
 

 

 

Open Bedrijvendag Neede: meer welkom haast niet mogelijk 

Helemaal zeker weet medeorganisator Patrick te Woerd het niet meer, maar de laatste Needse Open 

Bedrijvendag moet rond 2004/2005 zijn geweest. In ieder geval vond de Werkgroep Industrie en 

Dienstverlening van de OVN het wel weer eens tijd om de actie te herhalen. “De Open Bedrijvendag 

is eigenlijk een pilot voor Berkelland”, begint Patrick. “Als de proef in Neede slaagt, dan is het de 

bedoeling dat de komende jaren ook andere kernen het initiatief oppakken. De werkgroep, 

bestaande uit Patrick te Woerd, Albert Kroon, Arjan Nijland, Randal Heinneman, Pascal Wissink, 

Richard Grevelink, Estrella van Liere en Dianne Lubberding, heeft alle leden persoonlijk benaderd en 

zo’n 85% van de industrieondernemers zegde hun medewerking toe. Maar ook de 

centrumondernemers zijn goed vertegenwoordigd en hebben op de Energieweg een eigen 

horecaplein opgezet. Vanaf de start in 2018 zijn we iedere twee weken bijeengekomen en aan het 

aantal bezoekers te zien, is de opzet meer dan geslaagd.”  

Zaterdag 25 mei om 11.30 opende wethouder Gerjan Teselink officieel de Needse Open 

Bedrijvendag. Zo’n 100 industrieondernemers op ruim 50 locaties hadden hun deuren opengezet en 

de bezoekers konden een kijkje achter de schermen krijgen. Dat was niet tegen dovemansoren 

gezegd. Vanuit de gehele omgeving stroomden naar schatting meer dan 5.000 belangstellenden toe. 

Een grote toegangspoort aan het begin van de Parallelweg betekende de start van de route vanaf de 

westkant van het bedrijventerrein Wheemergaarden. Aan de oostkant van het bedrijventerrein was 

de Oude Eibergseweg aan beide zijden afgesloten. Bij Praktijkschool MaxX en de Brandweer konden 

de bezoekers koffie krijgen en een plattegrond met de locatie van de deelnemers. Wie niet wilde 

lopen, kon gebruik maken van het elektrische treintje dat de bezoekers een rondrit met diverse in- 

en uitstaphaltes aanbood. Naast het indoorbezoek aan bedrijven werden ook verschillende 

demonstraties gegeven, waaronder scootmobiel rijden en uitdeuken van beschadigde auto’s. 

Bovendien kon vanaf het nieuwe bedrijventerrein Russchemors een helikoptervlucht boven Neede 

worden geboekt.  

Ook medeorganisator Albert Kroon van KMG was zichtbaar tevreden met de opkomst. “De opkomst 

is geweldig en idem dito de belangstelling. Deze dag is een groot succes. Niet ieder bedrijf heeft aan 

de buitenkant zichtbaar wat het doet, maar desondanks loopt het publiek overal naar binnen. We 

hebben veel energie gestoken in de Open Bedrijvendag en er veel publiciteit aan gegeven. Neede 

heeft veel en mooie bedrijven en door gezamenlijk op te trekken, laten we zien wat er allemaal te 

doen is. Neede is als vestigingsplaats in trek. Van het nieuwe bedrijventerrein Russchemors is al de 

helft van het aantal kavels verkocht. Meer bedrijvigheid komt het dorp ten goede en zeker ook de 

centrumondernemers. Zij hebben vandaag  een mooi horecaplein neergezet. Voor ons eigen bedrijf, 

KMG, betekent de Open Bedrijvendag dat we kunnen laten zien dat we geen ‘kermisbedrijf’ zijn zoals 

vele denken, maar een bedrijf dat attracties bouwt. Ook bij ons is de belangstelling groot.” 

Na afloop bleef het nog lang ‘onrustig’ in de centrale tent op het horecaplein met een optreden van 

DJ Daan en de band Born to Follow. Een vuurwerkshow besloot de avond. 
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