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Testruimte voor innovatie en groei
Het Energy Innovation Center is de locatie waar 

bedrijven in de keten van traditionele, groene en nieuwe 

energievormen hun innovaties kunnen waarmaken.
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FLEXIBELE BEDRIJFSRUIMTE

VOOR INNOVATIEVE
PROJECTEN
Het Energy Innovation Center is de 

locatie waar bedrijven in de keten 

van traditionele, groene en nieuwe 

energievormen hun innovaties kunnen 

waarmaken. Door de beschikbare 

deskundigheid en hoogwaardige faci-

liteiten, kunnen bedrijven en startende 

ondernemers op deze locatie snel, 

efficiënt en voordelig starten met hun 

toekomstige projecten. 

Flexibele verdeling van de ruimte 
biedt perspectieven aan kleine R&D 
units, maar ook aan bedrijven die 
vierkante meters nodig hebben om te 
kunnen bouwen aan demonstraties, 
proefopstellingen en/of eventuele 
productielijnen met betrekking tot 
nieuwe technologieën. 

BUNDELING VAN INNOVATIE
De bundeling van baanbrekende 
technologie en topexpertise op het 
gebied van groene en innovatieve 
energievormen, zoals biomassaver-
gassing, (bio) LNG of power to gas 
zijn uniek voor het Energy Innova-
tion Center. Daarnaast wordt nauw 
samengewerkt met onderwijs en 
onderzoeksinstellingen. 

SYNERGIEVOORDELEN
Door de bundeling van projecten in 
onder meer de biomassa-vergas-
singsketen zijn de deelnemers in 
staat tot het opbouwen en uitwis-

selen van kennis en het uitwisselen 
van elkaars producten (gassen en 
feedstock).

 

EEN SNELLE START MOGELIJK
De volgende voorzieningen zijn in het 
centrum aanwezig
• Basis aansluitingen voor gas, 

krachtstroom, water en pers- en 
instrumentenlucht

• Ondersteunende voorzieningen als 
sanitair, kleedruimte, kantoor- en 
vergaderruimten

• Een plantmanager voor het dage-
lijks beheer

• Een korte vergunningsprocedure 
•	 Toegang	tot	financiële	midde-

len van onder andere provincie 
Noord-Holland.

SAMENWERKING VAN PARTIJEN
Energy Innovation Center is een sa-
menwerkingsverband van bedrijven 
en organisaties die betrokken zijn bij 
de ontwikkeling van energie-innova-
ties, waaronder TAQA, ECN, Gemeen-
te Alkmaar, Provincie Noord-Holland. 

NATIONAAL 

EXPERTISECENTRUM 

BIOMASSAVERGASSING

Een belangrijke pijler 

van het centrum is de 

ontwikkeling van groen gas 

door biomassavergassing. 

Hier huisvest onder meer het 

Nationaal Expertisecentrum 

Biomassavergassing, een 

organisatie die betrokken is 

bij de ontwikkeling van een 

demonstratie-installatie voor 

het opwekken van gas uit droge 

biomassa.

De beschikbare faciliteiten van 

het gebouw en de omgeving 

zijn volledig afgestemd op 

de ontwikkeling van onder 

andere biomassavergassing en 

aanverwante gastechnologieën.

CONTACT
Energy Innovation Park
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