INVESTA

INVESTA IS DE LOCATIE WAAR BEDRIJVEN IN DE KETEN VAN THERMOCHEMISCHE CONVERSIE
VAN BIOMASSA NAAR ENERGIE EN CHEMICALIËN HUN INNOVATIES KUNNEN WAARMAKEN.
DOOR DE BESCHIKBARE DESKUNDIGHEID EN HOOGWAARDIGE FACILITEITEN KUNNEN
BEDRIJVEN EN STARTENDE ONDERNEMERS OP DEZE LOCATIE SNEL, EFFICIËNT EN VOORDELIG
STARTEN MET HUN TOEKOMSTIGE PROJECTEN.

FLEXIBELE INDELING VAN
DE RUIMTE BIEDT PERS-PECTIEVEN AAN KLEINE R&D
UNITS, MAAR OOK AAN
BEDRIJVEN DIE VIERKANTE
METERS NODIG HEBBEN OM
TE KUNNEN BOUWEN AAN
DEMONSTRATIES, PROEF-OPSTELLINGEN EN/OF
EVENTUELE PRODUCTIE-LIJNEN MET BETREKKING
TOT NIEUWE TECHNOLOGIEËN

BUNDELING
VAN INNOVATIE

SYNERGIE
VOORDELEN
Door de bundeling van
projecten in onder meer
de biomassavergassings-keten zijn de deelnemers
in staat tot het opbouwen
en delen van kennis en het
uitwisselen en gebruiken
van elkaars producten
(gassen en feedstock).

CONTACT
Energy Innovation Park
+31 888 272 500
info@energypark.nl
www.energypark.nl

NATIONAAL
EXPERTISE-CENTRUM
BIOMASSA-VERGASSING
Een belangrijke pijler van
het centrum is de ontwikkeling
van groengas productie via
biomassavergassing. Hier huisvest onder meer het Nationaal
Expertisecentrum Biomassa-vergassing, een organisatie die
betrokken is bij de ontwikkeling
van een demonstratie-installatie
voor het opwekken van
groengas uit biomassa.
De beschikbare faciliteiten van
het gebouw en de omgeving zijn
volledig afgestemd op ontwikkeling van onder andere biomassavergassing en aanverwante
gastechnologieën.

De bundeling van baanbrekende technologie en
topexpertise op het gebied
van groene innovatieve
energievormen, zoals
biomassavergassing,
(bio) lng of power to gas
zijn uniek voor investa.
Daarnaast wordt nauw
samengewerkt met
onderwijs en onderzoeksinstellingen.

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 laboratoriuminfrastructuur, sanitair,
kleedruimtes, kantooren vergaderruimtes.
● Mogelijkheid tot deelname
aan gezamenlijke R&D
programma’s.
● Dagelijks beheer door een
plantmanager.
● Een korte vergunningsprocedure.
● Toegang tot financiële
middelen van onder andere
provincie Noord-Holland.
● Andere specifieke infrastructuur benodigd voor pilot
en demonstratie installaties
worden naar behoefte
ontwikkeld.
●

SAMENWERKING VAN
PARTIJEN
investa is een samenwerkingsverband van bedrijven
en organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling
van energie-innovaties,
waaronder taqa, ecn,
Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland Noord,
Gemeente Alkmaar en
Provincie Noord-Holland.
Jasper Lensselink

