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Wat?
De kracht van de community
Brightlands is een bruisende internationale community van
ruim 21.000 gedreven talenten in start-ups, mkb, multinationals
en onderzoeksinstituten. Op de vier Brightlands campussen
leidt wetenschappelijke kennis dwars door allerlei grenzen
heen tot nieuwe producten en inspireert ondernemerservaring
tot nieuwe vormen van onderzoek en onderwijs. Op het
gebied van gezondheid, voeding, materialen, slimme
digitale diensten en combinaties daarvan. Met oog voor
maatschappelijke én commerciële waarde.

Waar?
Brightlands
Campus Greenport Venlo

Economisch hart van Europa
De Brightlands campussen liggen in Limburg, midden in de
technologiedriehoek Eindhoven-Leuven-Aken, de ‘Blue
Banana’ van Europa en in het hart van een van de grootste
tuinbouwgebieden van Europa. Brightlands is ook centraal
gelegen tussen de grote zeehavens van Rotterdam en
Antwerpen en het Rijnland. Daar vindt veertig procent
van de Europese chemieproductie plaats, goed voor
240 duizend banen.

Hoe?
Innovatie door unieke aanpak
Op basis van een unieke aanpak waarin de wetenschap
neerstrijkt op plekken waar markten tot ontwikkeling komen,
ontstaat innovatie. Daar groeien vier Brightlands campussen:
Brightlands Chemelot Campus, Brightlands Maastricht
Health Campus, Brightlands Smart Services Campus en
Brightlands Campus Greenport Venlo. Gestimuleerd door
hechte samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen
en bedrijfsleven, werken zij aan de grote uitdagingen op
het gebied van gezondheid en duurzaamheid.

Wie?
Kennis- en talentnetwerk
Brightlands biedt toegang tot het kennisnetwerk van
bedrijven en topacademische kennis bij universiteiten.
Van Maastricht University, Maastricht UMC+, Technische
Universiteit Eindhoven, RWTH Aachen University,
Universiteit Hasselt, Fraunhofer tot de Open Universiteit.
Vanuit deze samenwerking zijn nieuwe publiek-private
instituten ontstaan, zoals AMIBM, Brightlands Materials
Center, BISS, CAROU, InSciTe, M4I en MERLN. Daarnaast
zijn er onderwijsprogramma’s van Zuyd Hogeschool, Fontys,
HAS Hogeschool en mbo-instellingen op de campussen.

www.brightlands.com

Brightlands
Chemelot Campus
Brightlands
Smart Services Campus

Brightlands
Maastricht Health Campus

Eén ecosysteem
350 bedrijven

8.791 studenten

12.808 banen

Vier expertises
Brightlands Chemelot Campus
Slimme materialen en duurzame chemieproductie
92 bedrijven / 2.005 banen / 848 studenten

Brightlands Maastricht Health Campus
Regeneratieve geneeskunde, precisiegeneeskunde, innovatieve diagnostiek
126 bedrijven / 9.553 banen / 7.057 studenten

Brightlands Smart Services Campus
Data science en smart services
80 bedrijven / 650 banen / 450 studenten

Brightlands Campus Greenport Venlo
Gezonde en veilige voeding, future farming en bio-circular economy
52 bedrijven / 600 banen / 436 studenten
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