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Voordelen van vestiging in MG     

•	 Centrale ligging in de metropoolregio Rijnland

•	 Top infrastructuur en verkeersverbindingen

•	 15 miljoen mensen wonen binnen een straal van 100 km

•	 Uitstekende handelscontacten met Nederland

•	 Groot potentieel aan hoogopgeleide werknemers

•	 Hoge kwaliteit en standaard van wonen en leven

•	 Groot aanbod aan bedrijventerreinen en kantoorlocaties

•	 Aantrekkelijke bouwkavels voor o. a. ondernemingen  

uit de producerende en logistieke sector

Verkeersverbindingen

 
Bedrijf

   
Achternaam  Voornaam

   
Adres  Postcode/Plaats

   
Telefoon  Email

Contactopname via:
■ Mail
■ Telefoon

 
Uw thema (coöperatie, vestiging, ezv.)

U wilt zakendoen in Duitsland?
Wij kunnen u ondersteunen!
Gratis advies voor bedrijven!

Team Nederland bij de WFMG

Rafael Lendzion,  
Teamleiter International
Mail lendzion@wfmg.de
Telefoon +49 2161 / 823 79 - 75

Eva Eichenberg,  
Projektmanagerin
Mail eichenberg@wfmg.de
Telefoon +49 2161 / 823 79 - 83

Gebouw van Laack in het Nordpark
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Met bijna 270.000 inwoners is Mönchengladbach de grootste stad 
in de regio Nederrijn (Duits: Niederrhein), gelegen in de metropool-
regio Rijnland.

Mönchengladbach kent een evenwichtige en voortdurende stede-
lijke groei. Het grote aantal projecten, dat de afgelopen jaren is 
gerealiseerd, toont de dynamiek aan van Mönchengladbach als 
een aantrekkelijke en moderne vestigingslocatie.

Met de ontwikkelingsstrategie mg+ Wachsende Stadt will de 
stad proactief op actuele ontwikkelingen en trends reageren. Door 
deze nieuwe strategie staat Mönchengladbach nu sterker in de 
focus van investeerders en wordt als vestigingsplaats 
voor wonen en werken steeds interessanter.

In Mönchengladbach zijn verschillende bedrijfstakken, sectoren 
en bedrijven aanwezig. Vijf sectoren zijn bijzonder sterk vertegen-
woordigd in Mönchengladbach en vormen een bijzondere focus 
voor de stad: textiel & mode, machinebouw & elektrotechniek, IT 
& creatieve industrie, logistiek en gezondheid.

Bekende ondernemingen uit deze branches in  
Mönchengladbach zijn:

•	 Zalando SE
•	 Vanderlande Industries GmbH
•	 REFRESCO Deutschland GmbH
•	 Elopak GmbH
•	 Dörries Scharmann Technologie GmbH
•	 van Laack GmbH
•	 GARDEUR GmbH
•	 Santander Consumer Bank AG
•	 Gazelle GmbH

Doelen:
•	 Het bevorderen van de 

economische ontwikke-
ling van de stad Mönc-
hengladbach

•	 Het creëren en waarbor-
gen van de werkgelegen-
heid in Mönchenglad-
bach

Taken:
•	 Hét aanspreekpunt 

voor bedrijven die zich 
willen vestigen in Mönc-
hengladbach

•	 Gratis advies en bege-
leiding bij vestiging van 
startende ondernemingen

•	 Ondersteuning van be-
staande ondernemingen 
in Mönchengladbach

•	 Bemiddeling van vast-
goed en verkoop van ge-
meentelijke bouwkavels

•	 Versterken en optimali-
seren van de economi-
sche structuur in Mönc-
hengladbach

•	 Netwerkactiviteiten; 
partijen bij elkaar brengen

Aandeelhouders:
Private-Public-Partnership 
(PPP)
•	 51% EWMG – Ontwikke-

lingsmaatschappij van de 
stad Mönchengladbach

•	 49 % private ondernemin-
gen uit Mönchengladbach

Management:
•	 Dr. Ulrich Schückhaus
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Source: Stadt Mönchengladbach, Stand: 31.12.2015

Inwoners

Economie – Vastgoed – Netwerk
Economische ontwikkelings-
maatschappij Mönchengladbach

Over Mönchengladbach
Mönchengladbach trekt aan

Museum AbteibergSantander BankStadion von Borussia Mönchengladbach

Business locatie Mönchengladbach
Business Location Mönchengladbach

interregionale cluster
National cluster

textiel en mode 
Textile & fashion

machincebouw en elektrotechniek
Production industries 

logistiek 
Logistics

regionale cluster
Regional cluster

gezondheid
Health care / food

handwerk
Craft

detailhandel 
Retail

sectionele cluster: creatief, IT en digitaal economie
Cross-section cluster creative, IT and digital economy


