven en 3.500 jobs.

Startups in ICT worden begeleid binnen de 

Corda Incubator in Hasselt, en voor creatieve 

en innovatieve bedrijven is het thuiskomen 

in Cmine Crib in Genk. Cmine Crib breidde 

in 2017 uit waarbij de totaal verhuurbare 

oppervlakte quasi verdubbelde. De modein

cubator MIA.H zet in op wearables en mode

accessoires met een techinsteek.

Investeringsvolume 2017  

‘Technologie & Diensten’  

Het LRMportfolio van ‘Gezondheid & Zorg’ bevat voornamelijk 

jonge en innovatieve bedrijven die een mix van producten 

ontwikkelen: geneesmiddelen (biotech), medtech devices, 

ontwikkelingen en concepten voor de verbetering van de zorg 

(MedTech en Care), en voeding met een impact op gezondheid 

(functionele voeding). Kenmerkend voor de bedrijven binnen de 

portfolio is dat er nood is aan specifieke en vaak hoogtechnolo

gische infrastructuur in een stimulerend ecosysteem. 

De digitalisering zal ook in deze sector tot nieuwe kansen en 

ontwikkelingen leiden. Binnen de Health & Careincubator 

Bioville in Diepenbeek worden investeringen gepland om 

Limburg op de kaart te zetten rond het thema eHealth, door 

de ontwikkeling van blockchaintoepassingen en de realisatie van 

een digital health house. 

Investeringsvolume 2017  

‘Gezondheid & Zorg’  

ICT en digitalisering zijn vaak ook de lijm die cross-overs en 

verbindingen mogelijk maken tussen sectoren. Een voorbeeld 

bij uitstek is de dronesector. Droneport wordt een campus op 

de oude militaire luchthaven van Brustem (SintTruiden) voor 

bedrijven die actief zijn in de bemande en onbemande lucht

vaart. Daarvoor wordt samengewerkt met POMLimburg, Stad 

SintTruiden en LRA. In een eerste fase wordt een poortgebouw 

gebouwd voor een incubator, met kantoren en werkateliers 

voor haar bewoners. Naast de bestaande landingsbaan komen 

loodsen en speciaal vergunde outdoor en indoortestruimtes 

voor droneactiviteiten. Vanaf de inhuldiging (voorzien begin 

2019) van het poortgebouw zal Droneport zich volledig kunnen 

ontwikkelen tot motor van de droneindustrie.

De digitalisering is een mondiaal gegeven. Het zorgt voor disruptie 
binnen de economie en schudt klassieke sectoren grondig door elkaar. 
Het leidt tot nieuwe verdienmodellen en fundamentele verschuivingen 
op de arbeidsmarkt. Het is de instroom van STEMprofielen die het 
groeiritme van bedrijven en regio’s sterk zal bepalen. 

Het thema digitalisering zit verweven in de LRMwerking, en komt in 
verschillende investeringsdomeinen aan bod.

 
Digitalisering 

4

33,8

MILJOEN EURO

MILJOEN EURO



Limburg



Binnen het investeringsdomein ‘Slimme Maak industrie’ heeft 

LRM de ambitie, naast de eerder genoemde dronecampus, 

om samen met partners een Smart Manufacturing Campus te 

ontwikkelen op de Thorsite in Genk. LRM heeft een blauwdruk 

klaar en werkte een waardepropositie uit. 

Een smart manufacturing campus, waar de strategische focus 

op Industrie 4.0 ligt, bestaat uit een open 360°ecosysteem, 

met een flexibel en integraal aanbod van faciliteiten en diensten. 

Binnen dat aanbod zien wij infrastructuur en nutsvoorzieningen op 

maat, maar ook gedeelde faciliteiten evenals gedeelde machine 

parken. Een incubator moet een plaats krijgen in het aanbod, 

om jonge bedrijven in de maakindustrie te laten groeien en op 

te schalen. Tot slot is de samenwerking met kennisinstellingen, 

onderzoekscentra en flankerende organisaties essentieel om een 

campus tot een succes te maken. Limburg is perfect gesitueerd, 

vermits we vlakbij Duitsland liggen, een land dat wereldleider is 

op vlak van Industrie 4.0.

LRM gelooft sterk in een toekomst voor de slimme maakindustrie. Meer dan drie vierde 
van de toegevoegde waarde in ons land is immers direct of indirect gerelateerd aan 
industriële activiteiten. Hoewel de maakindustrie onder druk staat, blijft het een belangrijke 
werkverschaffer en motor van de economie. Limburg moet maximaal voordeel zien te halen 
uit de nieuwe industriële (r)evolutie door in te zetten op de fabrieken van de toekomst.  
Met slimme technieken en ICT kunnen producten sneller en goedkoper geproduceerd 
worden. Nieuwe toepassingen zorgen ervoor dat er minder transport en energieverbruik nodig 
is, waardoor duurzame groei mogelijk wordt. De fabrieken van de toekomst zijn nodig om 
productie terug naar hier te halen, de export te vergroten en de werkgelegenheid in deze 
sector terug te laten groeien.

 
Factory of the future

Investeringsvolume 2017 

‘Slimme Maakindustrie’

3,6
MILJOEN EURO



LRM wil een voortrekker zijn door een 5tal impactvolle klimaat

projecten te realiseren binnen een economisch rendabele 

context. Zij moeten voelbaar wegen op de Vlaamse klimaat

inspanningen. In 2017 werd de aanzet gegeven tot de effec

tieve realisatie van enkele van die projecten, waaronder een  

18 MWbatterijproject en 100 MWpzonnepark in Dilsen

Stokkem op de Terhillssite en het 100 MWzonnepanelenpark 

in het Kristalpark in samen werking met stad Lommel.

De drijfveer van het LRMinvesteringsplatform ‘Duurzame 

Samenleving’ is duurzaamheid. Het team beantwoordt alle inves

teringsvraagstukken met betrekking tot duurzame productie aan 

een lage kost of efficiënt beheer van essentiële basisproducten 

met een verlaagde impact op de leefwereld. Binnen dit platform 

werkt men op subdomeinen als Groene Energie, Slimme Steden, 

Recyclage & Materialen en Landbouw Technologie (AgTech).

LRM ondersteunt de ontwikkeling van de Thorcampus in Genk. 

Op het Thor Park worden onderwijs (met de T2campus) en 

onderzoek (via het onderzoekscentrum EnergyVille) in contact 

gebracht met economische activiteiten die ontwikkeld worden 

op het achterliggende bedrijventerrein. IncubaThor werd verder 

uitgebreid, en biedt jonge bedrijven de mogelijkheid om zich te 

ontplooien te midden van de ‘Smart Grids’community van de 

Thorcommunity.

Klimaatbewustzijn groeit bij publiek, politiek en bedrijfsleven. Er 
worden internationale klimaatakkoorden afgesloten om de ecolo
gische footprint van onze maatschappij en economie maximaal te 
verkleinen. Een laatste trend die onomkeerbaar lijkt, is de wereld
wijde shift van fossiele naar duurzame en hernieuwbare energie met 
een toenemende elektrificatie tot gevolg. 

Limburg staat bekend als de groene long van Vlaanderen, en ook dat 
biedt unieke kansen. Omdat we ruimte hebben in Limburg, inves
teringsmiddelen én know how rond wind en zonneenergie, is LRM 
gestart met een ambitieus klimaatinvesteringsplan. 

 
Energietransitie

De materialenincubator GreenVille in 

HouthalenHelchteren krijgt extra uitstraling 

met de opstart van de bouw van Lab2Fab. In 

Kinrooi staan de gebouwen van de Agropolis–

incubator dicht bij oplevering. Ten slotte 

werd ook de fietsincubator van Flanders’ Bike 

Valley’s ecosysteem in Beringen verder geïn

tegreerd in het incubatorennetwerk van LRM.

Investeringsvolume 2017 

‘Duurzame Samenleving’

14,1
MILJOEN EURO



Letterlijk omdat LRM in belevingsproducten en bovenregionale 

attracties investeert die internationaal in de markt zullen worden 

gezet.

Zo werd het historisch en industrieel mijnerfgoed de voorbije 

jaren grotendeels gerestaureerd. Dat gebeurt binnen het investe

ringsdomein ‘Ruimte & Beleving’. Elke site heeft terug een iden

titeit, een toekomst en enkele troeven. Met beMINE, Terhills, 

Cmine, Thor Park, Greenville, Zwartberg en HeusdenZolder 

beschikt de regio over zeven beschermde en unieke sites. De 

mijnsites kunnen dé onvervreemdbare reden worden om Limburg 

te bezoeken. De nieuwe uitdaging voor de komende jaren bestaat 

erin om die bijzondere plekken niet alleen verder te ontwikkelen, 

maar ook te verbinden. Het idee van het voormalige Kolenspoor 

als metafoor, maar ook als fysische opportuniteit, groeit aan 

belangstelling.

Via de projectvennootschap nv Terhills ontwikkelt LRM het 

gebied van de voormalige mijnterreinen van Eisden tot een 

bovenregionale vrijetijdssite. 

Die nieuwe bestemming met de naam ‘Terhills’ grenst enerzijds 

aan de Maasmechelen Village Chic Outlet Shopping en ander

zijds aan het Nationaal Park Hoge Kempen. Het is een belang

rijke hefboom voor de tewerkstelling en economische groei in 

deze regio. Het geplande highend vakantiepark met 250 vakan

tiewoningen zal de kers op de taart van deze site zijn.

Ook de restauratie van de beschermde Rentmeesterswoning, 

naast de Landcommanderij Alden Biesen is bijna voltooid. Het 

wordt een viersterrenhotel met 72 kamers dat voor de zomer 

zal opengaan. De uitbating zal worden verzekerd door Martin’s 

Hotels Group.

Investeringsvolume 2017  

‘Ruimte & Beleving’

Grenzen verleggen kan zowel letterlijk als figuurlijk bekeken worden.  

 
Grenzen verleggen

Letterlijk ook omdat de campussen en 

incubatoren 2.0 internationaal verbonden 

zijn met innovatief vastgoed in de Euregio. 

In de regio Belgisch Limburg, Eindhoven, 

Nederlands Limburg en Aken, zijn er met 

inbegrip van de Corda en Thor Campus, 

reeds zeven relevante campussen, 

waarvan de managers elkaar amper 

kennen. Dat komt omdat iedereen met 

zijn rug naar de grens staat. We kunnen 

elkaars infrastructuur benutten. En door 

samen te werken, kunnen we bouwen aan 

een grensoverschrijdende talentenmarkt 

en startups meer bewegingsruimte geven 

in de Euregio. Dat zal ongetwijfeld leiden 

tot nieuwe investeringsopportuniteiten en 

nieuwe groeibedrijven die naar onze regio 

afzakken.

Figuurlijk verbinden doet LRM door 

coalities af te sluiten tussen verschil

lende partijen met op het eerste gezicht 

nietverzoenbare belangen. Dat gebeurde 

zowel bij de realisatie van het Kristal 

Solar Park in Lommel als bij de ontwikke

ling van het vakantiepark in Terhills. Voor 

beide projecten werden grensverleggende 

akkoorden gesloten met natuurvereni

gingen om bij de ontwikkeling van inves

teringsprojecten ook rekening te houden 

met bezorgdheden rond fauna en flora. 

Met deze werkwijze proberen we ontwik

kelingshindernissen weg te werken, en via 

dialoog conflicten te voorkomen. 

LRM streeft immers meer dan 
economische belangen na, en 
wenst eveneens een voorbeeldrol 
op te nemen op vlak van 
duurzaamheid, innovatie en 
maatschappelijke relevantie.

29,2
MILJOEN EURO



De cijfers

KERNCIJFERS

2017  
in cijfers

42

3

dossiers

dossiers

dossiers

Uitgekeerd in 42 dossiers

Uitgekeerd in 3 dossiers

85  
miljoen euro

84  
aantal

Investeringsvolume investeringsdossiers

10.512
Tewerkstelling in
portfoliobedrijven

KlimOp- en  
plusleningen

Dividenden

Portfolio Incubatoren

4,87  
miljoen euro

1 miljoen euro

116

18

121

portefeuille
bedrijven

plusleningen

KlimOp 
bedrijven

+

230
bedrijven

750
jobs

+

409 
miljoen euro

357  
miljoen euro

32 
miljoen euro

10 
miljoen euro

Geconsolideerd eigen vermogen

sinds 1994

Geconsolideerde winst

boekjaar 2017



Onze 5 domeinen

Gezondheid & Zorg

Duurzame Samenleving

Ruimte & Beleving

Slimme Maakindustrie

Technologie & Diensten

Bedrijven

Campussen

Mijnsites

Incubatoren

U kan het volledige 
jaarverslag 2017 
raadplegen op 
www.lrm.be

LRM nv

Kempische Steenweg 311 bus 4.01

3500 Hasselt

 info@lrm.be 

www.lrm.be




