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VOOrwOOrD
Metal	Valley:	een	solide	
basis(metaal)	voor	succesvolle	
top-sectoren!

De	ambities	en	activiteiten	van	Metal	Valley	Netherlands	zijn	uitgewerkt	in	dit	
masterplan.	Het	is	noodzakelijk	om	veel	van	onze	topsectoren	te	ondersteunen	
en	een	samenspel	te	laten	zijn	van	bedrijven,	brancheverenigingen,	onderwijs-	en	
kennisinstellingen	en	intermediairs.	Met	de	uitvoering	van	dit	masterplan	wordt	
een	structurele	impuls	voor	de	metaalsector	beoogd,	met	een	uniek	bedrijvenpark	in	
Drunen	als	geconcretiseerd	visitekaartje.

Het	plan	vormt	de	basis	voor	verdere	besluitvorming	voor	de	investeringen	die	gedaan	
moeten	worden	(publiek-privaat)	om	de	ambities	te	kunnen	realiseren.	We	vertrouwen	
erop	dat	we	met	dit	masterplan	een	juiste	koers	voor	Metal	Valley	hebben	uitgestippeld	
tot	het	jaar	2020.	De	weg	naar	2020	is	echter	nog	lang	en	zal	vereisen	dat	we	ook	andere	
paden	verkennen	met	elkaar.	Het	is	van	essentieel	belang	dat	de	kennispositie	en	
innovatiegraad	op	peil	blijven	in	de	metaal	en	de	instroom	van	technisch	personeel	
(handen	en	hersens)	sterk	verbeterd	wordt.	Daarnaast	is	samenwerking	cruciaal;	zowel	
op	regionaal,	nationaal	als	internationaal	niveau	moeten	we	de	juiste	verbindingen	
zoeken	en	borgen.	De	basismetaal	en	aanverwante	engineering/	machinebouw	zijn	
essentiële	schakels	in	productieketens	en	vormen	de	basis	voor	de	high	tech	
&	automotive	sector,	agro	&	food	bedrijven,	energy	&	procesindustrie,	transport	en	
logistieke	wereld,	bouw	&	infra	sector	en	meer.	Behoud	van	duurzame	werkgelegenheid	
in	Nederland	dus,	met	meer	dan	250.000	mensen	werkzaam	in	deze	sector!

De stuurgroep Metal Valley

Namens	de	Ondernemers	 F.	Donders	 FME-CWM	
	 J.	Melis	 Brabants	Zeeuwse	Werkgeversvereniging

Namens	het	Onderwijs	 P.L.A.	Rüpp	 Avans	Hogeschool

Namens	de	Overheid	 L.W.L.	Pauli	 Provincie	Noord-Brabant
	 Drs.	H.P.T.M.	Willems	 Gemeente	Heusden
	 J.W.F.	Hoskam	 5-sterrenregio	Noordoost
	 Dr.	J.J.	Pelle	 N.V.	Brabantse	Ontwikkelings	Maatschappij

Metal Valley Netherlands
Alcoalaan 2 

5151RW Drunen
 

info@metalvalley.eu
www.metalvalley.eu

n e t h e r l a n d s
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1. AcHtergrOND 
& AANleIDINg

Dit	masterplan	beschrijft	de	ambities	die	met	de	ontwikkeling	van	Metal	Valley	
Netherlands	worden	nagestreefd	en	geeft	inzicht	in	de	ontwikkelstrategie	en	de	
benodigde	mensen	en	middelen	om	deze	ambities	te	realiseren.	Het	masterplan	is	
tot	stand	gekomen	op	basis	van	enerzijds	interviews	met	de	huidige	‘bewoners’	van	
bedrijvenpark	Groenewoud	te	Drunen,	andere	metaalbedrijven	in	de	regio,	bij	het	
initiatief	betrokken	kennisinstellingen	en	met	kennis	en	ervaring	op	het	gebied		
van	cluster-	en	campusontwikkeling	en	-exploitatie.

1.1 Belang metaalindustrie voor Nederland en Noord-Brabant
	 De metaalindustrie vormt de basis van vele productieketens waaronder de High Tech 

Systemen & Automotive sector, Agro & Food bedrijven, de Transport- en Logistieke 
wereld en de Bouw & Infra sector. Gesteld kan worden dat de nationale topsectoren 
niet kunnen floreren zonder een sterke metaalindustrie. De concurrentie is mondiaal 
met toenemende druk op kosten en rendement. Slimme productiemethoden (lean, 
energiezuinig, grondstofbewust) en Innovatief ondernemerschap (nieuwe producten, 
diensten, markten, ketenintegratie) zijn nodig om de continuïteit te waarborgen. 

 De Nederlandse metaalsector telt circa 250.000 arbeidsplaatsen bij 16.500 bedrijven en 
levert een gezamenlijke omzet van ruim € 67 miljard. 

 Met ruim 25% van de productie en werkgelegenheid vertegenwoordigt Noord-Brabant een 
belangrijkaandeel in de Nederlandse metaalsector. De metaalsector in Brabant telt 3.500 
bedrijven en circa 65.000 arbeidsplaatsen en vormt daarmee een belangrijke pijler van de 
Brabantse economie.

1.2 Impuls wenselijk voor de metaalsector
 Om de positie die de Brabantse (en Nederlandse) metaalsector inneemt te behouden en te 

versterken, is het wenselijk dat de randvoorwaarden voor een goed ondernemingsklimaat 
en de binding van (innovatieve) bedrijven in de metaalindustrie en machinebouw met 
de regio worden verbeterd, onder andere door te investeren in de kennisinfrastructuur. 
De provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om tot de Europese top van (industriële) 
kennis- en innovatieregio’s te behoren, om welvaart en de duurzame ontwikkeling in de 
regio te stimuleren (ref.: Agenda van Brabant).

 Het belang van de metaalindustrie in Nederland en Noord-Brabant staat in schril 
contrast met de aandacht voor metallurgie in het Nederlandse onderwijs en onderzoek. 
Metallurgie is aan veel onderwijsinstellingen als basiscompetentie verdwenen en in delen 
ondergebracht bij theoretische en/of praktische onderdelen als werktuigbouw, technische 
natuurkunde, chemie of maritieme techniek. 

 Specialistische kennis op het gebied van metaal en metaalbewerking wordt schaars.
 

n e t h e r l a n d s
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2. MetAl VAlley

2.1	Missie,	Visie	en	Ambitie
 Het bedrijfsleven, de overheid en onderwijs- en kennisinstellingen willen gezamenlijk het 

metaal- en engineeringcluster Metal Valley ontwikkelen. De missie is:
 ‘Het versterken van de samenwerking en de bundeling van kennis en competenties op het 

gebied van de metallurgie en engineering, door middel van het stimuleren en organiseren 
van marktgerichte open innovatie, teneinde waardecreatie te realiseren.’

 In onze visie geloven wij in het ‘open innovatie’-principe dat eruit bestaat dat partijen 
actief elkaars kennis en expertise delen en ontwikkelen, om effectiever en efficiënter 
nieuwe technologieën en producten op de markt te kunnen brengen, hiermee de eigen 
marktpositie te versterken en daarnaast nieuwe markten aan te kunnen boren.

 De gezamenlijke ambitie om de beoogde waarde creatie te laten plaatsvinden, is:
 ‘Het ontwikkelen van Metal Valley tot een innovatie systeem dat samenwerking door 

bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden biedt op het gebied van 
de metallurgie en engineering, met de locatie Drunen als aantrekkelijk fysiek hart en 
vestigingslocatie. Denken in de markt van anderen en gebruik maken van de technologie 
van anderen, om de eigen klanten snel en efficiënt te kunnen bedienen.’ 

 Het stimuleren en aangaan van samenwerking staat centraal in het metaal- en 
engineering cluster ‘Metal Valley’. Samenwerking tussen metaalbedrijven, onderwijs- 
en onderzoeksinstellingen, overheden en branche- en belangenorganisaties teneinde 
gezamenlijk te kunnen profiteren  van de kennis en competenties van iedere partij, zowel 
op nationaal en regionaal niveau als op lokaal niveau, op bedrijvenpark Groenewoud in 
Drunen. 

 Een initiatief als Metal Valley vraagt een gefaseerd groeiproces, waarin gestart wordt met 
laagdrempelige initiatieven. Bij de doorontwikkeling van Metal Valley is in de beginfase 
een faciliterende en stimulerende rol weggelegd voor de betrokken overheden in nauwe 
samenwerking met de sector en het onderwijs.

 

2.2	Positionering	en	profilering
	 Dit masterplan richt zich op de ontwikkeling van ‘Metal Valley’. Een ‘valley’ kan worden 

omschreven als een cluster of groep bedrijven en (kennis)instellingen die actief zijn 
binnen dezelfde markt/sector en/of dezelfde specialisatie delen. Voor Metal Valley wordt 

n e t h e r l a n d s
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nadrukkelijk gekozen voor een focus op de ontwikkeling van zowel een cluster als een 
locatie. Beoogd wordt het bedrijvenpark Groenewoud in Drunen verder te ontwikkelen 
tot Metal Valley Location, als kloppend hart voor het (metaal)bedrijven- en kenniscluster 
Metal Valley. 

 Tussen de reeds gevestigde bedrijven op Groenewoud zijn al duidelijke verbindingen te 
herkennen. De verdere ontwikkeling van Groenewoud tot een innovatie systeem zal leiden 
tot een toename van het aantal verbindingen tussen deze bedrijven, nieuwe vestigers en 
(kennis)instellingen. Uitgangspunt is dat partijen op de locatie kunnen profi teren van 
elkaars directe nabijheid, waardoor open innovatie gemakkelijk en laagdrempelig kan 
plaatsvinden.

 Als fysieke kern van Metal Valley, is bedrijvenpark Groenewoud van (boven)regionale 
betekenis. Een groot deel van de bedrijven die zich bij Metal Valley aansluiten zal echter 
niet in de regio zelf zijn gevestigd. Deze partijen kunnen verspreid zijn over het hele land 
of de rest van de wereld. Voor deze bedrijven is sprake van een ‘virtuele verbinding’. 
Het initiatief Metal Valley wordt nadrukkelijk een bovenregionale scope gegeven en 
moet in de breedte een impuls geven aan de metaalsector. De ambitie is een bedrijven- 
en kenniscluster te creëren die gebruik maakt van de (inter)nationale organisaties zoals 
VNMI en AVNeG en daarbij een condensatiepunt biedt voor activiteiten.

2.3 Metal Valley - Innovation
 Het open innovatie-netwerk van Metal Valley is gebaseerd op twee belangrijke pijlers:
 kennis en expertise op het gebied van de (basis)metallurgie en onderzoeks- en 

engineeringcapaciteit. In Drunen is kennis en expertise op dit vlak geconcentreerd 
bij de daar gevestigde bedrijven. Door de kennis en expertise op het gebied van de 
basismetallurgie te combineren met de specialistische kennis op het vlak van engineering 
ontstaan bij uitstek kansen voor innovatie: nieuwe producten, nieuwe processen, nieuwe 
toepassingen en nieuwe markten. Het is de bedoeling deze kennis en expertise op dit vlak 
zo breed mogelijk in Brabant en daarbuiten te delen, om de innovatiekracht (en daarmee 
de concurrentiekracht) van de industriële sector te versterken.

Metal	  Valley	  Location
(Groenewoud)

VNMI en AVNeG en daarbij een condensatiepunt biedt voor activiteiten.

Metal	  Valley	  Netherlands
• Collaboration
• Education
• Innovation

en kenniscluster te creëren die gebruik maakt van de (inter)nationale organisaties zoals 
VNMI en AVNeG en daarbij een condensatiepunt biedt voor activiteiten.

Metal	  Valley	  
(Groenewoud)

VNMI en AVNeG en daarbij een condensatiepunt biedt voor activiteiten.

Metal	  Valley	  Location
(Groenewoud)(Groenewoud)

Metal	  Valley	  Netherlands
Collaboration
Education
Innovation 	  

De pijlers van Metal Valley Netherlands MetAl VAlley NetHerlANDS

Design - Engineering - Manufacturing - Recycling

PrODUct eNgINeerINg 
eN reSeArcH

bASISMetAleN
(metallurgie)

n e t h e r l a n d s
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	 Technologiedomeinen	die	passen	binnen	deze	profilering	zijn	onder	meer:

 • Metaal & Non Ferro research – Metallurgie
 • Gieten & extrusietechnologie – Proceskennis 
 • Geavanceerde Materialen – Nieuwe legeringen
 • Application Engineering – Product Ontwikkeling
 • Proces- en productontwikkeling met Simulatie
 • Rapid Manufacturing en snelle prototype ontwikkeling.
 • Recycling – duurzaamheid, hergebruik van grondstoffen.
 • Training & opleiding gericht op product/proces ontwikkeling, toepassing en 

services.
 • Life Cycle Support – business modellen gericht op de levensduur van producten.

 Metal Valley wordt hiermee een ontmoetingsplaats bij uitstek voor multinationals, 
 MKB ondernemingen, innovatie entrepreneurs en onderwijs- en kennisinstellingen 

op het gebied van metallurgie en engineering. Het doel van deze ontwikkeling is 
de vanoudsher in Brabant gewortelde metaalindustrie te versterken en verbonden 
te blijven met bestaande activiteiten en samenwerkingsverbanden in Nederland en 
Europa.

2.4 Metal Valley - Education
 De producenten van basismetalen en de metaalgieterijen vormen de primaire partijen 

in Metal Valley. De kennis van metallurgie is essentieel, maar vindt door gebrek 
aan belangstelling van  opeenvolgende generaties nauwelijks nog haar weg in het 
onderwijsaanbod. Versterkt door een achterhaald industrieel imago, versnelde uitstroom 
door vergrijzing en economische crisis leidt dit tot kenniserosie en onvoldoende 
gekwalificeerd personeel. De meeste bedrijven opereren op de wereldmarkt en Nederland 
is, ook binnen Europa, een kleine speler. De markt is sterk prijsgedreven waardoor 
kostenreductie (procesinnovatie) belangrijk is en ook het belang van klant-specifieke 
oplossingen en diensten toeneemt.

 De in Nederland gevestigde bedrijven uit de metallurgische en gieterijsector willen in 
2030 tot de Europese top behoren. Doelstellingen voor Metal Valley zijn het bereiken 
van een hoogwaardige kennis- en opleidingsstructuur met een sterk imago; grote 
innovatiekracht in (a) processen en (b) producten en (c) produceren met hoge mate van 
grondstof- en energie-efficiëntie.

 
	 De	doelen	raken	alle	kansgebieden	van	de	sector,	zijnde	innovatie:	
 • in het bedrijf, 
 • in de kringloop, 
 • in de keten en
 • op het terrein van kennis, arbeidsmarkt en imago. 
 
 Om deze doelen te realiseren is het noodzakelijk om een forse impuls te geven aan het 

proces van kennisontwikkeling en valorisatie in de basismetaal en engineering. Metal 
Valley zal daarom in samenspraak met het bedrijfsleven uit de basismetaal en haar 
keten, de brancheorganisaties, kennis-/onderwijsinstellingen en bestaande onderzoeks-
programma’s een actieprogramma realiseren met focus op metallurgie en engineering. 

n e t h e r l a n d s
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“Metalen hebben unieke eigenschappen, 
maar wie kent ze (straks) nog?”

 Momenteel	wordt	gewerkt	aan	een	inventarisatie	van:	
• Strategisch vergezicht van de bedrijven in de keten;

 • Onderzoek en innovatie thema’s;
 • HRM-ontwikkelingen;
 • Rol van het onderwijs/kennisinstelling in de kennisontwikkeling 

 De resultaten worden vertaald in een meerjarig activiteitenplan, gericht op doorlopende 
leerlijnen wat betekent dat zowel VMBO, MBO, HBO en WO worden meegenomen in 
de aanpak. De activiteiten worden uitgewerkt, geprioriteerd en gefaseerd passend bij de 
ontwikkelingsfase van Metal Valley en de toekomstagenda van AvNeg, VNMI en FME. 

 In de figuur wordt op conceptuele wijze aangegeven waar kansen liggen voor verbetering 
van de leerloopbaan. Kansen die op voordracht en samenspraak met het bedrijfsleven 
gerealiseerd moeten worden.

	  

n e t h e r l a n d s
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2.5 Metal Valley - Collaboration
 Facility sharing kent zowel fysieke als organisatorische vormen, waarbij voor Metal Valley 

beiden van toepassing zijn. Op de Metal Valley locatie is sprake van vergaderruimtes, 
incubatorplekken en laboratoria/onderzoeksfaciliteiten die gebruikt kunnen worden 
onder voorwaarden. Daarnaast zijn er voorzieningen die virtueel gedeeld kunnen worden 
zoals gezamenlijke marketing en branding; deelname in onderzoeksprogramma’s, 
business development workshops en innovatieprojecten; kennisuitwisselings- en 
netwerkbijeenkomsten. 

 Door	te	kiezen	voor	facility	sharing:
 • kan een natuurlijke ontmoetingsplaats ontstaan waarin creativiteit, ondernemerschap 
  en innovatie worden gestimuleerd
 • kan er een vliegwiel worden gecreëerd dat versnelling brengt in kennisontwikkeling;
 • kunnen potentiële synergievoordelen maximaal worden uitgenut;
 • kunnen dure voorzieningen efficiënter worden benut;
 • kunnen voorzieningen worden gerealiseerd die voor individuele partijen niet  

 rendabel zijn;
 • kan voor hetzelfde geld meer kwaliteit worden gerealiseerd.

 De op Groenewoud gevestigde Metal Valley bedrijven ontwikkelen plannen die uitstekend 
passen bij de open innovatie visie. Wärtsilä implementeert plannen voor een Technology 
en Service Center in Drunen. Dit center richt zich op  R&D, new developments en 
open innovatie met een groot scala aan services activiteiten, waaronder trainingen.  
Sapa ontwikkelt plannen voor een regionaal innovatiecentrum voor West-Europa op 
Groenewoud. LDM heeft “state of the art” analyse- en labaratorium apparatuur voor 
metallurgisch onderzoek beschikbaar voor gebruik door derden. Uiteraard hebben deze 3 
bedrijven onderling al veel kruisbestuiving. Deze ontwikkelingen leveren een belangrijke 
bijdrage aan het ontstaan van een echt innovatie systeem.

2.6 Metal Valley - Organisatie
 Voor de implementatie van het Masterplan Metal Valley worden mensen op taken 

georganiseerd, die verantwoordelijk zijn voor de realisatie van een succesvolle 
clusterontwikkeling en tevens ondersteuning bieden bij de verdere locatieontwikkeling. 
Men krijgt inhoudelijke ondersteuning via de op te richten programmaraad, bestaande 
uit vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Hoofdtaken 
zijn het laten groeien van het cluster Metal Valley via het opzetten van een evenwichtig 
programma met activiteiten (workshops, business development sessies, excursies, 
themabijeenkomsten) en benaderen van deelnemers aan die activiteiten en tevens het 
concreet aantrekken van vestigers voor de Metal Valley Location.  
Daarbij wordt nauw samengewerkt met bestaande (branche)verenigingen en lopende 
initiatieven. Daarnaast krijgen de uitbreiding en verdieping van de samenwerking tussen 
bedrijfsleven en onderwijs inclusief kennisvalorisatie aandacht en wordt pro-actief 
gestuurd op het delen van huidige faciliteiten en toekomstige behoeften.  
Uiteraard wordt aandacht besteed aan de P.R. en  communicatie. De financiering zal 
door Ondernemingen, Onderwijs en Overheid gezamenlijk geschieden, met daarbij een 
logische verdeling tussen locatieontwikkeling en programma activiteiten.

n e t h e r l a n d s
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StUUrgrOeP MetAl VAlley

MetAl VAlley OrgANISAtIePrOgrAMMArAAD MetAl VAlley

• Ontwikkeling en bewaking 
van positionering en 
profilering Metal Valley

• Business development
• Aquisitie nieuwe bedrijven 

en instellingen
• Belangenbehartiging en 

subsidies
• PR en communicatie

• Opzet onderwijs- en 
onderzoeksprogramma 
Metal Valley 
i.s.m. bedrijven en 
kennisinstellingen

• Ondersteuning van 
innovatieprojecten (o.a. 
verkrijgen funding)

• Organisatie evenementen-
programma 

• Planvorming voor- en 
implementatie van facility 
sharing (organisatorisch)

• Voorbereiding van 
investeringen in en 
exploitatie van shared 
facilities (fysiek)

• Inrichting account 
management

• Oprichting eigendoms-  
en exploitatievehikel

• Stedenbouwkundig 
masterplan

• Inrichting openbare 
ruimte

• Gronduitgifte
• Juridisch/ planologische 

procedures

MArktbeNADerINg 
eN AqUISItIe

keNNISONtwIkkelINg 
eN -VAlOrISAtIe

ONtwIkkelINg eN beHeer 
VAN SHAreD fAcIlItIeS

rUIMtelIjke ONtwIkkelINg 
eN grONDexPlOItAtIe

geMeeNte HeUSDeN/ bOM

n e t h e r l a n d s
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2. MetAl VAlley 
lOcAtION

 Metal Valley ook fysiek te ontwikkelen. Binnen de Brabantse metaalsector neemt de 
gemeente Heusden met 65 metaal gerelateerde bedrijven waaronder enkele mondiale 
spelers op het gebied van de metallurgie en engineering (LDM, Wärtsilä en Sapa) een 
vooraanstaande positie in. Het metaalcluster heeft  de kwaliteiten en kansen om zich 
te ontwikkelen tot de kern van een breder regionaal kennis- en bedrijvencluster met 
bovenregionale uitstraling. Het park heeft  de potentie om zich te ontwikkelen tot een 
‘value park’ waar innovatie centraal staat en waar bijzondere competenties en faciliteiten 
samenkomen. Door kennis en faciliteiten te bundelen en toegankelijk te maken voor 
derden kan een goede propositie voor nieuwe bedrijvigheid (uitbreiding activiteiten, 
nieuwe vestigingen, start ups) innovatie en economische groei ontstaan.

 De gemeente Heusden heeft  ruim 43.000 inwoners en beslaat 8.000 hectare. Heusden is 
daarmee de grootste landelijke gemeente van de provincie Noord-Brabant. 

 De bedrijventerreinen binnen de gemeente Heusden zijn sterk geconcentreerd rondom 
de A59. De strategische ligging aan de Maas en de A59 met zowel een goede rechtstreekse 
verkeersontsluiting in oost-westelijke richting (as Rotterdam-’s-Hertogenbosch-Nijmegen/
Arnhem) als in noord-zuidelijke richting (as Amsterdam-Eindhoven-Maastricht), 
garandeert een goede bereikbaarheid. Moderne bedrijventerreinen breiden zich 
voortdurend uit en via revitalisering worden bestaande bedrijventerreinen up to date 
gehouden.
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3.1	Ruimtelijke	visie
 Groenewoud beslaat 49 hectare Het gehele terrein is via de Spoorlaan en de Lipsstraat 

aangetakt op de Rijksweg A59.  Het bedrijvenpark kan vanwege de vestiging van grote 
metaalbedrijven worden gekarakteriseerd als een zwaar bedrijvenpark. Op een deel 
van het terrein is milieucategorie 5 toegestaan. 

 

	  

De gemeente Heusden heeft  op dit moment 
circa 19 hectare grond in eigendom op het 
bedrijvenpark, waarvan circa 13 hectare 
is uit te geven aan metaal gerelateerde 
bedrijven.

Voor deze Metal Valley Location is daarnaast een stedenbouwkundige visie en beeldregieplan 
opgesteld. De stedenbouwkundige visie voor Groenewoud is grafi sch als volgt weergegeven.

Door de aanleg van een interne ontsluiting kan via een nieuwe rotonde direct worden 
aangesloten op de A59. Het Gebied wordt hydrologisch neutraal ontwikkeld. De randen 
van het park worden gebruikt voor het inpassen van water. Dit geeft  uitstraling en kwaliteit 
aan het bedrijvenpark, geeft  een natuurlijke buff er tussen de weg en de bebouwing, geeft  
beveiliging voor het bedrijvenpark en is duurzaam. De verkaveling is fl exibel en kan 
worden aangepast aan de vraag van vestigers.
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 Parkmanagement	Metal	Valley	Location	
 Bedrijvenpark Groenewoud wordt verder geïntensiveerd middels uitgifte van kavels.  

Op het bedrijvenpark is parkmanagement  aanwezig. Het basispakket voor Metal Valley 
Location zal bestaan uit collectieve beveiliging, glasvezelaansluiting, bewegwijzering, 
parkmanagementorganisatie en groenonderhoud.  Samen met de ondernemers zal het 
pakket verder worden uitgebreid.

3.2	Vestigersprofiel
 Het vestigersprofiel van nieuw te vestigen bedrijven, passend bij de profilering, is als volgt 

te omschrijven:
 • Vestigingen van O.E.M. en subsysteem/ equipment leveranciers (machinebouw) waarin
  in belangrijke mate metalen/non ferro onderdelen/subassemblies verwerkt zijn. 
 • Gespecialiseerde engineering bedrijven actief in de sector waaronder concept 
  engineering, rapid prototyping, rapid manufacturing, simulation & testing. 
 • Toeleveranciers, afnemers en partners van de huidige bedrijven (verticale integratie). 
 • High-end bedrijven gespecialiseerd in recycling en hergebruik van grondstoffen en/of
  producten (passend bij het huidige cluster).
 • High-end bedrijven gespecialiseerd in hybride oplossingen (combinatie (non) ferro
  metalen met andere producten).

3.3	Organisatie
 Voor de ontwikkeling van Metal Valley Location Drunen is een stuurgroep geformeerd 

waarin de risicodragende partijen voor die ontwikkeling zitting hebben. Dit zijn de 
gemeente Heusden, de N.V. Brabants Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en de Brabantse 
Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (BHB). 
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