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5 miljoen voor ambitieuze plannen Travis 

“Transport en logistiek is voor ons van bijzonder belang vanwege de 

strategische positie van het Brabantse ecosysteem ten opzichte van de 

rest van Europa”, zegt Robin Franken, Investment Manager bij BOM. 

“Onze missie is om impact te maken door te investeren in snelgroeiende, 

innovatieve softwarebedrijven die bijdragen aan de digitalisering en 

daarmee de duurzaamheid van deze sector op de lange termijn. TRAVIS 

past heel goed in dat profiel.” 

https://mailchi.mp/bom.nl/over-nieuwe-en-groeiende-brabantse-bedrijven-ontwikkelprogrammas-en-gezonde-toekomst-5328925?e=d1d39d0fe8


Lees meer >  

  

 

Kansen ontdekken in ASEAN landen 

Op woensdag 1 december kun je tijdens de ASEAN Business Week op 

de High Tech Campus in gesprek met handelsexperts en ondernemers 

die Zuidoost Azie op hun duim kennen. Een unieke gelegenheid om 

kansen voor jouw bedrijf te ontdekken. Inschrijven voor een 1 op 1 

gesprek met een landenexpert is mogelijk! De breakoutsessies gaan 

over HTSM, Agrofood en kansen in de afvalverwerking en -beheer. 

Lees meer >  

  

https://bom.us13.list-manage.com/track/click?u=67724e8697353e3df4edf941e&id=cec7aa3618&e=d1d39d0fe8
https://bom.us13.list-manage.com/track/click?u=67724e8697353e3df4edf941e&id=f4bd000d3e&e=d1d39d0fe8


 

Eén op de vijf FD Gazellen komt uit Brabant 

Het Financieele Dagblad organiseert voor de 18e keer de FD Gazellen: 

dé awards voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Eén op de 

vijf Gazellen komt inmiddels uit Noord-Brabant. De provincie laat zich 

steeds meer gelden als broedplaats voor snelgroeiende bedrijven. In 

deze aflevering van de FD Gazellen Podcast gaat Hella Hueck in 

gesprek met Miriam Dragstra van de BOM. 

Luister naar de podcast >   

  

https://bom.us13.list-manage.com/track/click?u=67724e8697353e3df4edf941e&id=cb8f62e099&e=d1d39d0fe8


 

Een waterstoffabriek om het stroomnet te ontlasten 

Een overvol elektriciteitsnet, vraag en aanbod van groene energie die 

niet op elkaar aansluiten. Lokale opslag van energie zou wel eens een 

grote rol kunnen gaan spelen in de energietransitie. Met zijn idee om 

overtollige energie van zonneparken lokaal op te slaan in waterstof 

richtte Paul Sjoerds van Force Renewable Energy samen met Paul 

Gosselink van de BOM GreenH2UB op. Het plan is om nabij zonne- of 

windparken elektrolysesystemen te bouwen. Die kunnen energie opslaan 

om later weer te leveren aan regionale klanten in de mobiliteit, de 

industrie of de gebouwde omgeving. 

Lees meer >  

  

Coca Cola fabriek Dongen CO2 neutraal in 2023 

 
 

https://bom.us13.list-manage.com/track/click?u=67724e8697353e3df4edf941e&id=af5cd93184&e=d1d39d0fe8


 

  

 

De weg naar een aardgasvrij 
Nederland begint in Brabant 

"Het recente rapport van de ICCP laat nog maar weer 
eens zien dat we zo niet kunnen doorgaan", zegt Jos 
Feijen, Investment Manager Renewable Energy bij de 
BOM waar hij veelbelovende innovaties een duwtje in de 
rug geeft.  
Longread: werken aan de warmtetransitie >  

  

https://bom.us13.list-manage.com/track/click?u=67724e8697353e3df4edf941e&id=2effe934a2&e=d1d39d0fe8
https://www.youtube.com/watch?v=4sER4aFZlM4


 

Grootste Europese fabriek SodaStream in Tilburg 

Op 5 oktober 2021 opende bruiswatermerk SodaStream, onderdeel van 

PepsiCo, haar grootste Europese fabriek in Tilburg, Brabant. In de 

40.000m2 grote fabriek zullen jaarlijks miljoenen bruiswaterapparaten, 

afkomstig van de belangrijkste productiecampus in Israël, verpakt en 

gedistribueerd worden. Hiermee zet het bedrijf een nieuwe stap om de 

manier waarop de wereld drinkt te veranderen. 

Lees meer >  

  

Agenda 

16  november 2021 
Medische robotica: bouw, gebruik en implementatie >  

https://bom.us13.list-manage.com/track/click?u=67724e8697353e3df4edf941e&id=5f0dd40d63&e=d1d39d0fe8
https://bom.us13.list-manage.com/track/click?u=67724e8697353e3df4edf941e&id=97847aba34&e=d1d39d0fe8


23 november 2021 
Eiwittransitie: 
wat is de impact op jouw businessmodel? >  
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