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BRIGHTLANDS 
MATERIALS CENTER:  
onderzoeker, innovator  
én verbinder Het is een baken voor ieder die over de Lim-

burgse snelwegen rijdt: Chemelot, het enorme 
industriecomplex bij knooppunt Kerensheide. 
Wie vanuit het noorden over de A2 rijdt, 
passeert ter hoogte van Urmond als eerste 
de Brightlands Chemelot Campus. Daar, te 
midden van de campus, ligt de thuishaven van 
Brightlands Materials Center, waar al zes jaar 
wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen 
op het gebied van met name kunststoffen en 
coatings.

Die oplossingen zijn hard nodig, vertelt Ma-
naging Director Marnix van Gurp. “Kunststof, 
oftewel plastic, staat al jaren in een negatief 
daglicht door al het rondzwervend afval en 
de zogeheten plasticsoep, terwijl er tal van 
manieren zijn om dit materiaal op een nieu-
we, duurzame manier in te zetten. Wij zetten 
onze technologie in voor allerlei bedrijven die 
dezelfde materiaalvraagstukken hebben op 
het gebied van duurzaamheid, energie- en 
CO2-reductie.”
Van Gurp noemt 
als voorbeeld 
de ontwikkeling 
van SunSmart, 
een “ther-
mochroom” 
energie-efficiënt 
raam dat bij 
lage tempera-
turen de zonnewarmte in huis laat, maar bij 
hoge temperaturen juist de warmtestralen 
reflecteert, terwijl het glas transparant en de 
omschakeling onzichtbaar blijft—allemaal 
dankzij een in het raam geïntegreerde coa-
ting. “Dit is een efficiënte innovatie waarmee 
we een substantiële bijdrage leveren aan de 
energiebesparing van een huis. SunSmart 
kan in Nederland tot ongeveer 23 procent 
energiebesparing leiden, oftewel een bedrag 
van 750,- euro per huishouden per jaar. De-
zelfde technologie kan ook in folies worden 
toegepast voor gelamineerd glas.”
“Een ander voorbeeld is een coating die we 
voor zonnepalen hebben ontwikkeld die het 
rendement van de panelen aanzienlijk ver-
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hoogt”, vervolgt Van Gurp. “Deze toepassing 
zal in samenwerking met Laudy Bouw in een 
gebouw in Maastricht worden toegepast.”  

Een tweede leven
Niet alleen in gebouwen, maar ook op de 
weg en in de lucht valt er een hoop energie te 
besparen. Veel materialen in auto’s en vlieg-
tuigen zijn momenteel zwaar én slecht recycle-
baar, en dus niet duurzaam. “We rijden steeds 
meer in elektrische auto’s, maar naast de accu 
is ook het gewicht van de auto van belang”, 
vertelt Van Gurp. “De oplossing hiervoor zijn 
vezelsterke, recyclebare kunststoffen of com-
posieten. Wij hebben samen met partners een 
proeftuin opgezet waarin we laten zien hoe je 
composiet producten dermate ontwerpt zodat 
ze ook te recyclen zijn. Zo maken wij auto’s 
niet alleen lichter, met als gevolg een reductie 
van CO2-emissies, maar maken we auto’s ook 
beter recyclebaar.”

Het vervangen van 
metalen onderdelen 
door composieten 
gebeurt ook via een 
3D-printer. “Samen 
met onder meer de 
producent van de 
Eddy Merckx en Rid-
ley racefietsen hebben 
wij een ‘100% Lim-

burg Bike’ ontwikkeld, waarbij we lichte maar 
sterke 3D-onderdelen hebben geprint die pre-
cies op maat zijn gemaakt voor de gebruiker 
van de fiets”, vertelt Van Gurp. “Deze techniek 
kunnen we dankzij de kennis uit dit project 
ook voor andere toepassingen ontwikkelen, 
bijvoorbeeld in auto’s en vliegtuigen. Door 
onze kennis, expertise en labs snappen wij de 
materialen, de probleemstelling en kijken wij 
met partners en onderwijsinstellingen hoe we 
het product enerzijds beter kunnen ontwerpen 
en anderzijds kunnen voorkomen dat het 
voorgoed bij het afval belandt.

“Hoofdthema’s 
van Brightlands 
Materials Center 
zijn gebouwen, 

mobiliteit 
en plastic 

verpakkingen”

“We zijn trots op de 
duurzame oplossingen 

die we hebben 
gerealiseerd zoals de 
100% Limburg Bike”
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Plastic 
verpakkingen
Twee hoofdthema’s van 
Brightlands Materials 
Center zijn inmiddels ge-
noemd: gebouwen en mo-
biliteit. Het derde springt 
misschien het meest in het 
oog, aangezien iedereen 
er dagelijks mee te maken 
heeft: verpakkingen van 
voedsel- en drinkwaren, 
bedoeld om te voorkomen 
dat het product minder 
snel bederft en dus minder 
snel wordt weggegooid. 
“Maar pak je het product 
uit, dan is de verpakking 
niets meer waard. Een 
grote groep mensen 

verzamelt netjes hun plastic dat ook netjes 
wordt opgehaald, maar lang niet alle verpak-
kingen zijn recyclebaar”, legt Van Gurp uit. 
“Wij proberen bedrijven die hun verpakking 
recyclebaar willen maken met onze kennis te 
helpen door hun materialen recyclebaar te 
maken en een tweede leven te geven.”

Puzzelen
Brightlands Materials Center werkt in tientallen 
projecten en met allerlei verschillende partijen 
samen in het ontwerpen én vermarkten van 
baanbrekende technologieën. “Die samen-
werking is cruciaal”, vertelt Van Gurp. “We 
zijn naast een technologieleverancier ook een 
verbinder. We dragen een idee of technologie 
aan en proberen vervolgens bedrijven, maar 
ook onderwijsinstellingen als de Universiteit 
van Maastricht en Hogeschool Zuyd bij elkaar 
te brengen, omdat we weten wat voor impact 
deze ideeën en technologieën op de maat-
schappij kunnen hebben.”
Dat verbinden is niet altijd even makkelijk. 
“Bedrijven zitten vaak in hun eigen systemen 
met eigen toeleveranciers en klanten. Kom je 

met een nieuwe technologie, 
dan gooi je toch de boel op 
de schop en moet er door de 
waardeketen heen het een 
en ander veranderen”, vertelt 
Van Gurp. “Tegelijkertijd 
hebben we allemaal dezelf-
de drijfveer: iets doen aan de 
klimaatverandering.”
Van Gurp verwijst naar de 

natuurrampen en het gepubliceerde klimaat-
rapport van afgelopen zomer. “Daar stond in 
principe niets nieuws in, maar het rapport gaf 

wel nóg preciezer het effect van CO2-emis-
sies op het klimaat aan—effecten die we 
afgelopen zomer over heel de wereld, maar 
ook in Limburg hebben gezien. We moeten 
de maatschappij en het bestaande systeem 
aansporen om met elkaar samen te werken. 
Zulke samenwerking is cruciaal. In een ivoren 
toren leuke uitvindingen doen, dat werkt niet. 
Iedereen ziet bij het leveren van een verbeterd 
product een stukje van de puzzel; alleen 
samen leggen we die puzzel ineen.”

Stap voor stap
Brightlands Materials Center bestaat nu zes 
jaar. Of Van Gurp tevreden is met hetgeen 
dat zijn onderzoekscentrum tot dusver heeft 
bereikt? “We zijn trots op de duurzame 
oplossingen die we hebben gerealiseerd en 
binnenkort ook in Limburg te zien zijn, zoals 
de 100% Limburg Bike en de hoge rendement 
zonnepanelen in Maastricht, maar er is nog 
veel progressie te boeken. Je bent tenslotte 
pas écht tevreden als jouw nieuwe techno-
logie daadwerkelijk en in grote getalen in 
gebruik wordt genomen. De meeste van onze 
technologieën zitten echter nog in het stadium 
van opschaling. Het zijn ook innovaties, 
veranderingen die je rustig moet opbouwen. 
We merken wel dat onze bedrijfscampus voor 
veel partijen, nationaal en internationaal, een 
enorme aantrekkingskracht heeft. Men is zich 
ervan bewust dat dit het epicentrum is op het 
gebied van duurzame kunststofmaterialen.”
Internationale bedrijven zijn dus op de hoogte 
van de kennis en infra op de Brightlands 
Chemelot Campus. Datzelfde kan nog niet 
worden gezegd van omwonenden en lokale 
consumenten. “Mensen in de regio hebben 
vaak geen idee wat wij hier precies doen. Het 
is natuurlijk ook een technische omgeving, niet 
zozeer een consumer marketing omgeving. 
We kunnen en moeten onszelf beter vermark-
ten, maar daar hebben we eerst tastbare 
voorbeelden voor nodig.”
Die voorbeelden zijn er al in de vorm van 
zonnepanelen en de 100% Limburg Bike. Een 
ander voorbeeld is volop in de supermarkt te 
vinden, al zullen ze de gemiddelde consument 
niet direct opvallen: plastic verpakkingen 
van vlees, vis en fruit. “Die zijn steeds vaker 
transparant en dus beter te recyclen”, legt Van 
Gurp uit. “Een kleine verandering waar de 
consument nauwelijks weet van heeft, maar 
een die op de lange termijn een wereld van 
verschil kan maken.”

Meer informatie? Brightlands.com

“Brightlands Chemelot 
Campus is het 

epicentrum is op het 
gebied van duurzame 
kunststofmaterialen.”

Marnix van Gurp


