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In Leeuwarden bouwen ze aan
de meest innovatieve, duurzame, 
rendabele en animatieveilige
zuivelketen in de wereld:
de Dairy Campus.

In Joure werkt HZPC aan
(duurzame) aardappelrassen
van de toekomst.

Paques werkt aan hun missie om 
duurzaamheid van bedrijven te 
verbeteren met biotechnologische 
processen voor het zuiveren van 
water en gasstromen.

In Health Hub Roden werken
kennisinstituten aan
ontwikkeling en training
in MedTech.

Rond Drachten hebben meer
dan 20 hoogtechnologische
bedrijven zich verenigd om samen 
innovatie te versnellen in het
Innovatiecluster Drachten.

In Groningen verzamelt
Lifelines al sinds 2006 
data om meer inzicht te
krijgen in gezond ouder 
worden.

Binnen het Life Cooperative in Groningen
zijn 25 bedrijven (waaronder Polyganics
en Syncom) verenigd om nieuwe innovaties
te ontwikkelen op het gebied van Pharma
en MedTech.Dit jaar start onder aanvoering van

New Energy Coalition een project met
een investering van EUR 90 M om van de
regio een ‘Hydrogen Valley’ te maken.

De Water Campus in Leeuwarden heeft 
wereldfaam. Partijen wereldwijd worden 
hiervandaan geholpen met watertech 
als ‘enabling technologie’.
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DE INNOVATIEKRACHT* VAN NOORD-NEDERLAND LIGT   IN EEN AANTAL INNOVATIEVE SECTOREN DIE KANSEN
BIEDEN VOOR ECONOMISCHE ONTWIKKELING ...

In Dwingeloo staat het HQ 
van Astron dat met LOFAR 
en WSRT onderzoek doet 
naar radio-astronomie.

In Emmen staat de fabriek van de
toekomst voor maakbedrijven: een 
gedeelde en volledig gedigitaliseerde 
faciliteit waar o.a. Etergo en
Hydraloop gebruik van maken.

In Emmen werken verschillende bedrijven 
(o.a. DSM en Teijin) aan transities op 
diverse fronten: polymeer-, energie-
innovatie en recycling

In Valthermond staat een proefboerderij 
van Wageningen University & Research 
die onderzoek doet naar duurzame 
manieren van open teelt.

Ten oosten van de stad
Groningen bouwt Hardt
een hyperloop testcentrum.

In Veendam staat het HQ van Avebe dat 
continu werkt aan toepassingen op het 
gebied van aardappel-zetmeel en -eiwit.

In Groningen ligt de snelst
groeiende campus van Nederland:
Campus Groningen.

Chemicus en hoogleraar Ben Feringa 
van de Rijksuniversiteit Groningen
won in 2016 de Nobelprijs.

Delfzijl werkt aan hun ambitie om het
eerste CO2 neutrale chemiecluster te
worden (Nouryon en Photanol werken mee).

Eemshaven is de dataport van
(Noord-)Nederland en daarom
aantrekkelijke vestigingslocatie voor
bedrijven als Google Datacenters.

* De gegevens op deze kaart
 geven een globale indruk
 van de innovatiekracht
 van Noord-Nederland.


