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Krachten bundelen op nieuwe Campus Groningen
Het nieuwe Campus Groningen heeft nog maar net het le-
venslicht gezien en is nu al een van de grootste kennis-
campussen van Nederland, met 180 bedrijven, 19.500 ba-
nen en een dikke 45.000 studenten. En de ambitie is er
om nog veel verder te groeien. ,,De lat moet hoog liggen.”

BOUKE NIELSEN

Zernike Campus, het gebied
in het noorden van de stad
en in de woorden van de
Rijksuniversiteit Groningen

(RuG) een ‘hotspot voor onderzoek,
onderwijs en ondernemerschap’, en
Healthy Ageing Campus, waarin
RuG en UMCG samenwerken op het
gebied van gezondheidszorg, zijn
sinds kort samengevoegd tot Cam-
pus Groningen. Die samenwerking
gaat Groningen meer impact geven,
is de verwachting. ,,We hebben ons-
zelf in de presentatie naar de rest

van de wereld altijd tekortgedaan’’,
vindt Edward van der Meer, direc-
teur van Triade. Die organisatie is
gelieerd aan het UMCG en houdt
zich bezig met vastgoed, investerin-
gen en consultancy. Triade is de stu-
rende kracht achter de campus.

Er zijn veel partijen die samen-
werken in Campus Groningen: ge-
meente, Hanzehogeschool, RuG,
UMCG, het lokale bedrijfsleven en
provincie. Ze hebben de koppen bij
elkaar gestoken en ontdekten dat ze
samen een partij vormen die ertoe
doet in Nederland. Van der Meer:
,,We zijn een gesprekspartner, in

Den Haag, bij investeerders. We zijn
overal in beeld.’’

Lisanne Brakenhoff-Smits, ver-
antwoordelijk voor de branding bin-
nen Triade en ook van de campus,
voegt eraan toe: ,,We hebben ons
vanuit Groningen altijd in afzonder-
lijke delen gepresenteerd, waardoor
we kleiner leken dan we waren.’’

Campus Groningen gaat samen-
werken met de bedrijven, die er hun
onderzoek concentreren. Een mooi
voorbeeld daarvan is de bouw van
een onderzoekscentrum van aard-
appelcoöperatie Avebe.

Campus Groningen heeft grote

ambities: per jaar vijf bedrijven en 55
banen erbij. Dat is haalbaar, vinden
Van der Meer en Brakenhoff. ,,De lat
moet hoog liggen’’, zegt Van der
Meer. De afgelopen jaren was er een
groei van twee bedrijven per jaar.

Maar het gaat niet eens om dit
soort cijfermatige ambities: Campus
Groningen moet ondernemend ope-
reren op een rijke bodem van ken-
nis. Dan is er kans op groei, want met
meer bedrijven in een grotere diver-
siteit zal er meer kennis van de RUG,
de Hanzehogeschool en het UMCG
worden gevraagd, waardoor het net-
werk weer sterker wordt.

Ondernemerschap, faciliteiten,
kennis, innovatie en samenwerking
zijn daarom de centrale thema’s.
Van der Meer benadrukt dat Cam-
pus Groningen al volop actief is. En
somt op wat er alleen al afgelopen
jaar gebeurd is: Innolab (biedt een
laboratoriumplek voor start-ups in
de chemie en zit vol) werkt voor par-
tijen als Mobacc en Ofichem, Buil-
dING (broedplaats voor de toekom-
stige bouw) is er net als Energy Aca-
demy klaar voor, terwijl Avebe’s In-
novatiecentrum (150 man) in de
ontwerpfase zit.

Kortom, het bruist aan de noord-
kant van de campus. Vooral de
komst van Avebe pleziert Van der
Meer: ,,Een topbedrijf. Dit soort on-
dernemingen wordt hier volop gefa-
ciliteerd, want de onderneming be-
paalt. Die is in the lead. We hebben
ons sterk gefocust op dit soort
marktpartijen. Een goeie zet.’’

Het wordt door Van der Meer het
campus-ecosysteem genoemd: een
intensieve publiek-private samen-
werking van kennisinstellingen, be-
drijven en voorzieningen. Er wordt
naast genoemde projecten ook sa-
mengewerkt bij innovatieprojecten
rond slimme materialen, rond big
data (met IBM en Astron), Lifelines
en ICT van healthcare. Maar ook
werkt de campus samen met che-

miebedrijven in Delfzijl.
De Campus Groningen moet in

feite de logische plek worden voor
bedrijven die met een onderzoeks-
vraag zitten die niet binnen hun ei-
gen bereik kan worden beantwoord.
Zo praat Nuon met de RuG over de
opslag van energie via ammoniak en
wordt met Enexis naar de toepas-
sing van virtual reality in training en
onderwijs gekeken. ,,Partijen als
DSM, Philips, Nedmag, Kisuma Che-
micals en Enexis vragen zich af of we
niet iets voor elkaar kunnen beteke-
nen’’, zegt Van der Meer. ,,Dat soort
gesprekken verloopt gestructu-
reerd. Nu wel.’’

Er wordt, zo zeggen Van der Meer
en Brakenhoff, scherp gekeken naar

waar Campus Groningen goed in is.
Denk bijvoorbeeld aan zonnecellen,
maar ook aan medicijnen en aan de
Nobelprijs-waardige nanotechnolo-
gie van Ben Feringa. En natuurlijk
big data. Van der Meer: ,,Daarin zijn
we wereldklasse.’’ Om het te bena-
drukken noemt hij nog eens een
reeks aan bedrijven, zoals Frank (het
eerdere Experty) en Crowdynews.
Brakenhoff: ,,Al die elementen, zoals
healthy ageing, komen terug in de
speerpunten van Groningen.’’

Het jaar 2017 is nog maar net be-
gonnen, maar Van der Meer rekent
erop dat er dit jaar voor 20.000 tot
25.000 vierkante meters aan bedrij-
vigheid bij komt. Van der Meer:
,,Maar het gaat niet alleen om wat

hier op de campus gebeurt, het moet
ook in de regio een vervolg hebben.
We willen partijen niet uit de regio
wegtrekken, maar ze juist helpen
met onderzoek en innovatie.’’

En het vizier is niet alleen gericht
op grote concerns. Van der Meer
wijst erop dat Noord-Nederland veel
mkb-bedrijven kent. ,,Die hebben
geen miljoenen om uit te geven aan
innovatie’’, weet Van der Meer. Maar
ook voor die bedrijven liggen er mo-
gelijkheden op de campus.

Campus Groningen wil het opne-
men voor Noord-Nederland. Bra-
kenhoff: ,,Dat past bij onze mentali-
teit.’’ Van der Meer: ,,Maar we over-
schreeuwen ons niet. Dat past dan
weer niet bij ons.’’

‘We willen
bedrijven juist
niet uit de regio
wegtrekken’

‘We zijn een
gesprekspartner
in Den Haag en
bij investeerders’

130 Bedrijven

3,875 banen

6,345 Studenten

130 Bedrijven

18,283 banen

24,695 Studenten

219 Bedrijven

16,000 banen

24,080 Studenten

181 Bedrijven

19,444 banen

45,692 Studenten*

430 Bedrijven

9,300 banen

24,300 Studenten

85 Bedrijven

22,600 banen

51,700 Studenten

196 Bedrijven

6,800 banen

10,800 Studenten

77 Bedrijven

1,700 banen

660 Studenten

150 Bedrijven

10,000 banen

* Van totaal 56.287 aantal studenten in Groningen
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