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Wat?

Brightlands is een community van 21.000 ambitieuze ondernemers,
onderzoekers en studenten. Zij zijn verbonden aan start-ups, het
mkb, multinationals en kennisinstellingen. Vanuit vier Brightlands
campussen werken zij samen aan oplossingen voor wereldwijde
uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, digitalisering
en voeding. De campussen zetten bovendien in op de cross-overs
tussen deze vier thema’s. Bij Brightlands kunnen zij hun ambities
waarmaken en profiteren zij van de ideale campusomgeving en de
beste faciliteiten. Hun innovatie- en concurrentiekracht wordt
versterkt door een optimaal wetenschappelijk klimaat.

Waar?

De Brightlands campussen liggen in Limburg, in het midden van de
toptechnologische driehoek Eindhoven-Leuven-Aken. De expertises
van de campussen zijn diep geworteld in hun omgeving. Zo ligt
Brightlands Chemelot Campus in het hart van de chemische as van
Europa: tussen Antwerpen-Rotterdam en de Rijn bevindt zich veertig
procent van de Europese chemische industrie (220 miljard euro, 240
duizend banen). Brightlands Campus Greenport Venlo ligt midden in
de euregio, het grootste aaneengesloten tuinbouwgebied van Europa.
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Hoe?

Onderzoekers van wereldfaam vestigen zich in nieuwe publiek-private
instituten op Brightlands. Instituten waar topacademische kennis
van gerenommeerde partijen als Maastricht University, Maastricht
UMC+, Technische Universiteit Eindhoven, Open Universiteit, RWTH,
Aachen University en Fraunhofer wordt verbonden met kennis uit
bedrijven. De ambities van deze onderzoekers vragen om ongekende
faciliteiten. En die vinden ze bij Brightlands: van ’s werelds sterkste
scanners en nauwkeurigste analyse-instrumenten tot flexibele
cleanrooms, efficiënte pilot-plants en fieldlabs.
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Wie?

In Brightlands werken ondernemers, kennisinstellingen en de
overheid intensief samen. Provincie Limburg, Maastricht University,
Maastricht UMC+, Zuyd Hogeschool en Fontys Venlo Hogeschool
zijn samen met toonaangevende bedrijven als DSM en APG de
initiatiefnemers. Opleidingsinstituten als Open Universiteit,
HAS Hogeschool en mbo-instellingen als Citaverde College,
Leeuwenborgh, Arcus College en Gilde Opleidingen, maar ook
lokale overheden sluiten hierop aan. Grote bedrijven, het mkb in
de euregio en start-ups delen hun kennis. Eensgezind zetten ze in
op een sterk innovatieklimaat en een flexibele en internationaal
toegankelijke arbeidsmarkt, afgestemd op de regio.
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Eén ecosysteem
282 bedrijven

8.764 studenten

11.750 banen

1.127.000 m2

Vier expertises
Brightlands Chemelot Campus
Slimme materialen en duurzame chemieproductie
85 bedrijven / 1.971 banen / 755 studenten / 216.000 m2

Brightlands Maastricht Health Campus
Regeneratieve - en precisiegeneeskunde, innovatieve diagnostiek
103 bedrijven / 9.541 banen / 6.929 studenten / 720.000 m2

Brightlands Smart Services Campus
Data science en smart services
60 bedrijven / 500 banen / 250 studenten / 21.000 m2

Brightlands Campus Greenport Venlo
Gezonde en veilige voeding, future farming en bio-economy
34 bedrijven / 312 banen / 830 studenten / 170.000 m2

www.brightlands.com

© Brightlands, April 2018

