Next ten
This year marks the tenth anniversary of the Brightlands Chemelot Campus in Geleen. Ten years of
innovation. Ten years of working on global challenges in materials, biomedical innovations, and
sustainable processes. Ten years of building a vibrant community the way we wish every campus
could. One that is open, with partners that also look ahead. A place where more than 3.000 people
and 1.000 students feel at home, each of whom ensures that encounters and meet-ups are always
cause for celebration!
What do you do to highlight such a great milestone?
You celebrate it, of course! And you do this with everyone at this beautiful campus and anyone
outside of it for whom our work matters (which is everyone, incidentally). We are taking a moment
to think about all the good things we do here: green chemistry, circular materials, and biomedical
breakthroughs that make people healthy again. It all happens here, at this unique place. Most of all,
we celebrate what lies ahead, what we are working on now, next week, and in the years to come.
Next ten. We look ahead with ambition; after all, our campus offers nothing but future potential!
This is the place for the solutions of tomorrow, for the people of tomorrow.
We are vital to innovation.
Next ten
Dit jaar vieren we de tiende verjaardag van de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen. Dat is
tien jaar innovatie. Tien jaar werken aan mondiale vraagstukken op het gebied van materialen,
biomedische innovaties en duurzame processen. Tien jaar bouwen aan een levendige community op
een manier die je élke campus toewenst. Open. Met partners die óók vooruitkijken. Een plek waar
meer dan 3000 mensen en 1000 studenten hun plek hebben gevonden die ieder op zijn of haar beurt
ervoor zorgt dat elkaar ontmoeten hier altijd een feestje is!
Wat doe je met zo’n mooie mijlpaal?
Vanzelfsprekend vieren we die! Met iedereen op deze mooie campus. Met iedereen daarbuiten die
het aangaat (en dat is iedereen). Stilstaan bij al het goede dat er is: groene chemie, circulaire
materialen en biomedische doorbraken die mensen weer gezond maken. Het gebeurt allemaal op
deze unieke plek. Maar we vieren vooral wat er voor ons ligt. Waar we nu al, volgende week en de
komende jaren mee bezig zullen zijn. Next ten. We kijken hongerig vooruit. Onze campus kent alleen
maar toekomstperspectief!
Dit is de plek voor de oplossingen van morgen, voor de mensen van morgen.
We are vital to innovation.

