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Bunnik, 15 december 2014 – Brightlands Chemelot Campus, een samenwerkingsverband van provincie 

Limburg, DSM Nederland B.V. en Universiteit Maastricht, heeft BAM opdracht verleend voor de bouw van 

Center Court, het centrale ontmoetings-, onderwijs- en researchcentrum op Brightlands Chemelot 

Campus in Sittard-Geleen. Hiermee is een bedrag gemoeid van circa € 35 miljoen. De bouw start in januari 

2015. BAM zal het project medio 2016 voltooien. 

Center Court - ontworpen door Ector Hoogstad Architecten uit Rotterdam - biedt onderdak aan Chemelot 

Innovation and Learning Labs, Maastricht Science Programme van de Universiteit Maastricht en het DSM 

Innovation Center. Het gebouw heeft een bruto-vloeroppervlak van ruim 18.000 m². 

De twee hoofdentrees in de noord- en zuidgevel geven directe toegang tot de centrale hal. Rondom de hal liggen 

diverse horecavoorzieningen. De centrale ontmoetingsruimte op de onderste verdiepingen vormt het middelpunt 

van het vergadercentrum. Het multifunctionele auditorium bevindt zich daarboven. Op de tweede en derde 

verdieping zijn alle onderwijs- en onderzoeksruimten gesitueerd van Universiteit Maastricht en CHILL. De 

bovenste twee verdiepingen zijn bestemd voor de kantoren van het DSM Innovation Center. Onder het Center 

Court bevindt zich een grote parkeergarage en een sportruimte. 

De uitvoering van het project is in handen van BAM Utiliteitsbouw en BAM Techniek (vanaf 1 januari gebundeld in 

BAM Bouw en vastgoed). Center Court wordt mede mogelijke gemaakt door steun van de Provincie Limburg, het 

ministerie van Economische Zaken en de gemeente Sittard-Geleen. 

Een artist’s impression (vrij van copyrights, met bronvermelding Ector Hoogstad Architecten) is in hoge resolutie 

beschikbaar in de beeldbank op http://www.bam.nl./pers/beeldbank/recent-beeldmateriaal. 

Nadere informatie: 

BAM: 

 pers: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21; 

 analisten: drs. J.A. van Galen, RA, (030) 659 87 07. 

Brightlands: 

 Klaas Bos, (06) 10 91 81 96. 
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