ENERGY INNOVATION PARK
Alkmaar - Nederland

PARK

Ruimte voor innovatie en groei

Uw bedrijf tussen nationale en internationale
spelers uit de energiebranche met kavelmogelijkheden tussen de 2.000 en 27.000 vierkante meter.

ENERGY INNOVATION PARK

PARK

RUIMTE VOOR

INNOVATIE EN GROEI
Energy Innovation Park biedt bedrijven
op de energiemarkt de ruimte om te
groeien in een omgeving met internationale spelers uit de energiebranche.
In dit gebied realiseert u nieuwbouw
op vrije kavels van 2.000 tot 27.000
vierkante meter op een gebied met

IN EEN INTERNATIONALE
OMGEVING
De kruisbestuiving tussen mkb-érs
en internationale spelers uit de
energiebranche biedt allerlei synergievoordelen en is dè plek om
innovatieve ideeën om te zetten in
commerciële producten.

hoogwaardige faciliteiten. Informeer
naar de concurrerende tarieven van
Energy Innovation Park en de aantrekkelijke time-to-market bij het realiseren van nieuwbouw.
Energy Innovation Park geeft bedrijven die actief zijn op het gebied van
traditionele, groene en innovatieve
energievormen een groei impuls.
Wie zich vestigt op dit uitstekend
geoutilleerde terrein langs de A9
profiteert van de economische spinoff van Gasopslag Bergermeer, een
miljoenenproject in de regio Alkmaar
waarvan de gasbehandelingsinstallatie zich op het Park bevindt.

UITSTEKEND VOOR ENERGIE
BUSINESS
Het Energy Innovation Park biedt één
uitstekende energie-infrastructuur
voor hoogwaardige warmtelevering,
aansluiting op nationale gasnetwerk
en hoogspanningsnet (150 KV).
Daarnaast is de gunstige ligging in
Noord Holland tussen de havens van
Amsterdam, IJmuiden en Den Helder
perfecte vestigingslocatie voor partijen actief in de energiebranche.
BROEDPLAATS VOOR INNOVATIE
Het Energy Innovation Park biedt
startende projecten en bedrijven de
mogelijkheid haar innovaties te testen
in een omgeving met partijen die openstaan voor het uitwisselen kennis.

GASOPSLAG BERGERMEER
TAQA realiseert in de nabijheid
van Alkmaar in samenwerking
met partner EBN, Gasopslag
Bergermeer. De ondergrondse
opslag van aardgas is nodig
om de komende decennia te
zorgen voor een stabiele en
gegarandeerde beschikbaarheid
van voldoende aardgas in alle
seizoenen.
Gasopslag Bergermeer wordt
de grootste vrij toegankelijke
gasopslag van Europa, met
een werkvolume van 4,1
miljard kubieke meter aardgas:
ongeveer 10 procent van het
jaarlijkse totale gasverbruik van
Nederland, en genoeg om te
voorzien in het jaarlijkse verbruik
van 2,5 miljoen huishoudens. De
gasbehandelingsinstallatie van
Gasopslag Bergermeer staat op
Energy Innovation Park.

ENERGY INNOVATION PARK

PARK

•
•
•
•
•
•
•

Kavels beschikbaar van 2.000 tot 27.000 m2
Concurrerende vestigingstarieven
Uitstekend geschikt voor bedrijven actief in de energiebranche
Hoogwaardig warmtenet en hoge druk gasnetwerk aanwezig
Goed ontsloten aan de zuidkant van Alkmaar
Snel groeiende internationaal georienteerde omgeving
Synergievoordelen door aanwezigheid van complementaire bedrijven

CREATIE EN INNOVATIE

IN NOORD HOLLAND
ENERGIE INNOVATION PARK BIEDT:
• Kavels beschikbaar van 2.000 tot 27.000 m2
• Concurrerende vestigingstarieven
• Uitstekend geschikt voor bedrijven actief in de energiebranche
• Infrastructuur voor hoogwaardige warmtelevering, aansluiting op nationale
gasnetwerk en hoog spanningsnet (150 KV)
• Directe aansluiting op de A9
• Snel groeiende internationaal georiënteerde omgeving
• Bundeling van baanbrekende technologie en topexpertise op het gebied
van groene en innovatieve energievormen.

INFORMEER NAAR MOGELIJKHEDEN
Neem voor meer informatie contact op. Uw contactpersoon bij Energy Innovation Park is een account manager van TAQA, u zit direct aan tafel met een
persoon die uw branche kent en snel in staat is maatwerk te leveren.

CONTACT
Energy Innovation Park
T : +31 888 272 500
E: info@energypark.nl
W: www.energypark.nl

