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Een kenmerk van Nordhorn wordt 
een expertisecentrum voor de regio    Gebruiksconcept en coöperatie

5

De NINO Hochbau bouwt een indruk- 

wekkende brug tussen het textielverleden  

van de Grafschaft Bentheim en haar  

economische toekomst. Het vroegere  

weverijgebouw van het vroegere textiel- 

concern NINO – het grootste en  

betekenisvolle industriemonument van  

de regio – werd al in het jaar 1929 naar 

het ontwerp  van de gerenommeerde 

Philipp Jakob Manz gebouwd. Met 

een investeringsvolume van on-

geveer 25 miljoen euro werd dit  

monumentale pand omgebouwd tot een  

innovatie en netwerkplatvorm voor de  

nationale economie. 

NINO-Innovatie betekent  

optimalisering van plaats.

Als zuidelijk deel van de Emsachse werd 

Nordhorn een groeiende ontwikkelingsregio 

van het noorden en werd het, mede door 

deze economische groei, een poort naar 

Westfalen en het Ruhrgebiet. In het hart 

van de EUREGIO en het samenwerkende  

Europa is Nordhorn een natuurlijke brug  

van en naar Nederland.

Niet meer in de nabijheid van de kanalen-

haven en het goederentreinstation, maar 

de directe verbindingen naar de snelwegen  

A30 (oost – west) en A31 (noord – zuid) 

– zijn de huidige locatievoordelen van de 

NINO Hochbauhaus. Een moderne glasvezel-

aansluiting biedt de toekomstgerichte toe-

gang tot de “data-snelweg” van het World 

Wide Web. Zij zorgt voor de mogelijkheid 

van het gebruiken van een huis eigen data-

centrum met een centrale IT-dienstverlen-

ingsaanbod voor alle gebruikers. 

Complexe economie in het  

economische gebouw. 

In het NINO Hochbau economisch expertise- 

centrum bevinden zich verspreid over vijf 

verdiepingen, op ongeveer 10.000 m2 aan 

kantoorruimte en grondoppervlak, meer 

dan 30 innovatieve dienstverleners, advies-

ondernemingen en instellingen. Door de 

krachtbundeling aan weten en know-how 

in verschillende branches, is het een denk-

fabriek met nationale betekenis en dient 

het als een centraal aanspreekpunt voor op-

richters, ondernemers en burgers in de regio.

Daarbij maken we gebruik van het 

gebruiksconcept dat staat voor de vier afge- 

stemde componenten. Dit zijn:  Communicatie, 

coöperatie, coördinatie en competenties. 

Deze componenten bij elkaar zorgen ervoor

dat het NINO Hochbau een economisch  

servicecentrum en communicatie-platform is. 

Het economisch expertisecentrum is daarmee 

een regionale dienstverlener voor cluster- 

en netwerkmanagement.

Het gebruiksconcept verbindt de volgende vier op elkaar afgestemde 

componenten:

Coöperaties:

Samenwerkingen met nationale netwerken 

als het onderwijs, ontwikkeling en weten-

schap, zoals economie, politiek en overheid 

creëren door en door in ieder omgeving 

perspectieven en synergiën. Netwerken 

ontwikkelen en onderhouden, kennis en  

expertise bundelen en daardoor meerwaarde 

naar onze klanten toe ontwikkelen, is het 

doel van de aanwezige huurders in de NINO-

Hochbau economische expertisecentrum.

Onze partners 

• IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim

• Deutsch-Niederländische Handelskammer

• EUREGIO

• Stadt Nordhorn

• Land Niedersachsen

• Landkreis Grafschaft Bentheim

• Wachstumregion Ems-Achse e.V.

• Verbund Niederländisch-Deutscher  

   Unternehmen

Coördinatie >  

Beslissingen, coördinatie, adviserend, 

stimulatie en financiering van regionale 

economische projecten. 

Communicatie > 

Conferenties, presentaties,  

evenementen en informatie-uitwisseling 

in een spraakmakende omgeving. 

Coöperatie > 

Representatie en veelzijdige  

verbindingen van en naar Europa voor 

economie en wetenschap. 

Competentie > 

Productie van weten en welvaart door 

informatieverwerking met de modernste 

technologie.

NINO Hochbau GmbH & Co. KG

NINO-Allee 11

48529 Nordhorn

Telefoon: +49 (0) 59 21 80 93 30

Fax: +49 (0) 59 21 30 93 43

info@nino-hochbau.de

www.nino-hochbau.de

Kompetenzzentrum Wirtschaft
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Die 1. Adresse für Wirtschaft, Technologie und Bildung

SEG
Sanierungs- und

Entwicklungsgesellschaft

NINO-Allee 11, 48529 Nordhorn
www.nino-seg.de

Ansprechpartner:
Peter Tautz (0 59 21) 80 93 51

Gerhard Woltering (0 59 21) 80 93 50

mitten im niederländisch-norddeutschen Wirtschaftsraum
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Nordrhein-Westfalen

NINO-Wirtschaftspark
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Het NINO-bedrijvenpark, dat direct verbonden 

is aan de NINO Hochbau biedt speciaal voor 

dienstverleners zeer goede randvoorwaarden.

De vestiging is vlakbij de binnenstad, in het 

hart van de Euregio, ligt maar 16 minuten met 

de auto naar de snelweg, ligt op tien minuten 

 afstand van Nederland, ligt tien minuten 

te voet naar de stad en beschikt over de  

modernste technische toegangen (glasvezel-

aansluitingen en een datacentrum).

Van zulke standaardvoordelen kan een dienst-

verlener alleen maar dromen. Dit vooral,  

wanneer hij over een grotere oppervlakte 

beschikken moet, aangezien grotere grond-

stukken in de meeste regio’s alleen maar in 

de periferie worden aangeboden en niet zo-

als bij ons in het NINO-park. Een goed zes  

hectaren stuk perceelgrond is beschikbaar 

waarin u kunt investeren.

 

NINO-bedrijvenpark ... ... midden in de Nederlandse en Noord-Duitse economische omgeving!

NINO Sanierungs- und  

Entwicklungsgesellschaft mbH 

NINO-Allee 11 • 48529 Nordhorn

Telefoon: +49 (0) 59 21 80 93 30

www.nino-seg.de

Informatie over het  

NINO-Wirtschaftspark

De grondstukken van het NINO- 

Wirtschaftspark zijn bedoeld voor on-

dernemingen uit de dienstverlenings- 

sector, die op zoek zijn naar 

vestigingen in de buurt van de binnen- 

stad. Een verbinding met het moderne 

glasvezelnetwerk NDIX is op het gehele 

terrein beschikbaar. De NINO-Hochbau 

heeft zijn functie als netwerkplatform 

en fungeert alsde motor in het centrum 

van dit bedrijventerrein. 

Totaaloppervlak:

ongeveer 6 hectaren

Kavel:

Vrij in percelen te verdelen
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Het eerste adres voor economie, technologie en ontwikkeling

  Sanering en 
ontwikkelingsvennootschap

  Sanering en 
ontwikkelingsvenootschap

... midden in de Nederlandse en Noord-Duitse economsche omgeving!



Of het nu een vergadering, ontvangst,  

informatie-evenement, seminaar of een 

congres is, in het NINO Hochbau staan 

vier evenementenruimtes met een eigen  

karakteristieke atmosfeer tot uw beschik-

king. Onze seminaar en vergaderruimtes  

beschikken over totaaloppervlak van  

ongeveer 550 vierkante meters en over een 

variabel ruimteconcept. De ruimtes bevinden 

zich op twee verdiepingen en beschikken 

over fraai meubilair en de moderne techniek.

Voor grote evenementen bieden wij u naast 

de vier vergaderruimtes op de begane grond 

en op de eerste verdieping, ook speciale  

ruimtes en een buitenterrein aan. Op  

aanvraag kunnen ook evenementen in de 

ruimtes van het stadsmuseum van Nordhorn 

worden gehouden.
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Mensen, mode en machines Dagen in het industriemonument 

De bijzondere highlights van de  

tentoonstelling:

• Ensceneringen, waaronder: “1986: Povel, 

Emma Peel en de Swinging Sixties”

• Fotokabinet met modefotografie van 1950 

tot en met 1990

• Fotoalbums over textiele industriefotografie 

van 1942 tot en met 1999.

• Ruimte-ensceneringen zoals “1977: NINO, 

Karl Lagerfeld en de Vogue”

• Modeshows: Een kijk op de catwalk van het 

jaar 1950 tot aan 1999.

• Wandmontages zoals “Paul Flora tekent voor 

NINO” met originele tekeningen van de 

Zwitserse kunstenaar en “René Gruau tekent 

voor NINO” met illustraties van de Parijse 

mode-tekenaar .  

• Dressing Room – de modeboetiek van het 

stadsmuseum met een grote keuze uit  

oorspronkelijke kleding om aan te trekken 

en te verkleden in “retro-look”.

•  Slideshow “NINO-Bedrijfsvoering 1955”

• Museumbioscoop met “Textilgeschichte 

im laufenden Bild” (Textielgeschiedenis 

in lopend beeld). Een documentatie-

bioscoop met korte films zoals de “NINO— 

Werberolle” (NINO-reclamerol) uit de jaren‚ 

50 en uit 1968 de film “mrs. Emma Peel 

Modekrimi”(modedetective) met in de  

hoofdrol Diana Rigg uit “mit Schirm,  

Charme und Melone (the Avengers)

De openingstijden:

Dinsdag, woensdag, vrijdag,

zaterdag 14.00 – 18.00 uur

Donderdag 14.00 – 21.00 uur

Zondag 11.00 – 18.00 uur

Rondleidingen door de tentoonstelling zijn 

na het maken van een telefonische afspraak 

(0 59 21 72 15 00) ook buiten de openings-

tijden mogelijk. Meer informatie onder 

www.stadtmuseum-nordhorn.de

Stadtmuseum Nordhorn

Werner Straukamp, M.A.

Telefoon: + 49 (0) 59 21 72 15 00

of + 49 (0) 59 21 30 84 82

kontakt@stadtmuseum-nordhorn.de

www.stadtmuseum-nordhorn.de

NINO Forum GmbH

Telefoon: +49 (0) 59 21 80 93 30

Fax: +49 (0) 59 21 80 93 43

info@nino-forum.de

www.nino-forum.de

Manz-Saal op het begane grondoppervlak 
Grootte van de ruimte: 323 m2, stoelen in rijvorm: 
370 personen, theateropstelling: 180 personen, 
vierkante opstelling: 150 personen

NINO op de 1e verdieping
Grootte van de ruimte: 96 m2, stoelen in  
rijvorm: 80 personen, theateropstelling:  
32 personen, carré-vorm: 28 personen, 
blokopstelling: 24 personen

Povel op de 1e verdieping
Grootte van de ruimte: 40 m2, stoelen in rijvorm: 
22 personen, theateropstelling: 12 personen,   
carré-vorm: 16 personen, blokopstelling:  
16 personen

Rawe op de 1e verdieping
Grootte van de ruimte: 91 m2, stoelen in rijvorm: 
80 personen, theateropstelling: 32 personen,  
carré-vorm: 28 personen, 
blokopstelling: 24 personen
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Marketingverein NINO HOCHBAU e. V.
Kompetenzzentrum Wirtschaft
NINO-Allee 11
D-48529 Nordhorn

www.nino-hochbau.de
marketingverein@nino-hochbau.de
+49 (0) 59 21 80 93 30
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