


Wij maken 
ze beter,
gezonder,  
slimmer,  
duurzamer

Tomorrow’s 
food,
health, 
materials,  
smart services



Grenzen. Je kunt ze verkennen en verleggen,
respecteren of oprekken. Brightlands gaat het 
liefst grenzen óver. Brightlanders zoeken 
oplossingen voor de wereld van morgen die 
al vandaag leiden tot kansen. Voor Limburg, 
zonder grenzen.

Op de vier Brightlands campussen werken 
wetenschappers, ondernemers en studenten 
aan internationale doorbraken. Op het 
gebied van gezondheid, voeding, materialen, 
slimme digitale diensten en combinaties 
daarvan. Met oog voor maatschappelijke én 
commerciële waarde. 

Knowledge 
crossing
borders
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‘Wij maken de 
petrochemie minder 
afhankelijk van 
fossiele olie’

Michael Boot
CEO Vertoro B.V.

Slimme materialen

‘Lignine is een belangrijke zijstroom in de pulp-, cellulose-ethanol
bioraffinage-industrie. Lignine wordt daar verbrand om 
proceswarmte en elektriciteit op te wekken. We willen lignine 
hoogwaardiger toepassen door een geheel nieuw biomassa-
product in de markt zetten: crude lignin oil (CLO). CLO kan, 
net als zijn fossiele evenknie, worden gebruikt als vloeibare 
grondstof voor de petrochemische industrie. Halverwege 2019 
schalen we de productie in de Brightlands Chemelot Campus- 
proeffabriek op naar één vat per dag. Vertoro is een spin-off 
van twee projecten van het publieke- private InSciTe-instituut. 
DSM, TU Eindhoven, Universiteit Maastricht en Brightlands 
Chemelot Campus zijn daarvan de oprichters.’
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‘Onze technologie 
is bedoeld voor 
patiënten maar 
ook voor spin-offs’

Pamela Habibović
Onderzoeker/afdelingshoofd MERLN

Regeneratieve geneeskunde:  
anorganische biomaterialen

‘Ik ben chemisch ingenieur en ontwikkel slimme synthetische 
materialen die beschadigde weefsels zoals bot- en kraakbeen 
herstellen. Daarbij stel ik mezelf altijd de vraag: ‘hoe doe ik 
dat zonder dat het te duur wordt?’ Ons uiteindelijke doel is 
immers om zo veel mogelijk patiënten te helpen. Ons vak is 
enorm multidisciplinair: biologen, ingenieurs, chemici en 
wiskundigen, stuk voor stuk toppers van Universiteit Maastricht, 
Maastricht UMC+, Technische Universiteit Eindhoven, DSM 
en Brightlands Maastricht Health Campus dragen samen bij 
aan verantwoord vitaal ouder worden.’



De kracht van
de community

Baanbrekende 
innovaties

Aantrekkelijk 
voor talent

Economisch hart
van Europa

Brightlands is een bruisende internationale community van ruim
24.000 gedreven talenten in startups, mkb, multinationals en
onderzoeksinstituten. In die open omgeving leidt wetenschappelijke
kennis dwars door allerlei grenzen heen tot nieuwe producten en
inspireert ondernemerservaring tot nieuwe vormen van onderzoek
en onderwijs. Dit levendige ecosysteem leidde al tot synthetische 
materialen die botweefsel doen herstellen en blockchain-technologie 
die de voedselketen transparanter maakt.

Bij Brightlands ontstaat innovatie door de combinatie van
ondernemerschap en wetenschap. Kennis uit de wetenschap 
leidt tot nieuwe producten bij bedrijven en startups. Kennis uit  
die bedrijven krijgt dankzij onderzoekers en studenten weer  
nieuwe toepassingen. Op vier Brightlands campussen zorgen 
ondernemers, onderzoekers en studenten samen voor  
baanbrekende innovaties op het gebied van gezondheid en 
duurzaamheid. Gestimuleerd door een hechte samenwerking 
tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

Brightlands is een vruchtbare bodem voor talent en biedt talrijke 
mogelijkheden voor wetenschappers, ondernemers, studenten en 
werknemers om zich te ontwikkelen. Zij profiteren volop van de 
expertise, de ligging, de gezamenlijke ambitie, de uitstekende 
voorzieningen en het ecosysteem. In zo’n context kan iedereen 
innovatie, ontwikkeling en creativiteit koppelen aan daadkracht. 
Daarom kiest steeds meer talent voor Brightlands.

Brightlands ligt in de provincie Limburg, een gebied met ruim een 
miljoen inwoners, midden in de toptechnologische driehoek 
Eindhoven-Leuven-Aken 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. 
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duurzaamheid

gezondheid

voeding

digitalisering



Mark Post
CSO MosaMeat

Tissue engineering: cultured beef

‘De ‘kweekvleesburger’ haalde de wereldpers. Dat was mooi. 
Vanuit Brightlands Maastricht Health Campus pakken we 
door. Want de huidige vleesproductie kan nooit aan de 
groeiende vraag voldoen. Te inefficiënt, te milieubelastend, 
te veel dierenleed. Daarom perfectioneren wij nu het product 
(smaak, mondgevoel en sappigheid) én schalen we de 
productie op. Met 1% van de wereldmarkt ben je al één van 
de grootste bedrijven van Nederland, maar dat is niet ons 
doel. Ons business model is om de technologie succesvol te 
maken en vervolgens licenties te verkopen. Het probleem
van vleesproductie moeten we met zijn allen oplossen. En de 
enige manier om dat snel en goed te doen, is door het 
verspreiden van kennis.’

Bart Verlegh
Directeur Innoveins

Food: future farming

‘Innoveins is een ecosysteem waarin organisaties in clusters 
samenwerken op het raakvlak van plant en techniek. Door die 
werkwijze kunnen zij de meest uiteenlopende kennis combineren 
die al beschikbaar is uit de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw 
& Uitgangsmaterialen en High Tech Systemen & Materialen. 
Onze clusters richten zich op één of meerdere specifieke 
innovatievraagstukken. En die komen altijd voort uit een concrete 
businesscase. Dankzij die methode kunnen we onze innovaties 
ook echt op de markt introduceren. Naast technologische 
innovatie (nieuwe producten) vindt er in onze clusters ook 
sociale innovatie plaats (nieuwe vormen van samenwerking). 
Het Innoveins ecosysteem bevindt zich op Brightlands Campus 
Greenport Venlo. Op deze locatie innoveren onze deelnemers 
niet alleen sneller, maar ook goedkoper en beter.’

‘Over twintig jaar 
ligt er alleen nog
maar kweekvlees in
de supermarkt’
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‘Onze ideeën leiden tot 
business en blijven niet 
op de plank liggen’
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Marc Dassen
CEO Sitech Services

Samen streven naar het maximale

Sitech Services helpt bedrijven in de procesindustrie, 
chemische industrie en energiesector om te groeien en zich 
te ontwikkelen. Door hen te ondersteunen met onze unieke 
diensten en nieuwste technologieën, kunnen ze het maximale 
uit hun fabriek halen. 

Wat we doen, doen we altijd samen met onze partners. 
Partijen die onze passie om te excelleren delen en het beste 
uit zichzelf willen halen. En juist daarom zijn we verheugd 
nu deel uit te maken van Brightlands. Om onze kennis en 
kunde te vergroten en scherp te blijven, door intensief 
samen te werken met marktleiders, startups, kennisinstituten 
en studenten. 

Ton Voncken
Directeur Bio Treat Center

Bio-circulaire economie

‘Mkb’ers willen graag meer producten maken uit biomassa. 
Dat is logisch gezien de maatschappelijke ontwikkelingen. 
Zij zien volop marktkansen, maar voelen vaak hobbels in het 
ontwikkeltraject. Onze Bio Treat Center-community faciliteert 
zulke ondernemers in het realiseren van hun biobased business. 
Met bevlogen partners uit markt, kennis en overheid werken we 
aan alternatieven voor producten die nu nog alleen van fossiele 
grondstoffen gemaakt worden. Natuurlijk zitten wij op de juiste 
broedplaats, Brightlands Campus Greenport Venlo. Hier zijn 
wij aanjager, trekker, doener, deler én ontdekker van innovatieve 
en creatieve bedrijven die gaan voor de biobased economie. 
In ons Bio Treat Center-Lab stropen ondernemers de mouwen 
op. Ze leren er hoe je met biomassa nieuwe grondstoffen en 
materialen kunt maken voor een duurzamere leefwereld.’ 

‘Samen gaan we 
voor maximaal meer’

‘Biobased business 
voor ondernemers, 
biobased kennis voor 
de keten’



onderzoekers

studenten

investeerders

ondernemers



Toegang tot 
succes

Open voor 
samenwerking 

Groeien, vernieuwen, ontwikkelen, daar gaat het in essentie om voor 
wetenschappers, ondernemers en studenten. Brightlands faciliteert 
hierin met de ontwikkeling van bruisende communities rondom chemie  
en materialen, gezondheid, voeding en slimme digitale diensten. 
Dat begint met toegang tot een inspirerende omgeving om te 
ontmoeten, te werken en te leren. Met daarbij toegang tot kennis en 
netwerken van startups, mkb- en grote bedrijven, instituten en 
investeerders, nieuw talent en ondernemerschap. Maar ook gebruik 
kunnen maken van bijzondere faciliteiten, van de R&D-omgeving of 
de flexibele werkplekken.

State-of-the-art (R&D) faciliteiten en ontmoetings- en werkplekken 
zijn onmisbaar voor Brightlands innovaties. Niet alleen de bedrijven 
en instituten op de campussen maar ook partners daarbuiten, 
kunnen volop gebruiken maken van diverse faciliteiten. Voorbeelden 
hiervan zijn startup werkplekken en locaties voor events. Op R&D 
gebied faciliteiten als ’s werelds sterkste MRI-scanners, analyse -
instrumenten tot flexibele cleanrooms, efficiënte pilot-plants, 
fieldlabs en een kook- en smaakcentrum. En faciliteiten om te 
experimenteren met protonentherapie, imaging faciliteiten, een 
maagdarm-simulator en een lab voor datavisualisatie. 

Onderzoekers, ondernemers en studenten zoeken elkaar veelvuldig 
op. Brightlands faciliteert ontmoetingen om kennis snel en 
effectief te kunnen uitwisselen en elkaar te inspireren. Op onze 
campussen. En daarbuiten. Tevens organiseert Brightlands talloze 
events over gezondheid, voeding, materialen en slimme digitale 
diensten, zoals Dutch Food Week, Brightlands Rolduc Polymer 
Conferences, Brightlands Chemelot Talent Day, Cultured Meat 
Conference, Marc Cornelissen Brightlands Award en BrightHack.
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Kansen vergroten
met topfaciliteiten

Kennis- en
talentnetwerk
Brightlands biedt toegang tot het kennisnetwerk van bedrijven en 
topacademische kennis bij universiteiten. Van Universiteit Maastricht, 
Maastricht UMC+, Technische Universiteit Eindhoven, RWTH 
Aachen University, Universiteit Hasselt, Fraunhofer tot de Open 
Universiteit en TNO. 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 Hogeschool, HAS Hogeschool en mbo-instellingen op  
de campussen.



Ongekende
faciliteiten
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Human Data Interaction Lab
toegepast onderzoek en onderwijs naar datavisualisatie, 

interface-design en interactie tussen computers en mensen

Cleanrooms, laboratoria 
en productiehallen

Pilot plants 
testen en opschalen 

van nieuwe processen

Medace
faciliteiten en diensten om medische 
concepten op de markt te brengen

Chemelot Innovation and Learning Labs
innovatieve omgeving om te studeren,

werken en onderzoeken

Brightlands application & design center
faciliteit voor industriele verwerkingsapparatuur 

voor kunststoffen, zoals 3D-printers

Centre for Healthy Eating and Food Innovation (HEFI)
onderzoek naar de bevordering van gezond eten

BrightBox
expertisecentrum
hightech tuinbouw

Kokkerelli - Kids Unversity for Cooking
voedseleducatie voor kinderen

Co-Creation Lab
onderzoeksruimte voor 
voedingsvraagstukken

Nutritional Concepts Lab
foodlab voor groente- en 

fruitverwerking

MAASTRO Clinic
oncologie i-Lab

politie werkt aan nieuwe oplossingen voor 
veranderende veiligheidsuitdagingen

MKB Datalab
versnellen van digitalisering 

in het MKB

Food Claims Centre Venlo
aantonen hoe veilig en gezond 

voedsel is

Compas Agro
advies- en onderzoeksbureau 

voor aspergetelers

Enabling Technologies
state-of-the-art

analyse apparatuur

MERLN
verschillende onderzoeksterreinen 

in regeneratieve geneeskunde

M4I
onderzoek naar nieuwe 

moleculaire (imaging) diagnostiek

Scannexus
imaging door wereldleidende 

Ultra High-Field MRI scanners 
(3T, 7T, 9.4T)

Brightlands Chemelot Campus

Brightlands Maastricht Health Campus

Brightlands Smart Services Campus

Brightlands Campus Greenport Venlo

Nanolab
ervaren wat nieuwe technologieën 

kunnen brengen

Brightlabs
chemisch analytisch R&D 

laboratorium



Bruisende
community
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Brightlands Chemelot Campus

Brightlands Maastricht Health Campus

Brightlands Smart Services Campus

Brightlands Campus Greenport Venlo

Voor alle vier de campussen

(Young) Hack4SmartServices
hackathon

Brigthlands Rolduc
Polymer Conferences

Sustainability café
3D printing, biomedical, 

recycling, packaging

Open Brains
your weekly shot of innovation

3 Digitale Dagen

Business community event
netwerkevent voor campusbedrijven

Brightlands Techruption
partnerevent, stage gates,  

ideation sessies, matchmaking

Talent 4 Digital Security
matchmaking tussen studenten en bedrijven

Brightlands
Vitality Program

Dutch Food Week

Brightlands
Science Lectures

UMIO Breakfast 
Boosters

Brightlands Chemelot 
Talent Day

Cultured Meat 
Conferentie

Breakfast Club
ontmoet nieuwe mensen 

en deel ervaringen

Brightlands
Young Professionals
events en activiteiten

gericht op starters

Tomorrow’s Talent
verbindt ondernemers aan  

de talenten van de toekomst

Doe- en beleefdag 
Maastricht UMC+

open dag

Masterclasses 
en Seminars

Agri Food 
Innovation Congres

Open podium community event
netwerkevent voor campusbedrijven en 
partners van Brightlands Techruption

Brightlands 
Technology & Society

The digital era:
Cybersecurity

3D Printing Materials 
Conferences

Brightlands Convention Award 

Next level Conference 
Odyssey Hackathon

Marc Cornelissen
Brightlands Award 

Train4SmartServices 
opleidingsprogramma



Pascal Kwakkernaat
CEO Trapps Wise

Smart Mobility 

‘Schippers kunnen 10 procent op hun brandstofverbruik besparen 
en 15 procent minder CO2 uitstoten als zij hun vaartempo 
tussen sluizen aanpassen. Een spectaculair resultaat. In een 
haalbaarheidsstudie toonden we eerst aan dat je data kunt 
omzetten naar een realtime vaaradvies. Trapps Wise ontwikkelde 
hiervoor een app die binnen afzienbare tijd zal worden gebruikt 
in de binnenvaart. Als het zover is, dan hebben wij veel te 
danken aan het ecosysteem van de Brightlands Smart Services 
Campus. Wij hadden het idee, maar het ontwikkelen en uitvoeren 
is echt een verhaal van co-creatie. Dat hadden wij alleen nooit 
gekund. Naast de samenwerking met KPN op het gebied van 
data security is ons algoritme samen met Universiteit Maastricht, 
Zuyd Hogeschool en Open Universiteit ontwikkeld. En Brightlands 
ondersteunde ons waar mogelijk bij de groei en ontwikkeling die 
iedere startup nu eenmaal doormaakt.’

Cristianne Rijcken
Oprichter en CSO startup Cristal Therapeutics

Precisiegeneeskunde

‘Wij ontwikkelen innovatieve medicijnen voor kankerpatiënten. 
Ons gedreven team werkt met experts over de hele wereld. 
Dat is nodig, want innovatie vergt veel kennis. Maar ook heel 
veel geld. En ook voor funding biedt Brightlands Maastricht 
Health Campus een uitstekende omgeving. Samen met andere 
investeerders is er al 20 miljoen euro geïnvesteerd in de 
bereiding en analyse, preklinische ontwikkelingen en klinische 
studies van onze medicijnen. Proefdierstudies om de 
werkzaamheid, veiligheid en verdeling van medicijnen te 
bestuderen, kosten per geneesmiddel circa een miljoen euro 
en gebeuren wereldwijd in gespecialiseerde laboratoria. 
De eerste patiëntenstudie kostte een paar miljoen. Naarmate 
de vervolgstudies groter worden, neemt het budget toe.’

‘MKB’ers én milieu 
zullen profiteren 
van ons slimme 
algoritme’

‘Dream big, work 
hard and simply 
make it happen’

26 Brightlands 27Brightlands



28 Brightlands 29Brightlands

‘Onze missie: 
beter eten voor 
iedereen’

Remco Havermans
Hoofd Laboratory of Behavioural Gastronomy
Universiteit Maastricht Campus Venlo

Gezonde en veilige voeding

‘Waarom eten we eigenlijk wat we eten? Op Brightlands Campus 
Greenport Venlo onderzoeken we in de HEFI laboratoria welke 
factoren onze smaakbeleving en voedselkeuze beïnvloeden.  
Dat gaat dus van marketingaspecten zoals prijs en verpakking 
tot productkenmerken zoals textuur en aroma. Verder bestudeer 
ik de rol van persoonlijke eigenschappen, zoals iemands reuk- of 
leervermogen en geheugen. In onze onderzoekslijn Behavioural 
Gastronomy werken twee promovendi. Anouk Hendriks wil 
begrijpen hoe het komt dat we zeggen ‘Verandering van spijs 
doet eten’. Mirjam van den Brink brengt de effecten in kaart 
van chemotherapie op de smaakzin en eetlust bij kinderen met 
kanker. Belangrijk werk! Daarmee vergaren wij kennis als basis 
voor nieuwe producten en diensten die bijdragen aan onze 
missie: beter eten voor iedereen.’

‘Hier leef ik mijn 
duurzame droom, 
als onderzoeker 
en ondernemer’

Margareta Merke
Oprichter startup Boostani en 
promotieonderzoeker bij AMIBM 

Biobased materials: plastic reductie

‘Boostani (duurzaamheid in het Swahili) vereenvoudigt
recycling en brengt de hoeveelheid plastic per verpakking 
terug. Voordat ik startte met mijn promotieonderzoek, heb 
ik in Tanzania een jaar lang zonnesystemen verkocht aan 
particulieren. Toen ik terugkwam, wilde ik duurzamer plastic 
voor verpakkingen ontwikkelen. Die uitdaging heeft me hier 
gebracht. AMIBM bood me een PhD-functie aan waarin ik mijn 
academische- en ondernemersambities kon combineren. 
Op Brightlands Chemelot Campus vind ik volop mogelijkheden 
om te groeien. Ik kreeg bedrijfsondersteuning van Brightlands 
Innovation Factory. Mijn eerste experimenten werden uitgevoerd 
bij CHILL. Een innovatieve lab omgeving waarin talenten van 
Zuyd Hogeschool, VISTA college en Universiteit Maastricht 
samenwerken.’



uniek ecosysteem

open innovatie

cross-overs

excellente kennis
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Levendig 
startup klimaat

Bronsgroen en 
Brightlands

Investeren loont Gebouwd om te blijven

Voor iedereen met een idee of vinding die inspireert om ondernemer 
te worden, is Brightlands de ideale plek om dat te verwezenlijken. 
Jaarlijks groeit het aantal startups op de campussen. Starters uit 
binnen-en buitenland komen bij Brightlands hun droom waarmaken. 
Dat komt vooral omdat ze snel worden opgenomen in de 
verschillende communities en ze gebruik kunnen maken van een 
mix van kennis, diensten, financiering en faciliteiten. Veel starters 
nemen deel aan specifieke incubatorprogramma’s. Voor weten-
schappers geldt dat zij actief worden begeleid bij het valoriseren 
van kennis. Daarmee vergroten zij de waarde van hun vindingen in 
de vorm van licenties of een startup.

Wonen en leven in Limburg. Ambitieuze mensen vinden de weg 
naar Brightlands. Ook omdat Limburg een aantrekkelijke regio is 
met een uitstekende work-life balance, lage woonlasten en een 
internationale mindset. Er wordt volop gesport (niet alleen door 
Max Verstappen, Tom Dumoulin of Lieke Martens), gerelaxed 
(op de Maasplassen, in het bronsgroen of in de winkels van 
Maastricht en Roermond) en genoten van cultuur (Pinkpop, André 
Rieu, TEFAF) en gastronomie. De regio biedt excellent onderwijs 
(onder meer een United World College). De beroepsbevolking is 
goed opgeleid en spreekt haar talen vlot. Internationale vliegvelden 
zijn nooit verder dan een uur weg.

De groei van de Brightlands ecosystemen maakt Brightlands  
meer dan ooit interessant voor investeerders. De uitbreiding van  
campussen, de groeispurt van startups, baanbrekend onderzoek 
van de verschillende Brightlands instituten en de aantrekkings-
kracht van de regio zorgen er ook voor dat het investeringsklimaat 
zeer gunstig is voor zowel publieke als private financiering. 
De groei van nieuwe bedrijvigheid wordt gestimuleerd vanuit 
een groeiend netwerk van private investeerders, Brightlands 
Venture Partners en de regionale ontwikkelingsmaatschappij LIOF.

Provincie Limburg, Universiteit Maastricht, Maastricht UMC+, 
Zuyd Hogeschool, Fontys en economische gezichtsbepalers als 
DSM en APG investeren voor een lange periode in Brightlands. 
Inmiddels hebben zich ook gerenommeerde kennis- en onderwijs-
instellingen als TU Eindhoven, RWTH Aachen University, HAS 
Hogeschool, Avans Hogeschool, Gilde Opleidingen, VISTA college 
en lokale overheden aangesloten bij deze unieke en duurzame 
triple helix-samenwerking. Eensgezind zetten ze in op een sterk 
innovatieklimaat en een flexibele en internationaal toegankelijke 
arbeidsmarkt, afgestemd op de regio.
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Marco Bosma
Senior Vice President Fintech & Innovation, Rabobank

Smart Services: Self-Sovereign Identity 

‘Banken, verzekeraars, zorg- en onderwijsinstellingen en 
overheden steken veel tijd in het valideren van identiteits-
gegevens. Dat werk is foutgevoelig, en het oplossen van 
alle problemen die daardoor ontstaan kost veel tijd. 
Self-Sovereign Identity is daarom een belangrijke ontwikkeling. 
Daarmee kun je dit soort data op je eigen device bewaren en 
efficiënt doorgeven aan personen die ze moeten valideren. 
En dat dus zónder centrale opslag! Het is een digitale versie 
van wat we nu nog doen met papier. In het Brightlands 
Techruption programma ontwikkelen we oplossingen met 
behulp van kunstmatige intelligentie, blockchain en andere 
technologieën. Op Brightlands Smart Services Campus  
kiezen we daarbij voor co-creatie met partners uit onze 
eigen branche en daarbuiten.’

Michel Dumontier
Hoogleraar Universiteit Maastricht

Institute of Data Science

‘De alsmaar toegenomen beschikbaarheid van allerlei soorten 
data biedt de mogelijkheid om wetenschappelijke ontdekkingen 
te versnellen en nieuwe ondernemingen te versterken.  
Daarnaast kunnen communities hierdoor sociale ongelijkheid 
en onrechtvaardigheid ontdekken en ter discussie stellen.  
Met ons werk bij het Institute of Data Science willen we een 
wetenschappelijke, sociale, wettelijke en technologische 
infrastructuur creëren voor de transitie naar de digitale 
maatschappij. Onze mensen bouwen innovatieve middelen en 
creëren nieuwe internationale normen en standaarden om op 
een verantwoorde manier data en andere digitale bronnen te 
kunnen delen. Als we erin slagen de data die we dagelijks 
creëren beter te analyseren en te delen, kunnen we belangrijke 
doorbraken realiseren.’

‘We willen de 
identiteit van 
mensen valideren 
zonder Big Brother’

‘In Maastricht wil ik
mijn spannende en 
ambitieuze droom
realiseren’



bruisende community

grenzeloze verbindingen

ongekende faciliteiten

co-creatie



Eén 
ecosysteem

Vier
expertises

Brightlands 
Chemelot Campus
Slimme materialen en 
duurzame chemieproductie

Brightlands 
Maastricht Health Campus
Regeneratieve - en  
precisiegeneeskunde,  
innovatieve diagnostiek

Brightlands 
Campus Greenport Venlo
Gezonde en veilige voeding,
future farming en biocirculaire economie

Brightlands
Smart Services Campus
Data science en smart services

372 bedrijven

13.983 banen

10.220 studenten
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Brightlands
Chemelot Campus
Sittard-Geleen
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Als we de aarde minder willen belasten, speelt 
de chemie een onmisbare rol. De ontwikkeling 
naar een circulaire economie is in ons vak dan 
ook volop gaande. Maar wij geloven dat de 
chemie nieuwe vleugels krijgt als ze nog veel 
sneller omschakelt naar groene processen en 
schone energie uit wind en zon. Wij slaan op 
dat terrein de brug tussen fundamenteel 
onderzoek en product- en proces innovaties. 
Onze campus en het aangrenzende industrie-
park vormen één groot laboratorium, waar de 

knapste koppen van universiteit en bedrijfsleven 
intensief samenwerken. Aan methoden om 
groene energie op te slaan in chemische 
stoffen, zodat je die kunt gebruiken als wind 
en zon het even laten afweten. Of aan  
chemische processen zonder afval, met 
duurzame materialen als opbrengst: lichter  
en beter van kwaliteit. Onze campus wil 
excelleren in de ont wikkeling van een duurzame 
chemie. Alleen zó blijft de chemie vanuit 
Europa wereldwijd vooroplopen.

• Brightlands application & design center
• Pilot- en miniplantfaciliteiten voor het  
 testen en opschalen van nieuwe processen
• State-of-the-art analyse apparatuur van   
 Enabling Technologies i.s.m.  
 M4I Imaging  Center op Brightlands  
 Maastricht Health Campus
• Cleanrooms, laboratoria, kantoren en  
 flexibele accommodaties voor startups

• Aachen Maastricht Institute for Biobased   
 Materials (AMIBM met partners  
 Universiteit RWTH Aachen, Fraunhofer  
 en Universiteit Maastricht)
• Brightlands Materials Center 
 (BMC, met partner TNO)
• Brightsite - Transforming industry  
 (Brightlands Chemelot Campus, met  
 partners Sitech Services, TNO en  
 Universiteit Maastricht)
• Chemelot Innovation and Learning Labs   
 (CHILL)
• Chemelot Institute for Science and  
 Technology (InSciTe, met partners 
 Universiteit Maastricht, Maastricht UMC+,   
 TU Eindhoven en DSM)
• Universiteit Maastricht:  
 - Maastricht Science Programme,  
  Master Biobased Materials
 - Business Engineering
 - Bachelor programs and Associate 
  programs in Materials
• VISTA College
• Zuyd Hogeschool

Slimme materialen en duurzame 
chemieproductie

R&D faciliteiten Kennisinstellingen

102 bedrijven

2.771 banen

1.173 studenten



Brightlands
Maastricht Health Campus
Maastricht
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Regeneratieve geneeskunde,  
precisiegeneeskunde, innovatieve diagnostiek

120 bedrijven

9.652 banen

7.397 studenten

• Scannexus: imaging door wereldleidende 
 Ultra High-Field MRI scanners (3T, 7T, 9.4T)
• Protonentherapie: gerichte bestrijding  
 van kankercellen
• State-of-the-art analyse apparatuur
• Cleanrooms, laboratoria en accommodatie   
 voor start-ups
• Maastricht Instruments
• Medace

• Maastricht UMC+
• MERLN: technology-inspired  
 regenerative medicine
• M4I: multimodal molecular imaging institute
• MAASTRO Clinic: oncologie
• Maastricht University: Faculty of Health,   
 Medicine and Life Sciences
 (in Maastricht UMC+-verband)
• Maastricht University:  
 Faculty of Psychology and Neuroscience
• Maastricht University:  
 Faculty of Science and Engineering
• Maastricht School of Management

R&D faciliteiten Kennisinstellingen

De gezondheidszorg maakt wereldwijd een 
imposante transitie door. Is de focus traditioneel 
vooral op genezen, nu ligt de nadruk op een 
snelle omslag naar het voorspellen van 
aandoeningen en het voorkomen ervan.  
Duurzaamheid in gezondheid, volledig op maat 
voor het individu, dat bovendien een steeds 
belangrijkere eigen rol en verantwoordelijkheid 
krijgt in gezond leven en blijven. Vanuit huis 
met zorg en advies op afstand. Die omslag 
vraagt om een fundamenteel andere kijk op 
medische wetenschap en technologie.  
En daar werken wij dag en nacht aan.  

Met snellere en preciezere diagnoses. Of met 
regeneratieve geneeskunde, waarbij we 
weefsel of zelfs complete organen vervangen, 
al dan niet met 3D-printers. De hele keten van 
fundamenteel onderzoek tot en met klinische 
toepassing is bij ons beschikbaar.  
Ondersteund door wereldwijd toonaangevende 
faciliteiten in imaging en diagnostiek.  
De campusorganisatie koppelt kennis en 
innovatie aan creativiteit en ondernemerschap. 
Dat leidt tot businesscases, financieringen en 
producten die daadwerkelijk op de markt komen. 



Brightlands 
Smart Services Campus
Heerlen
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Data science en slimme digitale diensten

80 bedrijven

900 banen

450 studenten

• Human Data Interaction Lab: de plek voor   
 toegepast onderzoek en onderwijs naar   
 data visualisatie, interface-design en  
 interactie tussen computers en mensen
• Nanolab: ervaren wat nieuwe  
 technologieën kunnen brengen
• i-Lab: de politie werkt aan nieuwe  
 oplossingen voor veranderende 
 veiligheidsuitdagingen
• MKB Datalab Limburg: versnellen van   
 digitalisering in het MKB

Brightlands Techruption helpt bedrijven en 
overheidsorganisaties om samen te werken 
met kennisinstellingen en corporate bedrijven, 
zodat ze innovatieve oplossingen kunnen 
ontwikkelen door de toepassing van disruptieve 
technologieën zoals MPC, SSI en blockchain.

• Universiteit Maastricht
• Open Universiteit
• Zuyd Hogeschool
• VISTA college
• Programma LIME (Limburg Meet)
• RWTH Aachen University en andere  
 instituten in Aken
• TNO: gedeelde missie in data, onderzoek  
 en innovatie
• Brightlands Institute for Smart Society (BISS) 
• Center for Actionable Research van  
 Open Universiteit (CAROU)
• CBS: experts in data-infrastructuur,  
 dataverwerking en privacy

R&D faciliteiten

Co-creatie en  
innovatieprogramma

Kennisinstellingen

Wij geloven dat vooruitgang meer is dan 
technologie alleen. Wij brengen de economische 
en maat schappelijke waarde van digitale 
innovatie met elkaar in balans. Dat doen we 
door gevestigde bedrijven in contact te 
brengen met startups, investeerders, studenten 
en de wetenschappelijke top in slimme digitale 
diensten en data science. Zo komen we tot 
toepassingen die de kwaliteit van leven 
verbeteren. Zoals de Rabobank die voor het 
valideren van identiteitsgegevens Self-Sovereign 
Identity ontwikkelde: dit soort data kun je nu 

op je eigen device bewaren en efficient 
doorgeven aan wie ze moet valideren. Zónder 
centrale opslag! Of Trapps Wise die een app 
ontwikkelt voor realtime vaaradvies: schippers 
kunnen zo op hun brandstofverbruik besparen 
en minder CO

2
 uitstoten als zij hun vaartempo 

tussen sluizen aanpassen. Futuristisch? Wij zijn 
er volop mee bezig. Wij maken ruimte voor het 
ondenkbare. Dat brengt doorbraken binnen 
handbereik. En maakt dat ze verantwoord 
kunnen worden toegepast. 



Brightlands
Campus Greenport Venlo
Venlo
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Gezonde en veilige voeding,
future farming en biocirculaire economie

70 bedrijven

660 banen

1.200 studenten

• BrightBox: expertisecentrum hightech   
 tuinbouw
• Brightlabs: chemisch analytisch R&D  
 laboratorium
• BTC lab: laboratorium voor biomassa  
 toepassingen
• Centre for Healthy Eating and Food  
 Innovation: onderzoek naar de bevordering   
 van gezond eten
• Co-Creation Lab: onderzoeksruimte voor   
 voedingsvraagstukken
• Compas Agro: advies- en onderzoeksbureau  
 voor aspergetelers
• Cultus Crop Research: onderzoek naar  
 teelt binnen land- en tuinbouwsectoren
• Food Claims Centre Venlo: aantonen hoe   
 veilig en gezond voeding is
• Kokkerelli - Kids University for cooking:   
 voedseleducatie voor kinderen
• Nutritional Concepts Lab: foodlab voor   
 groente- en fruitverwerking
• Test & Taste Center: Smaakcentrum voor   
 concept- en productontwikkeling
• Urban Ponics: een nieuwe manier van telen

• Universiteit Maastricht:
 Universiteit Maastricht Campus Venlo
• HAS Hogeschool
• Fontys Hogeschool
• Citaverde College
• Gilde opleidingen
• Avans Hogeschool
• Universiteit Wageningen
• Universiteiten Gent, Antwerpen, Hasselt 
 en Leuven
• Instituut voor Landbouw- en Visserij  
 Onderzoek (ILVO)
• PC Fruit - Proefcentrum voor fruitteelt
• Proefstation voor de Groenteteelt  
 Sint-Katelijne-Waver

R&D faciliteiten Kennisinstellingen

Voeding geeft je lichaam energie. Maar de 
waarde van voeding reikt veel verder. Zo 
kunnen de juiste hoeveelheid en samenstelling 
van voedingsstoffen de gezondheid van mensen 
verbeteren en het gebruik van medicijnen 
terugdringen of zelfs voorkomen. Op de 
campus in Venlo zoeken we samen met 
wetenschappers, ondernemers, overheden, 
investeerders en studenten naar de mogelijk-
heden voor de voeding van morgen. We 
onderzoeken wat voeding met ons doet, wat 
we nodig hebben en welke keuzes we moeten 

maken. We richten onze blik op de toekomst: 
hoe kunnen we gezonder en slimmer telen? 
En hoe zorgen we ervoor dat we verspilling 
minimaliseren? We maken crossovers met 
andere sectoren zoals de logistiek, de  
maakindustrie en de andere campussen.  
Onze campus ontwikkelt zich tot dé plek  
waar bedrijven, wetenschap en onderwijs 
nieuwe producten ontwikkelen en vermarkten. 
Met de ambitie om gezonde en veilige voeding 
voor iedereen bereikbaar te maken.



‘Samenwerken is het 
nieuwe concurreren.’
‘Brightlands 
maakt Limburg 
en daarmee 
Nederland groter’
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Theo Bovens, gouverneur 
(Commissaris van de Koning) van Limburg

‘Vier campussen verspreid over de provincie, onder 
één verzamelnaam: Brightlands. Ieder met een eigen 
focus. Elkaar en daarmee Limburg versterkend. 
Waar oplossingen voor de toekomst ontwikkeld worden. 
Producten en diensten waar mens én samenleving op 
zitten te wachten. Waar jonge talenten van alle 
nationaliteiten worden opgeleid. Kunnen experimenteren. 
Elkaar inspireren. Hier een toekomst opbouwen. 
Of uitvliegen om elders ervaring op te doen en graag 
weer terug komen. Deze campussen maken Limburg 
en daarmee Nederland groter.’
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Contact

Brightlands 
Chemelot Campus

Brightlands 
Maastricht Health Campus

Brightlands
Smart Services Campus

Brightlands
Campus Greenport Venlowww.brightlands.com

Founding partners

Urmonderbaan 22
Center Court (Level 1)
6167 RD Sittard-Geleen
info.chemelot@brightlands.com

Oxfordlaan 70
6229 EV Maastricht
info.maastricht@brightlands.com

Smedestraat 2
6411 CR Heerlen
info.smartservices@brightlands.com

St Jansweg 20
gebouw Villa Flora
5928 RC Venlo
info.greenportvenlo@brightlands.com

Onze passie

Elke dag opnieuw zijn wij samen met ruim 24.000 ondernemers, 
onderzoekers en studenten bezig met uitdagingen die 
bepalend zijn voor de kwaliteit van leven van iedereen. 
Dit doen we met passie en kennis, samen met onze partners. 
Over grenzen heen. Voor u, voor de wereld, voor morgen.

Bert Kip 
CEO Brightlands Chemelot Campus

Jan Cobbenhagen 
CEO Brightlands Maastricht Health Campus

Astrid Boeijen
CEO Brightlands Smart Services Campus

Saskia Goetgeluk
CEO Brightlands Campus Greenport Venlo



De uitdagingen van onze 
wereld zijn de uitdagingen 
van Brightlands:  
duurzaamheid, gezondheid, 
digitalisering en voeding. 
Elke dag opnieuw.


