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Energy Academy Europe 

New Energy Coalition

HESI TNO

SeaQurrent

Plastic Zonnecellen

Biofuran Chemical Products

Stratingh Institute for Chemistry
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Groningen Engineering Center
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Climate Initiative Noord Nederland

Enie.nl

BioBTX

Sustainable Buildings

Top Dutch Solar Racing

CH Energy

EnergyBarn

CarbExplore

BuildinG

BERNN

Innolab Biobased Economy

Innovatiecentrum

30 Global Centre on Adaptation

Op de Zernike 
Campus vindt u:

In dit gebouw werken bedrijfsleven, onderwijs en 
wetenschap gezamenlijk aan onderzoek en 
innovatie op energiegebied. Het meest 
duurzame onderwijsgebouw van Nederland is 
najaar 2016 opgeleverd en won kort daarna de 
prestigieuze BREEAM-award Outstanding 2017. 

Bij de transitie naar duurzame energie 
combineert TNO de kennis van energie met 
die van grootschalige en complexe 
IT-systemen. Hiervoor is HESI de ideale 
proeftuin. Technologieën kunnen hier getest 
worden in reële omstandigheden. 

New Energy Coalition wil 
een wezenlijke bijdrage te leveren aan de 
energietransitie. De organisatie 
vormt een brede en voortdurend groeiende
coalitie met kennisinstellingen zoals.
Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool, 
met de energiesector, overheden en industrie. 
Samenwerken aan de energietransitie. 

Kenniscentrum Biobased Economy

Centre of Expertise Energy

De eerste tests van deze start-up met de 
innovatieve onderwatervlieger is een succes. Met 
de onderwatervliegers is het mogelijk om energie 
op te wekken uit langzaam stromend water.

Plastic zonnecellen kunnen net zo’n hoog 
rendement halen als de ‘klassieke’ zonnecellen. 
Bovendien zijn ze goedkoop te maken en licht en 
flexibel. Ze kunnen bijvoorbeeld verwerkt 
worden in kleding of rugzakken.

Biofuran ontwikkelt hoogwaardige  
chemische materialen, afgeleid van 
hernieuwbare bronnen, die beter presteren
dan fossiele chemicaliën. Dit geldt voor prijs, 
prestatie en duurzaamheid.

De missie van dit instituut, waar onder meer 
Nobelprijswinnar Ben Feringa zijn werk doet, 
is het doen van uitstekend onderzoek en 
onderwijs in de chemie. 

EnTranCe is een energie innovatiewerkplaats 
waar nieuwe duurzame energietechnologieën
worden getest. Studenten van de 
kennisinstellingen werken hier samen met het
bedrijfsleven aan innovaties in de 
energie-industrie. 

Het unieke platform voor interdisciplinair technisch 
onderzoek en onderwijs, waar onderzoekers samen 
bouwen aan de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan 
‘Smart             Grid’ het intelligente elektriciteitsnetwerk, 
dat in de                  toekomst voor tweerichtingsverkeer 
moet zorgen. 

In de BIO Cooperative zijn MKB-bedrijven uit 
Noord-Nederland verenigd die actief zijn in de 
Biobased Economie. De coöperatie focust op het 
delen van kennis en het realiseren van voordelen 
voor haar leden.

De Zernike Advanced Processing (ZAP) Faciliteit 
biedt een infrastructuur voor kennisinstellingen, 
MKB- en grote bedrijven om gezamenlijk biobased 
producten te ontwikkelen en processen te 
optimaliseren. ZAP vormt de link tussen 
laboratoria en productie.

Meten is weten in het Heat House. In het HEAT
House worden de prestaties gemeten van 
installaties voor het verwarmen van woningen. 
De achterliggende gedachte: hoe meer we weten 
over energiesystemen en besparing, hoe 
e�ectiever we woningen kunnen verduurzamen. 

Het kenniscentrum Biobased Economy is waar alle 
kennis en ervaring met betrekking tot een
biobased economy bij elkaar komt. In samen-
werking met het MKB en grotere bedrijven wordt
toegepast onderzoek uitgevoerd en worden 
nieuwe biobased producten gerealiseerd.

De missie van ESRIG: "Bijdragen aan de 
wereldwijde energievoorziening in de komende 
eeuw, voor meer mensen, en op een meer 
duurzame manier". In de praktijk betekent dit 
het excellent uitvoeren van energie- en 
duurzaamheidsonderzoek.

Energy and Sustainability 
Research Institute Groningen

Binnen een regionaal netwerk werken 
overheid, wetenschap, onderwijs, 
maatschappelijke instellingen en 
bedrijfsleven intensief samen aan 
klimaatadaptatie.

Dit bedrijf dat zich specialiseert in zonne-energie 
is een opmerkelijk initiatief. Enie.nl biedt ‘gratis’
zonnepanelen aan. De consument hoeft niet te
betalen voor de aanschaf, maar wel voor de 
zonne-stroom, die goedkoper is dan reguliere 
stroom. Een nieuwe impuls voor het gebruik van
zonnepanelen!

Het bedrijf BioBTX uit Groningen heeft een nieuwe 
technologie ontwikkeld, waarmee het de
chemische bouwstenen voor kunststo�en kan 
maken uit biologische stromen (biomassa) in 
plaats van uit aardolie. Dit zorgt voor minder 
energieverbruik, minder afval en minder 
uitstoot van CO2.

Een e�ciënte verbinding tussen het 
energieonderwijs en -onderzoek, waarbij het 
bedrijfsleven een grote rol speelt: dat is het 
doel van het nieuwe Center of Expertise Energie.

Eén van de veelbelovende start-ups van 
Groningen. Sustainable Buildings gaat de
gigantische energieverspilling tegen met een 
eigen cloudsysteem waarmee men alle energie-
verbruikende systemen kan bedienen. 

Het CCC is het ultieme koolhydraten 
kenniscentrum in Nederland. Hier wordt 
excellente kennis ingezet om onderzoek 
naar koolhydraten uit te voeren. 

Op het terrein van EnTranCe staat de 
recyclingmachine van CH Energy. De recycling-
machine zorgt ervoor dat 1 kilo plastic verandert
in 1,2 liter olie. Het doel is om de wereldwijde
afvalberg kleiner te maken.

Een energieke schuur, gebouwd van stro door 
studenten, docenten, bedrijven en gebruikers. In 
de EnergyBarn is het speerpunt energietransitie 
duidelijk zichtbaar. Verder onderzoek naar 
energietransitie wordt hier uitgevoerd, maar de
EnergyBarn is ook beschikbaar voor evenementen. 

CarbExplore is de toonaangevende deskundige
op het gebied van de ontwikkeling van
koolhydraten actieve enzymen die de productie
van functionele koolhydraten voor voedsel- en
en en voedingstoepassingen mogelijk maken.

BuildinG is het kennis-en innovatiecentrum voor 
aardbevings- en toekomstbestendig bouwen.
In de nieuwe testhal worden producten getest
en ontwikkeld. Het is dé plek waar ondernemers
onderzoekers, studenten, opdrachtgevers en
overheden samenwerken met als doel om
Groningen sterker te maken door bouwinnovatie.

Het doel van dit initiatief is om de koplopersrol 
van Noord-Nederland in de biobased economie 
verder uit te breiden. In dit kader focust BERNN 
zich op het verbinden van kennis en crossovers, 
samenwerking met (inter)nationale bedrijven, en 
de verbinding opzoeken met (inter)nationale 
ambities.  

In het nieuwe innovatiecentrum zullen Avebe, de 
RUG en andere bedrijven in de agrofoodsector 
nauw samenwerken op het gebied van onderzoek 
en onderwijs. In het innovatiecentrum komt onder 
meer een laboratorium, een proe�abriek, 
kantoren en een klanteninnovatiecentrum.

In dit onderzoekscentrum van de Faculteit 
Economie en Bedrijfskunde wordt onderzoek 
gedaan naar vormgeving van energiemarkten, 
bedrijfskundige en bedrijfseconomische aspecten 
van energiebedrijven en e�ciëntie van 
energie- en klimaatbeleid"

Centre for Energy 
Economics Research (CEER)

Het prestigieuze GCA is onder andere 
opgericht om landen wereldwijd te gaan 
adviseren hoe ze op de beste manier om kunnen 
gaan met klimaatverandering. Het centrum brengt 
een breed wereldwijd netwerk van partners samen, 
waaronder internationale kennisinstituten, 
bedrijven, belangenorganisaties, lokale en 
nationale overheden en de financiële sector.

Het Innolab Biobased Economy vestigt zich in 
het Zernike Innovatiecentrum. Dit “innovatie lab” 
is specifiek ingericht om open innovatie in de 
Bio-economie te stimuleren. In Innolab Biobased 
Economy bevinden zich diverse start-ups in 
de agrofood sector. 

Over twee jaar doet er een gloednieuw team mee 
aan de wereldberoemde World Solar Challenge 
in Australië. Zo snel mogelijk iets meer dan 3000 
kilometer afleggen met een op zonne-energie 
aangedreven voertuig.Team Groningen komt 
niet alleen om mee te doen. Het studenteninitiatief 
wil helpen de wereld te veranderen.

Unieke kennis

Excellent ondernemerschap

Toegankelijke faciliteiten

ENERGIE HIGHLIGHTED
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Carbohydrate Competence Center

De Zernike Campus bevindt zich ten 
noorden van het centrum van Groningen. 
Deze locatie is sterk in de thema’s 
Energie en Sustainable Society.
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Onderwijsinstituut Onderwijsniveau Opleidingsprogramma

Energy College* 
(*samenwerking van  
noordelijke scholen)

MBO Basismodules gekoppeld aan specialisatie op specifieke 
energie thema’s binnen leerwerkomgevingen, zoals offshore 
windenergie, automotive of smart grids

Hanzehogeschool 
Groningen

HBO Grote variëteit aan energie vakken/projecten binnen de 
opleidingen Built Environment, Communicatie, International 
Communication, Electrotechniek, Werktuigbouwkunde, 
Sensor Technology, Technische Bedrijfskunde, International 
Business Management, Chemische Technologie, Commerciële 
Economie, Small Business & Retail Management, Finance & 
Control.

Keuze onderwijs:
Minor Energy & Society 
Minor Smart Energy,
Minor Business and Economics in Energy Markets (m.i.v. sept 
2018)
Minor Sustainable Energy Professional
Minor International Industrial Entrepreneurship
Minor Community for Law and Energy Applied Research
Energy Business (binnen Minor Int.Fin.Accounting)
Energy & Behaviour (binnen Minor Toegepaste Psychologie)

Masters: 
Renewable Energy (EU master), 
(Pre-master Renewable Energy),
Sustainable Energy System Management (EU master)
Energy for Society (master; m.i.v. sept 2018)
Master International Communication (Energy Theme)

Rijksuniversiteit 
Groningen

WO Minor People, Planet, Profit;  
Minor Energy, Energy Focus Area,
Physics (Energy and Environment track), Chemistry 
(Sustainable Chemistry and Energy track), Chemical 
Engineering (Biobased products, Catalysis and Green 
Chemistry track), 
Energy and Environmental Sciences, 
Energy and Climate Law, 
Environmental Psychology,
Environmental and Infrastructure Planning, Finance & Control 
in the Energy Industry

Rijksuniversiteit 
Groningen

PhD Individueel promotieonderzoek

Rijksuniversiteit 
Groningen

Post academisch 
onderwijs

North Sea Energy Law course,
Energierecht, Executive Course Community Centric Energy 
Transition, Community-Centric Energy Transition

Energy Delta Institute Post academisch 
onderwijs

Algemene, specifieke en executive programma’s en cursussen
voor energie en energietransitie
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prof. dr. Ad van Wijk 
Waterstof
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