
Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie

De Laka-bibliotheek

Dit is een pdf van één van de publicaties in 
de bibliotheek van Stichting Laka, het in 
Amsterdam gevestigde documentatie- en 
onderzoekscentrum kernenergie.

Laka heeft een bibliotheek met ongeveer 
8000 boeken (waarvan een gedeelte dus ook 
als pdf), duizenden kranten- en tijdschriften-
artikelen, honderden tijdschriftentitels, 
posters, video’s en ander beeldmateriaal. 
Laka digitaliseert (oude) tijdschriften en 
boeken uit de internationale antikernenergie-
beweging.

De catalogus van de Laka-bibliotheek staat 
op onze site. De collectie bevat een grote 
verzameling gedigitaliseerde tijdschriften uit 
de Nederlandse antikernenergie-beweging en 
een verzameling video's.

Laka speelt met oa. haar  informatie-
voorziening een belangrijke rol in de 
Nederlandse anti-kernenergiebeweging.

The Laka-library

This is a PDF from one of the publications 
from the library of the Laka Foundation; the 
Amsterdam-based documentation and 
research centre on nuclear energy.

The Laka library consists of about 8,000 
books (of which a part is available as PDF), 
thousands of newspaper clippings, hundreds 
of magazines, posters, video's and other 
material. 
Laka digitizes books and magazines from the 
international movement against nuclear 
power.

The catalogue of the Laka-library can be 
found at our website. The collection also 
contains a large number of digitized 
magazines from the Dutch anti-nuclear power 
movement and a video-section.

Laka plays with, amongst others things, its 
information services, an important role in the 
Dutch anti-nuclear movement.

Appreciate our work? Feel free to make a small donation. Thank you.

www.laka.org |  info@laka.org | Ketelhuisplein 43, 1054 RD  Amsterdam | 020-6168294

https://www.geef.nl/donatiemodule/index.php?gd=5658&taal=en
http://www.laka.org/videos.html
http://www.laka.org/indextijdschriften.html
http://laka.org/video.html
http://www.laka.org/indextijdschriften.html
http://laka.org/docu/catalogue/
http://laka.org/docu/catalogus/
mailto:info@laka.org
http://www.laka.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stichting ECN/NRG 

Stichting voorbereiding Pallas 

Gemeente Schagen 

Provincie Noord-Holland 

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 

 

Alkmaar, juli 2017  

Propositie 

Energy & Health Campus Europe 



 

Inhoud 
 

 

 

 Blz. 

 

 

Voorwoord 1 

1 Inleiding 2 

2 Ambitie: Energy & Health Campus Europe 4 

3 Energy 6 

4 Health 11 

5 Publieksfunctie 15 

6 Ruimtelijke inrichting 18 

 

 

 

 



 

Propositie Energy & Health Campus Europe 1 

Voorwoord 

Er liggen concrete kansen voor de omvorming van de (gesloten) Ontwikkellocatie Petten 

(OLP) naar een open innovatiecampus waar kennisinstellingen en bedrijven gezamenlijk 

toegepast onderzoek uitvoeren. Dat is de reden dat de Stichting ECN/NRG, de gemeente 

Schagen, de provincie Noord-Holland, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en 

Stichting voorbereiding Pallas-reactor aan Buck Consultants International, als specialist op 

het gebied van campussen en clustervorming, hebben gevraagd een propositie op te stellen 

voor de beoogde Energy & Health Campus Europe in Petten.  

 

Dit plan is opgesteld in nauwe samenwerking met genoemde initiatiefnemers en andere 

direct betrokken stakeholders, zoals TNO, Staatsbosbeheer en het Ministerie van Economi-

sche Zaken. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met 15 belangrijke bedrijven en instellin-

gen in Nederland die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de ambities, door 

samenwerking in onderzoeksprogramma’s, nieuwe technologie te testen en/of nieuwe pro-

ducten op de markt te brengen. Uit die gesprekken kan worden geconcludeerd dat deze 

bedrijven en instellingen de strategie en de invulling van de thema’s Energy & Health (zie 

volgende hoofdstukken) volledig onderschrijven en dat die combinatie ook vraagt om een 

goede invulling van de publieksfunctie. Energy, Health & Public vormen een interessante 

combinatie. Gesprekspartners geven ook aan dat de ambities en inhoudelijke richtingen op 

korte termijn moeten worden uitgewerkt in concrete businessplannen, op basis waarvan 

bedrijven (onderzoek en testen), private investeerders (in gebouwen en faciliteiten) en 

overheden verantwoord kunnen investeren. Bovendien zal binnen enkele maanden een 

campusorganisatie worden opgericht die met alle genoemde partners aan de slag gaat om 

de ambities te realiseren. 

 

Deze propositie is door Buck Consultants International opgesteld op basis van de door de 

betrokken partijen en gesprekspartners aangeleverde informatie. Het is, gezien de inhoude-

lijke ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden rond de thema’s Energy & Health en de 

veranderingen in organisaties (ECN onderdeel TNO, ontvlechting ECN en NRG en afron-

ding Businesscasefase PALLAS) heel goed mogelijk dat de inhoudelijke invulling van the-

ma’s in de komende periode nog zal veranderen. De initiatiefnemers zijn van mening dat 

het belangrijk is om nu al een beeld te schetsen van de toekomstige campus en op grond 

daarvan met stakeholders binnen en buiten de regio aan de slag te gaan met het uitwerken 

van onderdelen in concrete businessplannen, het opzetten van de campusorganisatie en 

het creëren van de ruimtelijke randvoorwaarden. 

 

 

Initiatiefnemers Energy & Health Campus Europe 

 

Stichting ECN/NRG v.o.f. 

Gemeente Schagen 

Provincie Noord-Holland 

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 

Stichting voorbereiding Pallas-reactor 

 

 



 

Propositie Energy & Health Campus Europe 2 

1 Inleiding 

1.1 Context 

In de duinen bij Petten ligt een bijzonder bedrijventerrein van 70 ha waar onderzoek en be-

drijfsactiviteiten plaatsvinden op het gebied van energie en nucleaire geneeskunde, de On-

derzoeklocatie Petten (OLP). Eind 2016 is door het Kabinet besloten de activiteiten van het 

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) te splitsen. De ‘rekenmeesterfunctie’ voor het 

Kabinet wordt ondergebracht bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het onder-

zoek naar duurzame energievoorziening gaat samen met TNO, en de nucleaire activiteiten 

blijven bij dochteronderneming NRG. Het Ministerie van EZ heeft een landelijke stuurgroep 

ingericht en een kwartiermaker benoemd om invulling te geven aan een nationaal duur-

zaamheidsinstituut. Met zowel de landelijke stuurgroep als met de Kwartiermaker heeft af-

stemming plaatsgevonden over de positie van ‘Petten’ in de nationale ontwikkelingen. De in 

deze propositie genoemde themavelden binnen ‘Energy’ hebben ook de goedkeuring van 

de genoemde landelijke stuurgroep. 
 

NRG is exploitant van de Hoge Flux Reactor (HFR) en levert isotopen aan het bedrijf Curi-

um (voorheen Mallinckrodt) dat daarmee medische isotopen kan produceren die dagelijks 

aan 30.000 patiënten kunnen worden verstrekt. Aangezien de HFR aan het eind van haar 

levensduur komt, bestaan plannen voor de realisatie van een nieuwe ‘state of the art’ nu-

cleaire reactor, die geschikt is voor (medische) isotopenproductie en het uitvoeren van nu-

cleair technologisch onderzoek, genaamd PALLAS. Eind 2013 is de voorbereiding van dit 

initiatief ondergebracht in een aparte stichting, die het ontwerp, de aanbesteding en de ver-

gunningprocedure regelt en financiering aantrekt voor de daadwerkelijke bouw en inbedrijf-

stelling van de PALLAS-reactor. 
 

Mede naar aanleiding van deze veranderingen vinden op de Onderzoeklocatie Petten mo-

menteel zeer interessante en belangrijke ontwikkelingen plaats: 
 

1 Allereerst wordt hier de duurzame energietransitie vorm gegeven en versneld. De 

ambitie in het Nationale Energieakkoord van een volledig duurzame energiehuishouding 

in Nederland in 2050 vraagt om een opschaling van investeringen in toepassingsgericht 

onderzoek & ontwikkeling, testfaciliteiten en samenwerking tussen bedrijven, kennisin-

stellingen en instanties. ‘Petten’ is daarvoor de centrale locatie in Nederland, omdat 

specifieke kennis en unieke researchfaciliteiten (en vergunningen) hier al aanwezig zijn. 

Het gaat bij de duurzame energiehuishouding om de aanpak van de totale keten. Dus 

van productie van energie uit duurzame bronnen, conversie van energiedragers, 

transport en opslag van energie, naar eindgebruik van duurzame brand- en grondstoffen 

in verschillende (economische) sectoren. De OLP is nationaal de belangrijkste hotspot 

op dit gebied die verbonden is met internationale hotspots (o.a. verenigd in de Europe-

an Energy Research Alliance met 175 aangesloten onderzoeksinstellingen), waar transi-

ties ook vanuit de Europese Unie worden versneld. Op de OLP zetten publieke en priva-

te partners in dialoog met overheid en samenleving resultaten van onderzoek om in 

toepassingsgerichte oplossingen. 

2 Ten tweede vinden in het ‘Health’ deelgebied zoals aangegeven grote investeringen 

plaats in de nieuwe multifunctionele PALLAS-reactor, die zich vrijwel volledig gaat rich-

ten op de wereldwijde behoefte aan medische isotopen. Deze isotopen worden over 
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de hele wereld door oncologen, neurologen en cardiologen ingezet voor de diagnose 

van patiënten en in toenemende mate ook voor gerichte behandeling van verschillende 

kankerziektes. De OLP is nu al de grootste hotspot in de wereld op het gebied van me-

dische isotopen en de komst van PALLAS biedt unieke mogelijkheden deze positie ver-

der uit te bouwen. Dit is een enorme groeimarkt door hoopvolle ontwikkelingen in het 

wereldwijde nucleair geneeskundig onderzoek en door de toenemende behoefte als ge-

volg van de groei van de wereldbevolking en het  aantal ouderen. Ook hier leggen de 

experts en faciliteiten op OLP de verbinding tussen fundamenteel onderzoek en de toe-

passingen in de markt. 

3 De derde verandering betreft Open Innovatie en Communicatie. Het onderzoek op 

OLP wordt opengesteld voor actieve deelname en vestiging van externe partijen. De lo-

catie wordt niet alleen toegankelijk voor onderzoeksafdelingen of spin-offs van universi-

teiten die er hun lab opstellingen 

kunnen opschalen naar pilottoe-

passingen. Ook bedrijven die met 

duurzame energiesystemen of 

medische isotopen aan de slag 

willen gaan, kunnen op de OLP 

terecht. Daarnaast zijn in de toe-

komst burgers, studenten en me-

dewerkers van bedrijven en instel-

lingen welkom om kennis te ma-

ken met duurzame energiesys-

temen en de toepassingen van 

medische isotopen.  
 

Op basis van deze ontwikkelingen hebben de initiatiefnemers, Stichting ECN/NRG, ge-

meente Schagen, Provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en 

Stichting voorbereiding Pallas reactor het plan opgevat om de nu nog ‘gesloten’ OLP te 

ontwikkelen tot een open innovatiecampus, met als voorlopige werktitel de Energy & Health 

Campus Europe (EHCE). 
 

 

1.2 Naar een campus in Petten 

Een campus is een ruimtelijk afgebakend gebied waarin onderzoekers van bedrijven en 

kennisinstellingen intensief met elkaar samenwerken aan R&D en innovatie. Een campus 

wordt getypeerd door de volgende kenmerken: 
 

1 Een heldere focus op enkele kernthema’s. 

2 Beschikbaarheid van topfaciliteiten om toonaangevende onderzoekers te binden. 

3 Incubatorondersteuning waaronder gebouwen en begeleiding voor huisvesting van 

spin-offs en start-ups. 

4 Een hoogwaardige en toekomst vaste ruimtelijke inrichting.  

In onderhavige propositie worden deze kernelementen van een campus voor de locatie 

Petten verder uitgewerkt. Het doel van de propositie is belangstellende bedrijven en kennis-

instellingen, vastgoedinvesteerders en overheden een kader te bieden om verantwoord en 

renderend te kunnen investeren in de ontwikkeling van de campus. 
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2 Ambitie: Energy & Health Campus Europe 

Op basis van de in hoofdstuk 1 genoemde drie ontwikkelingen verandert de OLP van een 

gesloten onderzoeklocatie in een open innovatiecampus van internationale allure. Ge-

zien het accent op Energy en Health is het logisch dat de campus in Petten deze naam 

krijgt. Het is in alle opzichten een echte campus, omdat er belangrijke researchinstellingen 

aanwezig zijn, er open innovatie plaatsvindt, er geïnvesteerd wordt in (research)faciliteiten 

die door derden kunnen worden gebruikt, er veel aandacht is voor een prettige werkomge-

ving voor werknemers en er aandacht is voor communicatie over die twee thema’s richting 

uiteenlopende doelgroepen. Op de onderzoeklocatie zijn nu al vermaarde internationale 

instituten en bedrijven zoals ECN, NRG, het Joint Research Center van de EU en Curium 

(het voormalige Mallinckrodt) actief. Op grond van de aanwezigheid van deze organisaties 

en de ontwikkelstrategieën voor Energy & Health kan en mag terecht van een toplocatie in 

Europa worden gesproken.  

 

De locatie ligt verscholen in de duinen en te weinig bedrijven en burgers weten wat er zich 

allemaal afspeelt in de gebouwen verspreid over het terrein. De blik gaat nu naar buiten 

omdat de thema’s Energy & Health daarom vragen. Het zijn maatschappelijke kernthema’s 

voor de komende decennia. Dat betekent dat OLP Petten een transitie zal doormaken in de 

richting van een levendige campus met een grote aantrekkingskracht op toptalent op het 

gebied van duurzame energiesystemen en medische isotopen en op het bredere publiek. 

Binnen enkele jaren staat de Energy & Health Campus Europe in de top 10 van Campus-

sen in Nederland en behoort het op het vlak van medische isotopen en onderdelen van 

duurzame energiesystemen tot de toplocaties in Europa. Het is dan in de ogen van het Rijk, 

maar ook in de ogen van bedrijven, universiteiten en investeerders een Campus van natio-

naal belang. Het is namelijk een internationaal (h)erkende toplocatie voor research & deve-

lopment met twee duidelijke speerpunten (duurzame energiehuishouding en medische iso-

topen) waarvoor veel marktvraag bestaat en de maatschappelijke urgentie groot is. 

 

De veranderingen zullen er toe leiden dat het aantal mensen dat werkt op de locatie of de 

campus bezoekt de komende jaren sterk zal toenemen. Nu zijn er ongeveer 1500 mensen 

werkzaam en dat aantal zal dus groeien. Dat vraagt om een goede ruimtelijke strategie, 

zeker omdat de Energy & Health Campus gelegen is in een Natura 2000 gebied. De unieke 

ruimtelijke kwaliteit van de locatie en haar omgeving biedt kansen om het onderscheidend 

vermogen van de Campus te vergroten. Het is zover bekend de enige ‘campus at sea'. Ne-

derland kent, in tegenstelling tot het buitenland, nog geen Campus die echt ‘gelandscaped’ 

kan worden als onderdeel van een natuurgebied.  

 

In onderstaand kader zijn kort de belangrijkste veranderingen geschetst, waarop in de rest 

van deze propositie nader wordt ingegaan. 
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 Doordat ECN onderdeel wordt van TNO kan de synergie tussen kennis in beide organisaties 

worden gebundeld en wordt in Nederland een nieuw instituut neergezet dat nationaal en in-

ternationaal een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de energietransitie. Dat betekent dat 

ECN (als onderdeel van TNO)  haar onderzoek en ontwikkeling zal richten op duurzame 

energiesystemen van productie tot en met toepassing van energie in vier economische kern-

sectoren: gebouwde omgeving, vervoer, grootschalige energieproductie en industrie. 

 Met de nieuwe PALLAS-reactor verstevigt NRG in Nederland haar dominante positie in de 

wereld als leverancier van medische isotopen. De nieuwe reactor biedt meer mogelijkheden 

voor medische isotopen, die niet alleen (zoals nu) voor diagnostiek worden gebruikt, maar 

ook (in nieuwe vormen) zeer gericht worden ingezet voor behandeling van de verschillende 

soorten kanker. Net zoals voor Energy wordt ook bij Health de hele keten van faciliteiten en 

gespecialiseerde bedrijven ingezet om met medische isotopen gepersonaliseerde medicijnen 

te kunnen ontwikkelen. Dit maakt samenwerking mogelijk met andere onderzoeksinstellingen 

en bedrijven in de nucleair farmaceutische keten dan waarmee nu wordt samengewerkt. 

 Door de OLP voor bedrijven, experts en burgers open te stellen, wordt de onderzoeklocatie 

een echte Campus. De transitie naar een duurzame energiehuishouding en de inzet van nu-

cleaire technologie voor de gezondheidszorg vragen om het vergroten van de  communicatie 

met bedrijven, kennisinstellingen, overheden, maar ook met burgers. Deze uitgebreide inter-

actie met allerlei stakeholders is in de (internationale) omgeving van Campussen echt uniek! 

 Voor onderzoek en ontwikkeling op het vlak van energietransitie en de specialisatie als toplo-

catie voor medische isotopen wordt de locatie open gesteld voor andere bedrijven en instel-

lingen. In Petten zijn de ruimte, de (BZRO) vergunningen en de nodige KeW- vergunningen 

aanwezig om technische concepten en lab opstellingen (bij universiteiten en bedrijven) op te 

schalen naar pilotplants. Daarmee onderscheidt de OLP zich van andere Science Parken of 

Campussen. 

 De transitie van de OLP naar een Energy & Health Campus Europe in Petten gaat gepaard 

met diverse organisatorische veranderingen. Voorbeelden hiervan zijn de samenvoeging van 

ECN en TNO (waarbij ECN onderdeel wordt van TNO), de ontvlechting van ECN en NRG en 

de nieuwe samenwerkingsstructuren die rond de PALLAS-reactor gaan ontstaan. Deze ver-

anderingen bieden tal van nieuwe mogelijkheden voor onderzoeksinstellingen en/of bedrijven 

om hier deel van uit te maken.  

 Alles is in beweging en dat past goed in de transitie van een niet opvallende locatie naar een 

campus van Europees belang met een notering in het lijstje van Campussen van nationaal 

belang. Dat is een realistische ambitie gezien het huidige aantal research medewerkers op de 

locatie Petten van in totaal 1500 professionals. Er is een sterke kennisbasis die zich steeds 

meer gaat openstellen voor de buitenwereld. 
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3 Energy 

ECN heeft in Nederland en Europa een goede reputatie opgebouwd in toegepast onder-

zoek op het gebied van diverse vormen van productie van duurzame energie en efficiënte 

toepassing van energie. Met het besluit om het duurzame energieonderzoek van ECN en 

TNO in één organisatie te bundelen, is dit een goed moment om naar een nieuwe positione-

ring van de gezamenlijke activiteiten te kijken. ECN heeft in de afgelopen jaren geïnves-

teerd in meerjarenprogramma’s en onderzoekfaciliteiten op thema’s als zonne-energie, 

windenergie, energie uit biomassa, efficiënt energiegebruik en milieu. ECN heeft daardoor 

een sterke positie opgebouwd op met name het middendeel van de zogenaamde Techno-

logy Readiness Levels (zie onderstaand figuur hieronder ter illustratie). ECN werkt enerzijds 

samen met academische partijen en anderzijds met het bedrijfsleven (regelmatig ook met 

beiden in hetzelfde programma). Ze vervult de brugfunctie naar de markt met resultaten van 

fundamenteel en exploratief onderzoek, via toegepast onderzoek & ontwikkeling en met 

unieke faciliteiten tot pilots en demo’s.  

 

De kennis en kunde van TNO op het gebied van duurzame energie sluiten hier uitstekend 

op aan en zijn complementair aan die van ECN. Enkele voorbeelden hiervan zijn: kennis 

van de ondergrond met betrekking tot geothermie, toepassing van duurzame warmte en 

zonne-energie in de gebouwde omgeving en materiaalkennis voor offshore windconstruc-

ties. Ook is er binnen TNO kennis aanwezig op het gebied van schonere toepassingen van 

huidige energiebronnen en de leveringszekerheid van de integratie van duurzame bronnen 

in een ‘hybride energiesysteem’. 

 

 
 

 

Door de integratie van ECN en TNO ontstaat een unieke kans in Petten om de kennis en 

faciliteiten van ECN en TNO te gaan richten op de transitie van de huidige energiehuishou-

ding naar een volledige duurzame energiehuishouding. Bij de duurzame energiehuishou-

ding gaat het niet alleen om opwekking of productie van duurzame energie, maar ook om 

zogenaamde secundaire conversies (het omzetten van energie van de ene vorm in de an-

dere vorm, bijvoorbeeld zonne-energie in brandstoffen) en om opslag van energie. Conver-

sie en opslag van energie zijn nodig om de belangrijke vormen van gebruik - kracht en licht, 

vervoer, lage temperatuur warmte (m.n. in de gebouwde omgeving) en hoge temperatuur 
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warmte (m.n. in de industrie) - te verbinden met het aanbod van duurzame energie en zo de 

energietransitie te kunnen vormgeven. 

 

Daarnaast is een transitie nodig van de huidige productie naar een duurzame productie van 

materialen en producten. Dit is allereerst nodig omdat bij de huidige productie van materia-

len en producten veel CO2 wordt geproduceerd en ten tweede omdat productieprocessen 

voor energie en materialen nu sterk zijn geïntegreerd (petrochemie). Dat zal ook in de toe-

komst zo zijn, maar dan op een fundamenteel andere (biobased economy) manier. Ook in 

deze verduurzaming van industriële productie van producten en materialen wil ECN, als 

onderdeel van TNO, een belangrijke en vernieuwende rol vervullen. 

 

De visie van ECN als onderdeel van TNO kan als volgt worden samengevat. In 2050 

heeft Nederland een CO2-neutrale energiehuishouding, oftewel een duurzame energie 

huishouding. De klimaatdoelstellingen van Parijs schetsen een duidelijke ambitie die een 

versnelling van de energietransitie vereist, samen met grote technische en maatschappelij-

ke omwentelingen in alle sectoren van de economie, zoals gebouwde omgeving, transport 

en de industrie. De uitdaging daarbij is om duurzame energie versneld in te faseren en fos-

siele energie soepel uit te faseren waardoor grote disrupties worden voorkomen. De ener-

gietransitie biedt een kans voor Nederlandse bedrijven om voorop te lopen en hun pro-

ducten en diensten wereldwijd te vermarkten. ECN kan vanuit haar locatie in Petten daarin 

een sleutelrol vervullen door technologische vernieuwing te versnellen.  

 

De missie van ECN als onderdeel van TNO zou als volgt geformuleerd kunnen worden. 

Door toegepast onderzoek versnelt ECN de transitie naar een CO2-neutrale energiehuis-

houding en versterkt ECN de concurrentiepositie van Nederland. ECN, als onderdeel van 

TNO, doet onafhankelijk toegepast onderzoek en ontwikkelt innovaties voor bedrijven en 

overheden die de energietransitie versnellen en kansen voor de economie creëren. Hierbij 

heeft ECN een agenderende, initiërende en ondersteunende rol en past wetenschappelijke 

kennis toe, ontwikkelt technische en sociale innovaties en begeleidt implementaties in de 

praktijk.  

 

In onderstaand figuur is de nieuwe positionering van ECN, als onderdeel van TNO, sche-

matisch weer gegeven. Het figuur bestaat uit vier lagen, namelijk van beneden naar boven: 

 De duurzame energiebronnen (wind, zon, geothermie, biomassa) die zorgen voor duur-

zame elektriciteit, duurzame warmte en duurzame brand- en grondstoffen. 

  De verbindende technologie en kennis, die te maken hebben met energietransport en –

opslag, energieconversie en energie efficiëntie, maar zeker ook met sociale en econo-

mische innovaties die het gedrag van consumenten en bedrijven moet gaan verande-

ren. 

 De derde laag richt zich op de energiefuncties, oftewel kracht & licht, lage temperatuur 

warmte, vervoer, hoge temperatuur warmte en duurzame materialen en producten. 

 De vierde laag, oftewel de bovenste laag, geeft de belangrijkste toepassingssectoren in 

de economie weer, oftewel de vragende partijen uit de markt waarop ECN als onderdeel 

van TNO zich zou moeten richten. 
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Bij het voorzien van energiegebruikers van duurzame elektriciteit, warmte en brandstoffen 

zal dus ook nadrukkelijk aandacht worden besteed aan het verminderen van energievraag, 

efficiënte omzetting van energie en energietransport en –opslag. Maar ook niet-

technologische vraagstukken zoals economie, beleid, sociale- en maatschappelijke innova-

ties (de ‘gedragscomponent’) krijgen een belangrijke plaats in de programma’s. Daarom is 

in het Energy deel van de campus kennisverspreiding onder brede doelgroepen van bedrij-

ven en ook consumenten van groot belang. De publieksfunctie van de campus biedt ECN 

(als onderdeel van TNO), maar ook de Europese ‘buren’ van JRC, nieuwe kansen. Door 

deze positionering van ECN, als onderdeel van TNO, krijgt namelijk de samenwerking met 

JRC nieuwe impulsen (bijv. op gebied van elektrisch vervoer en smart grids). 

 

ECN, als onderdeel van TNO, positioneert zich als spil in de duurzame energiesector en is 

partner van universiteiten, andere (TO2-)instituten en het bedrijfsleven. Het onderzoek van 

het nieuwe ECN/TNO is leidend in Nederland, behoort tot de Europese top en is op enkele 

speerpunten ‘wereldtop’. Om die ambitie waar te maken zijn keuzes nodig, want het is niet 

mogelijk om op een breed front tot de top te horen. Vandaar dat hieronder enkele speerpun-

ten zijn benoemd voor ECN in Petten waarmee het onderscheidend vermogen (op basis 

van nu al aanwezige kennis en faciliteiten) kan worden vergroot: 

 

 Zon-PV: nieuwe productietechnieken voor zonnecellen, inpassing van Zon-PV in sys-

temen. 

 Wind op zee: ontwikkeling turbines, parken, onderhoud, logistiek en netwerken. 

 Warmte: lokale warmtesystemen, warmte pompen, warmte-opslag, geothermie, rest-

warmte, energiebesparing. 
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 Duurzame brandstoffen: solar fuels, biobased fuels, waterstof. 

 Grid integration: energietransport, - conversie en –opslag, smart grids, systeemintegra-

tie. 

Die kennis en faciliteiten heeft ECN, als onderdeel van TNO, nodig voor het uitvoeren van 

haar onderzoeksprogramma’s en kan zij daarnaast aanbieden aan bedrijven en andere 

kennisinstellingen. Het merendeel van de kennis en faciliteiten is al in Petten (of op andere 

locaties) aanwezig, maar er zal ook extra geïnvesteerd moeten worden in nieuwe faciliteiten 

om een leidende internationale rol in de transitie richting duurzame energiehuishouding te 

kunnen vervullen. Die extra faciliteiten, die vanuit bestaande faciliteiten door ontwikkeld 

kunnen worden, zijn rood omcirkeld in onderstaand figuur. Concreet gaat het dan om: 

 

 Het Solarlab voor testen en karakterisering (o.a. kristallijn) silicium PV. 

 Het lab voor productie duurzame transportbrandstoffen. 

 Warmtelab, voor de gebouwde omgeving en industriële processen (o.a. warmtepompen 

en –opslag). 

 

 
 

Met de bestaande en de nieuwe faciliteiten kan de campus het verschil maken met andere 

clusters en centra in Nederland en elders in Europa door unieke kennisdragers (‘toppers’) 

op hun vakgebieden als ‘boegbeelden’ aan de instituten te verbinden. Een belangrijke rand-

voorwaarde voor deze boegbeelden is dat er uitstekende onderzoekfaciliteiten aanwezig 

zijn. Daarnaast is voor het toekomstige succes van meerdere onderzoekprogramma’s es-

sentieel dat ECN (als onderdeel van TNO) structurele samenwerkingsverbanden onder-

houdt met universiteiten en zijn positie op het daarmee corresponderende gebied op de 

TRL-schaal versterkt. Daarbij gaat het niet alleen om samenwerking in projectverband, 

maar ook om de fysieke aanwezigheid van onderzoeksgroepen van academische instellin-

gen, onderzoekers en promovendi op de Campus. 
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Uiteraard zullen ook de relaties met andere instellingen en research faciliteiten in de regio 

worden betrokken bij de ontwikkeling van robuuste programma’s. Denk daarbij aan de op-

schaling van de Milena technologie (biomassavergassing) in Alkmaar, de testfaciliteit wind-

energie in de Wieringermeer, de samenwerking met partners op het gebied van de proces-

sing van zeewier en de samenwerking met de universiteiten in Amsterdam (AMOLF) op het 

gebied van zonne-energie, brandstoffen en materialen. Daarnaast zullen relaties met on-

derwijsinstellingen (waaronder hogescholen) in de ruime regio worden aangegaan, ener-

zijds om meer talent aan te trekken en anderzijds om (via stage- en afstudeeropdrachten) 

het toegepaste onderzoek uit te breiden. Een belangrijk initiatief in dit verband is Ter-

raTechnica, waarin hogeschool InHolland Alkmaar samen met ROC’s, onderzoeksinstellin-

gen en (clusters van) bedrijven in Noord-Holland Noord werken aan onderwijs, onderzoek 

en innovatie in duurzame energietechnologie. 

 

Deze ultieme combinatie van kennis en faciliteiten maakt het mogelijk om gericht op vragen 

vanuit de markt (industrie, energiesector, bouwwereld, transportsector, etc.) in te spelen. 

Door de verbreding van scope en op onderdelen verschuiving van accenten (van vooral 

duurzame energieproductie naar bouwstenen voor een duurzame energiehuishouding), de 

integratie van twee overwegend complementaire instituten (ECN en TNO), de snel groeien-

de markt voor de duurzame energie(huishouding), de kansen voor intensivering van relaties 

met bedrijven en instellingen in de regio en de mogelijke koppeling met energieonderzoek 

bij het JRC in Petten (duurzaam transport, smart grids, bredere kennisverspreiding), liggen 

er zeer goede kansen om te bouwen aan een stevige poot ‘Energy’ onder de Campus Pet-

ten. 

 

In de afgelopen maanden is gebleken dat bovengenoemde positionering gedeeld wordt 

door belangrijke bedrijven en instellingen in Nederland. Er is ook nadrukkelijk gepleit om die 

positionering verder aan te scherpen in de vorm van roadmaps die de belangrijke speer-

punten binnen de energietransitie concreet vorm en inhoud geven. Daarbij is het ook essen-

tieel dat businessplannen worden ontwikkeld voor de drie cruciale onderdelen van de on-

derzoekinfrastructuur (solar, duurzame warmte en duurzame brandstoffen). Bovendien is 

het signaal afgegeven dat naast die drie labs er (samen met JRC) meer aandacht besteed 

zou moeten worden aan het speerpunt Grid integration. 

 

De uitdaging is om samen met universiteiten en bedrijven tot de invulling te komen van 

scherpere inhoudelijke proposities en tot business cases waaraan naast overheden ook 

bedrijven en private investeerders gaan deelnemen. Gezien de economische en maat-

schappelijke belangen die gemoeid zijn bij de transitie naar een duurzame energiehuishou-

ding en de al aanwezige kennis en faciliteiten op de Campus in Petten, liggen hier concrete 

kansen. 
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4 Health 

Petten heeft haar bekendheid voor een belangrijk deel te danken als de locatie in de duinen 

waar de nucleaire reactor voor onderzoeksdoeleinden gevestigd was, die in de loop van de 

jaren is getransformeerd naar een leverancier voor medische isotopen. De huidige Hogeflux 

reactor zal in de toekomst worden ontmanteld. De plannen voor de nieuwe multifunctionele 

PALLAS-reactor zijn gereed en in uitvoering. De PALLAS-reactor zal de basis leggen voor 

een versterking en verbreding van de keten voor de ontwikkeling en productie van medi-

sche isotopen op de locatie Petten. Nu al heeft ‘Onderzoeklocatie Petten’ een wereldmarkt-

aandeel van 30% (Europa 60%) als het gaat om isotoop Molybdeen-99 (99Mo) dat voor de 

diagnostiek van oncologie, neurologie en cardiologie wordt benut. Deze isotopen gaan na 

bestraling, chemische nabewerking en verpakking naar enkele duizenden ziekenhuizen 

wereldwijd, waarmee nu al 30.000 patiënten per dag (wereldwijd) en miljoenen patiënten 

per jaar worden onderzocht.  

 

De grote nieuwe kans voor Petten op Health gebied ligt in de ontwikkeling van isotopen en 

medicijnen die voor behandeling van verschillende typen kanker kunnen worden ingezet. 

Met de nieuwe PALLAS-reactor bestaan er behalve voor isotopen voor diagnostiek (de 

blauwe kleuren in onderstaand figuur) ook perspectieven om verschillende isotopen voor 

behandelingen van diverse kankertypes te gaan produceren. Deze medische isotopen vor-

men een enorme groeimarkt, met een totale waarde van nu ongeveer vijf miljard euro [bron: 

MEDRaysIntell 2014], zich ontwikkelend tot een markt van 24 miljard over 10-15 jaar. In die 

markt kan het bestaande en toekomstige cluster in Petten een belangrijke rol spelen. Zelfs 

een klein marktaandeel leidt tot een geweldig perspectief voor medische isotopen op de 

Campus in Petten. 

 

In onderstaand figuur is een overzicht gegeven van isotopen die nu en in de toekomst in 

Petten samengesteld zouden kunnen worden en dat daarmee vele ziektes vastgesteld en 

behandeld kunnen worden. 
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Het nucleair cluster in Petten is uniek in Europa en zelfs in de wereld, omdat op één fysieke 

locatie de hele keten voor de productie en ontwikkeling van medische isotopen al aanwezig 

is en in stappen verder versterkt kan worden (zie onderstaand figuur). Die keten kan als 

volgt kort worden beschreven. Er bestaan momenteel twee methodes om medische isoto-

pen te produceren, namelijk via onderzoeksreactoren en via versnellers (zoals cyclotrons). 

Na deze bestraling volgt een reeks zuiverings- en processtappen in diverse laboratoria om 

de bestraalde materialen gereed te kunnen maken en te verpakken voor de ziekenhuizen 

(dat is processtap 2 in onderstaand figuur, processing facilities). 

 

Alle onderdelen binnen de oranje stippellijnen zijn al aanwezig in Petten. Er is al een onder-

zoeksreactor (de HFR), er is al een processing facility en er wordt ook gewerkt met niet-

nucleaire technieken (zoals bijv. cyclotrons). Maar de infrastructuur is nu vooral gericht op 

de productie van isotopen voor de diagnose van ziektes. Voor de stap naar isotopen voor 

(behandel)therapieën moet het accent meer op andere isotopen worden gelegd. Ook zal 
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een nieuwe ‘Medical Processing and R&D Facility’ nodig zijn waarin isotopen zodanig wor-

den nabewerkt dat ze gedoseerd en gericht ingezet kunnen bij patiënten als medicijnen 

voor onderzoek en behandelingen in ziekenhuizen.  
 

De hele nucleaire keten kan in Petten veilig worden ingericht. Er is ontwikkelruimte voor 

kleine bedrijven (zoals spin-offs van de universiteiten of UMC’s) en grotere bedrijven om 

met behulp van een gemeenschappelijke ‘processing facility’ sneller tot productontwikkeling 

en daadwerkelijke productie te komen. Rondom de PALLAS-reactor wordt dus een hele 

keten gericht op een breed aanbod van verschillende medische isotopen opgezet. 
 

 

 
 

Door de specifieke kennis van medische isotopen en de Medical Processing and R&D Faci-

lity is de Campus in Petten niet alleen gericht op de productie van medische isotopen met 

de PALLAS-reactor. De kennispositie van Petten is ook aantrekkelijk voor technologiebe-

drijven die op basis van een andere technologie medische isotopen willen produceren. Een 

voorbeeld hiervan is het bedrijf Lighthouse (een spin-off van ASML), dat werkt aan een al-

ternatieve techniek (via een electronenversneller) om Molybdeen-99 isotopen te produce-

ren. 
 

De discussies over de toekomstperspectieven voor alternatieve productiemethoden voor 

medische isotopen moeten in het juiste tijdsperspectief en in de juiste context worden ge-

zien. Het duurt naar verwachting namelijk nog vele jaren voordat isotopen via nieuwe tech-

nologieën geproduceerd kunnen worden. Alleen cyclotrons produceren nu al op grote 

schaal isotopen op basis van protonen. Deze isotopen zijn een welkome aanvulling op de 

productie en ontwikkeling van medische isotopen via een onderzoeksreactor gezien de 

verwachte groeimarkt, maar kennen wel beperkingen. Allereerst kunnen de betreffende 

isotopen alleen voor diagnostiek worden ingezet (niet voor behandelingen) en ten tweede 

zijn de productievolumes van cyclotrons relatief gering. Ten derde is de werkingskracht van 

de isotopen minder (minder specifieke activiteit per gram grondstof) en tenslotte is de 

houdbaarheid (vervaltijd) korter.  
 

Dat betekent dat therapeutische isotopen (op basis van neutronen) tot dusverre en naar 

verwachting de komende decennia alleen/voornamelijk met reactoren geproduceerd kun-

nen worden. Ook daar begint ‘Petten’ niet vanaf nul, omdat nu al therapeutische isotopen 

(zoals Iridium-192 en Lutetium-177) worden geproduceerd en ‘Petten’ daarin nu al een in-

ternationale koploperspositie heeft verworven. 
 

Door het accent op medische isotopen en de hele keten die daarop ingericht wordt, is het 

logisch dat de campus in zijn benaming ook ‘Health’ heeft staan. Het cluster in Petten zal 
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zich de komende jaren in nauwe samenwerking met de Universitaire Medische Centra, 

Technische Universiteiten (o.a. TUD), het NKI, het Rijk (EZ, VWS) en bedrijven in het nu-

cleaire domein (NRG, Urenco, Covra) en het medische cluster (Curium, IRE, Philips, IDB, 

Quirem, Lighthouse, etc.) kunnen ontwikkelen tot een medisch isotopen cluster van interna-

tionale allure. 
 

Gezien de marktpotentie, de snelle ontwikkelingen, maar ook de voorzichtigheid en veilig-

heid die bij nucleaire processen en installaties in acht moet worden genomen, zal er vol-

doende ruimte voor het nucleaire cluster op de campus gecreëerd en gereserveerd moeten 

worden. Dat betekent een grote aaneengesloten zone die goed beveiligd wordt en waar 

voldoende ruimte aanwezig is om de oude reactor te saneren. Ook is er ruimte om de nieu-

we reactor te bouwen en om de aan de nieuwe reactor verbonden activiteiten en spin-offs 

te kunnen huisvesten. 
 

Het onderdeel Health is een krachtige motor voor de campus, want het koppelt hoogwaar-

dige faciliteiten (reactor en medical processing facility) aan hoogwaardige kennis die al 

aanwezig is (vanuit NRG, PALLAS en Curium) en zich nog gaat vestigen (vanuit gespeciali-

seerde bedrijven die medische isotopen ontwikkelen).  
 

Naast de ontwikkelingen op het gebied van medische isotopen zal de PALLAS-reactor ook 

benut worden voor de productie en ontwikkeling van industriële isotopen (bijv. voor contro-

leren lasnaden in pijpleidingen). 
 

De uitdagingen voor de komende jaren liggen in de volgende zaken: 
 

 De afronding en validatie van de Businesscase voor de PALLAS reactor. 

 Het binden van vele kleine bedrijven (vaak spin offs van universiteiten) aan de locatie, 

want die bedrijven kunnen onder meer gebruik maken van de isotopen, maar ook van 

de processing facility om met isotopen gerichte behandeltherapieën te ontwikkelen. 

 Een meerjarenplan voor de ruimtelijke inrichting van de huidige gebouwen, de sloop van 

de oude reactor, het bouwen van de nieuwe reactor en gebouwen voor nieuwe bedrij-

ven die zich in de nabijheid van de reactor en de processing facilities willen vestigen. 

 Het vinden van investeerders (naast de business case voor de onderzoeksreactor en 

processing facility) voor andere gebouwen voor spin offs en bedrijven die gebruik willen 

maken van de onderzoeksfaciliteiten. 

 Het ontwikkelen van een acquisitiestrategie om meer bedrijven te interesseren voor de 

Campuslocatie (bedrijven en instellingen die cyclotrons op de locatie willen realiseren, 

medicijn producenten, etc.). 

 Het ontwikkelen van een strategie om het Light House project te koppelen aan de inves-

teringen die nu al plaatsvinden in het kader van PALLAS. Door mee te investeren in 

Light House wordt ingezet op een bredere technologische basis voor de productie van 

medische isotopen (zonder restafval). Gezien de huidige stand van de technologie van 

het Light House project zou het interessant kunnen zijn de doorontwikkeling in de ko-

mende jaren te koppelen aan de al beschikbare kennis en faciliteiten in Petten. Dat 

vraagt ook om een financiële ondersteuning door overheden en door ASML of andere 

partijen. Hiervoor zal een afzonderlijke business case ontwikkeld moeten worden.   
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5 Publieksfunctie 

Op de campus geldt nu een streng veiligheidsregime. Er wordt gewerkt aan het openstellen 

van een deel van de campus voor publiek, via een informatiepunt, cursussen en congres-

sen, samenwerking met het onderwijs en verblijfsmogelijkheden. 

 

Informatiepunt 

Onderzocht wordt hoe burgers uit de directe omgeving, toeristen, maar ook leerlingen van 

lager en hoger onderwijs op een inspirerende wijze geïnformeerd kunnen worden over de 

nieuwste ontwikkelingen die achter de hekken in duinen plaatsvinden. Met het informatie-

punt kan de EHCE aan de regio laten zien waar zij mee bezig is en waarvoor zij zich inzet.  

 

De komende jaren gaat er veel gebeuren. De bouw van de nieuwe PALLAS-reactor zal bij-

voorbeeld veel belangstelling wekken. In plaats van deze nucleaire technologie met veel 

geheimzinnigheid te omgeven, is het wenselijk om het publiek mee te nemen in het belang 

van deze bijzondere ontwikkeling. Dit geldt ook voor de nieuwe mogelijkheden op energie-

gebied, die deels ingrijpende aanpassingen in bestaande structuren en gedrag vragen van 

bedrijven en burgers, maar wezenlijk zijn voor een daadwerkelijke energietransitie. Het in-

formatiepunt kan een belangrijke rol spelen om een breder publiek hierover te informeren. 

 

Op de korte termijn wordt er op de Campus ‘reuring’ 

gecreëerd door een tijdelijke ruimte buiten de hekken 

te positioneren. Een draaibare woning die destijds 

door ECN is gebruikt voor verscheidene proeven op 

het gebied van energiesystemen, is bij uitstek ge-

schikt als eerste locatie van het informatiepunt. Mo-

menteel wordt onderzocht welke plek net buiten de 

hekken zich leent om deze tijdelijke woning te plaat-

sen. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met 

partijen die ervaring hebben met het geven van een 

invulling aan een informatiepunt.  

 

Ook het ontwikkelen van een “wij-gevoel” op campus vraagt om nadere invulling. Centrale 

voorzieningen spelen hierbij een belangrijke rol. Hiervan bestaan bekende voorbeelden (De 

Strip op High Tech Campus Eindhoven), maar er zijn ook kleinere voorbeelden die goed 

werken (NovioTech Campus Nijmegen of Kenniswerf/DOK 41 in Vlissingen). Er zijn op OLP 

reeds gebouwen aanwezig (bijv. gebouw Forum) die nu al als centrale voorziening funge-

ren, maar nog verder uitgebouwd kunnen worden.  

 

Congressen en cursussen 

Er komen programma’s om studenten en medewerkers van bedrijven en instellingen bij te 

scholen over de laatste inzichten op het gebied van energietransitie en medische isotopen. 

De EHCE heeft de potentie om een belangrijk conferentiecentrum op het gebied van onder-

zoek en toepassingen op deze terreinen te worden. ECN, NRG, en JRC hebben al veel 

ervaring met het organiseren van congressen, bijeenkomsten en rondleidingen en hierop 

kan worden voortgebouwd bij het verder uitbreiden en positioneren van deze activiteiten. 
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Hierbij wordt verbinding gezocht met initiatieven als de Nationale Energie Agenda en de 

Congres Company, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt welke congressen, workshops, semi-

nars, opleidingen en netwerkborrels er rondom relevante thema’s worden georganiseerd. 

Zo vindt jaarlijks The European Research Reactor Conference plaats, dit jaar in Rotterdam. 

De ambitie is om deze de komende jaren op de EHCE te organiseren. 

 
Samenwerkingsverbanden zullen worden opgezet met informatieleveranciers en congres-

organisatoren als Reed Elsevier (RELX), Euroforum en NBTC, om de EHC nadrukkelijk als 

congreslocatie op het gebied van Energy en Health te positioneren. De doelstelling is om in 

2018 een gezamenlijke Energy en Health Congresagenda te presenteren.  

 

Samenwerking met het onderwijs 

Om als kennisinstellingen en bedrijven voorop te blijven lopen in de verschillende vakge-

bieden, is het belangrijk om voldoende talent te boeien en te binden. Eén van de mogelijk-

heden is een brug te slaan met het onderwijs door structurele samenwerking aan te gaan 

met basis-, voortgezet- en hoger onderwijs. De campus zal zelf geen onderwijsinstellingen 

aantrekken, maar de wil om samen te werken – onder ander binnen het actieprogramma 

TerraTechnica van Technocampus Alkmaar - is des te groter.  

 

Activiteiten als (afstudeer)stages en onderzoeksopdrachten zullen worden voortgezet en 

uitgebreid, en communicatie over de interessante mogelijkheden die bedrijven en instellin-

gen op EHC bieden, dient extra aandacht te krijgen. Maar de komende jaren wordt de inzet 

verder uitgebreid, bijvoorbeeld doordat ECN bij alle universiteiten een competitie uitzet, 

waarbij studenten worden uitgedaagd om plannen te maken voor een echt duurzame cam-

pusontwikkeling. Doelstelling is om in 2018 een eerste competitie en Summerschool te or-

ganiseren als pilot. Met diverse kennis- en onderwijsinstellingen worden gesprekken ge-

voerd over wat er op korte termijn valt te realiseren. 

 

Verblijf 

Voor stagiaires, cursus- en congresbezoekers en medewerkers is het belangrijk om op of in 

de buurt van de Campus te kunnen overnachten. De bedrijven op de campus ontvangen nu 

al veelvuldig meerdaagse bezoekers die in de regio overnachten. Onderzocht wordt welke 

verblijfsmogelijkheden de campus zelf kan bieden en welke mogelijkheden er in de omge-

ving zijn. De doelstelling is om in 2018 de eerste samenwerkingsafspraken met hotels en 

verblijfsrecreatie ondernemers uit de directe omgeving te maken en de ontwikkelingsmoge-

lijkheden (voor overnachtingen) op de campus zelf in beeld te hebben.  
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Het publieksdeel wordt in de komende maanden verder uitgewerkt door Ontwikkelingsbe-

drijf Noord-Holland Noord. Daarbij gaat het om de volgende activiteiten: 

 

 Er zal marktonderzoek moeten worden gedaan naar het aantal bezoekers en ‘bewoners’ 

van de Campus, waarbij de volgende elementen een rol zouden kunnen spelen: 

 Enkele scenario’s omtrent het aantal verwachte medewerkers in de komende jaren 

en op langere termijn. Op basis van de kansen voor de thema’s Energy & Health 

mag een groei van het aantal medewerkers op de Campus worden verwacht (van 

nu 1500 richting 2000). 

 Tijdelijke huisvesting van kenniswerkers. 

 Aantal symposia en aantal bezoekers (meerdaags). 

 Welke gezamenlijke faciliteiten (restaurant, vergaderaccommodaties, etc.) nodig zijn 

voor alle ‘bewoners van de Campus’ (bedrijven en instellingen op de Campus en 

ook van het JRC). 

 Verkennen samenwerkingsmogelijkheden met onderwijsinstellingen in de ruime re-

gio (zowel universiteiten, hogescholen als ROC’s) met TerraTechnica als voorbeeld. 

 Hoe thema’s Energy, Health en de natuuromgeving combineren tot een duurzame 

Campus at Sea. 

 Het ontwikkelen van een aantrekkelijk concept voor een bezoekerscentrum en in-

schattingen van het aantal bezoekers. 

 

Op basis van die inschattingen zullen gesprekken worden gevoerd met vastgoedinves-

teerders en hotel- en restaurant ketens om te bepalen of zij willen investeren op of nabij 

de locatie (in afstemming met andere nieuwe concepten voor huisvesting) en welke faci-

liteiten nieuw moeten worden ontwikkeld of kunnen worden overgenomen van de huidi-

ge eigenaar (bijv. Forum gebouw). Omdat de plannen voor de onderdelen Energy & 

Health nog niet volledig vast staan, zal met verkennende scenario’s gewerkt worden. 

Ook zal moeten worden bepaald wat op het terrein van de Campus gaat plaatsvinden 

en welke faciliteiten in de directe omgeving geplaatst kunnen worden. 
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6 Ruimtelijke inrichting  

De focus op Energy en Health vormt de basis voor de toekomstige ontwikkelstrategie van 

de Campus. Om optimaal ruimte te bieden aan de verschillende functies is het onderstaan-

de conceptuele vlekkenplan ontwikkeld. De nieuwe indeling sluit aan bij de aanwezige ver-

gunningen/inrichtingen die op het terrein aanwezig zijn.  

 

Hierbij concentreren de nucleaire activiteiten zich in het groene domein, welke aansluiten bij 

de KeW vergunning en de benodigde beveiligingseisen. Curium (Mallinckrodt) en JRC zijn 

partners van Health en sluiten nauw aan bij het nucleaire domein (de witte delen binnen de 

groene vlek.). De Energy activiteiten concentreren zich in de gearceerde delen, aansluitend 

bij de milieuvergunning. 

 

 
 

Het vlekkenplan laat de huidige situatie zien in de onderhandelingen tussen diverse partij-

en. In de toekomst zal de exploitatie van het nucleaire deel neergelegd worden bij NRG. 

Het is gezien de groeikansen voor medische isotopen en de omvangrijke transities die gaan 

plaatsvinden in het nucleaire deel (sloop oude reactor, bouw van nieuwe reactor en enkele 

andere gebouwen) van belang om het nucleaire deel uit te breiden met de zogenaamde 

Oostvallei (gebied A). PALLAS en NRG verkennen die uitbreiding momenteel.  

 

Denkbaar is dat de huidige gebouwen in Energy en de ontwikkelruimtes C en D overgedra-

gen kunnen worden aan een private investeerder. Dat is mogelijk als de keuzes binnen het 

speerpunt Energy en de investeringen in enkele belangrijke faciliteiten duidelijk zijn. Er zijn 

nu op andere Campussen ook voorbeelden bekend van private partijen die de vastgoedex-

ploitatie van gebouwen en faciliteiten op zich nemen. Maar dat laatste is alleen zinvol in de 

markt te zetten als daar ook harde onderbouwingen liggen in de vorm van huurovereen-

komsten van bestaande gebruikers (ECN) en concrete marktkansen voor nieuwe gebrui-

kers.  
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Uit de verkenningen voor de publieksfunctie moet blijken of private partijen geïnteresseerd 

zijn in bestaande gebouwen (Forum) of in het verder invullen van de ontwikkellocatie B. 

 

Het spreekt voor zich dat in het duinenlandschap zorgvuldig met de omgeving wordt omge-

gaan. Met name de invulling van de brede publieksfunctie vraagt om heldere plannen voor 

de inrichting van de Campus. Dit stelt hoge eisen aan de ruimtelijke kwaliteit (landscaping) 

op het terrein zelf en een goede aansluiting op natuur, wandel- en fietspaden in de directe 

omgeving. Aandacht voor de natuurwaarden en natuurbeleving in relatie tot het Natura 

2000-gebied zijn hierbij belangrijk. Het moet voor de bezoekers en vaste ‘bewoners’ van de 

Campus aantrekkelijk zijn om van de directe omgeving te genieten.  

 

Uiteraard zal ook naar de bereikbaarheid van de Campus voor auto en OV moeten worden 

gekeken. Vergeleken met veel andere topcampussen ligt EHCE fysiek en mentaal ver weg 

en het is zaak (bijvoorbeeld via shuttlebusjes vanaf station Alkmaar en voor events vanaf 

Amsterdam Centraal en/of Schiphol) de bereikbaarheid te optimaliseren. 

 

Tot slot is nader onderzoek nodig naar de positie/ligging en het uiterlijk van de veiligheids-

hekken en het geheel van veiligheidsmaatregelen dat voor dit soort hoogwaardige nucleaire 

en energieonderzoek nodig zijn. De publieksfunctie en open innovatie vragen om extra 

aandacht voor bescherming. 
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