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Anders dan bij veel andere 

campussen in Nederland is de 

High Tech Campus Eindho

ven in private handen en zijn 

er geen universiteitsgebouwen en in 

het gras hangende studenten te vinden. 

Dat merk je al als je via de Randweg 

komt aanrijden. De campus heeft een 

directe aansluiting op de N2, de paral

lelweg van de A2. Het hiervoor beno

digde viaduct betaalde Philips in 2007 

zelf. Je merkt het ook aan de strakke 

KENNIS DELEN OP DE HIGH TECH CAMPUS

Philips’ erfenis
Na twaalf jaar opendeurenbeleid drukt Philips nog altijd zijn stempel op de High 

Tech Campus in Eindhoven. Tegelijkertijd werpt de open innovatiestrategie zijn 

vruchten af. Met geïntegreerde fotonica als een van de nieuwste parels blijft ook 

anno 2015 lichttechnologie van belang. tekst en foto’s Armanda Verdonk

landscaping met keurig gemaaide gras

velden en lange rechte lanen.

Pas rond lunchtijd vullen de lanen 

zich massaal met mensen die naar het 

gebouw The Strip of een van de food

trucks komen voor een snel broodje. 

Uitgebreid dineren met Italiaanse 

pasta bij restaurant Al Fresco of met 

Indiase curry bij Love my Curry is ook 

mogelijk. ‘We richten ons op het high- 

end segment, zodat je hier ook met 

zakenrelaties goed kunt komen’, ver

telt drs. Jacky Wassenberg, commu

nicatie manager bij de campus.

Dagelijks maken zo’n vierduizend 

mensen gebruik van de restaurants en 

winkels op The Strip. Gebouwen op de 

campus mogen geen eigen kantine 

hebben, zodat iedereen naar The Strip 

komt om te eten en elkaar te ontmoe

ten, zo is de gedachte. Want die ter

loopse ontmoetingen zijn belangrijk 

voor een open innovatiecultuur, verze

kert Wassenberg. ‘Het netwerk is heel 

belangrijk. Mensen kunnen hier hun 

gelijke ontmoeten.’

Philips was tot 2003 de enige bewoner en tot 2012 de eigenaar van het 

terrein. Nu is het in handen van investeerder Marcel Boekhoorn. Het 

befaamde Natlab van Philips was hier gevestigd, een onderzoeksinsti

tuut dat het fundamenteelwetenschappelijke onderzoek niet 

schuwde, en waar grote natuurkundige ontdekkingen zijn gedaan. 

Maar langzaamaan realiseerden de Philipsmensen zich dat ze niet 

meer in staat waren om alle technologische ontwikkelingen en snel 

veranderende klantwensen op eigen houtje bij te benen. Het nieuwe 

doel werd open innovatie: kennis niet langer afschermen voor de bui

tenwereld, maar samen met andere partijen ont

wikkelen. Zo kun je gebruikmaken van de kennis 

van anderen en snel profiteren van nieuwe 

inzichten. En het scheelt aanzienlijk in de kosten, 

want samen onderzoek doen betekent ook samen 

kosten delen, van onder meer cleanrooms en 

apparatuur. Sinds 2003 zijn de poorten van het 

terrein opengegaan en zijn andere hightech 

bedrijven van harte welkom zich op de campus te 

Naam High Tech Campus Eindhoven | Vestigings plaats 

 Eindhoven | Medewerkers 10 000 | Participerende 

 be drijven 135 | Start-ups 60

Het 400 m lange gebouw The Strip huisvest onder meer 
restaurants, winkels en een vergadercentrum.

GEDEELD VERLEDEN
Op het oudere, noordelijke deel van de cam-
pus is Philips nog altijd in een groot deel van 
de gebouwen, zo’n zeventien stuks, gehuis-
vest. Het hoofdkantoor van Philips Lighting is 
begin dit jaar verhuisd van de Eindhovense 
binnenstad naar de campus. Daarnaast zijn er 
veel bedrijven gevestigd die direct of indirect 
een link hebben met het elektronicaconcern. 
Dat kunnen allerlei constructies zijn, zoals 
spin-offs, joint ventures, oud-medewerkers 
die buiten Philips om een bedrijf starten, of 
bedrijven die uit een incubatorprogramma 
van Philips zijn ontstaan.

Enkele campusbewoners met een Philips-verleden:

Naam Activiteit Link met Philips
NXP chips spin-off
ASML chipmachines joint venture
Civolution internetbeveiliging start-up uit Philips Incubator 
Medtronic hersenimplantaten spin-off Sapiens overgenomen
Genkey biometrie start-up uit Philips Incubator
Intrinsic ID internetbeveiliging start-up uit Philips Incubator
Smart Photonics fotonica oud-medewerkers
Etulipa beeldschermen oud-medewerkers
Intel chips spin-off Silicon Hive overgenomen
Vitaallicht ledverlichting oud-medewerkers

Op het oudere, noordelijke deel van de 
campus is Philips nog altijd in een groot 
deel van de gebouwen gehuisvest.
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demo’s en kleinschalige series. Er staat immers op het terrein nog een 

waardevolle inboedel van gespecialiseerde hightech cleanrooms, test

laboratoria en apparatuur, zoals lasers. Ir. Robbert Daan, marketing 

director van Philips Innovation Services, benadrukt echter dat het niet 

om in onbruik rakende apparatuur gaat. ‘We moeten de gespeciali

seerde apparatuur continu vernieuwen en verversen. We willen wel 

rendement op onze investeringen, maar het gaat ons niet alleen om 

het verhuren van apparatuur en ruimte – we zijn geen huisbaas. De 

toegevoegde waarde zit er vooral in dat onze mensen op vele vlakken 

worden uitgedaagd. Ze krijgen van onze klanten steeds wisselende 

vraagstukken voorgelegd, bijvoorbeeld op het gebied van mechatro

nica, optica, digitale & connected systemen, materialen en fotonica. Bij 

alles is ultraprecisie vereist. Zo worden ze steeds beter in hun vak en 

daar heeft iedereen profijt van.’ Het is dus vooral de kennis die Philips 

wil delen.

Tweederde van de klanten is intern, maar ASML is bijvoorbeeld ook al 

jaren klant, evenals de startup Etulipa, dat de van ereaders bekende 

electrowettingtechniek op billboardformaat toepast. Beide bedrijven 

hebben echter een duidelijk Philipsverleden: ASML begon ooit in een 

houten noodgebouw naast het Natlab en ook Etulipa bestaat groten

deels uit oudPhilipsmedewerkers. Dus de vraag is of deze open inno

vatiestrategie wel geheel nieuwe bedrijven aantrekt die niets met de 

Philipserfenis van doen hebben en daarmee werkelijk nieuwe kennis 

en een nieuw netwerk met zich meebrengen. Wassenberg heeft daar 

alle vertrouwen in. ‘Dat we in naam geen Philips meer zijn, haalt de 

gevoelsbarrière weg. Tien jaar geleden zou Medtronic niet aan een 

concurrent huur willen betalen.’ Dat de strategie zijn vruchten 

afwerpt, toont bijvoorbeeld de komst van enkele Amerikaanse bedrij

ven naar de campus, zoals chipmaker Intel en medisch technologie

bedrijf Medtronic. Beide namen een Eindhovense spinoff over. Was

senberg: ‘Daarmee is hun netwerk in de VS voor ons ontgrendeld.’

Deur op slot
Iedereen is dus welkom in Eindhoven om kennis te delen, mits de 

potentiële vestigingskandidaten passen binnen een van de thema’s 

Health, Energy en Smart Environments. Open innovatie betekent 

echter niet dat alle kennis op straat ligt. ‘Dat is een van de grote mis

vattingen’, benadrukt Daan. ‘Het is geen liefde – je moet daar niet 

naïef in zijn. Kennis is alles wat je hebt, dus daar moet je scherp op 

blijven. Je ontwikkelt samen een basistechnologie, maar met ieder 

een andere toepassing voor ogen. Dat is een 

effectieve en moderne manier van innoveren.’ 

Deze basiskennis wordt vastgelegd in patenten. 

Denk dus niet aan labs waarbij je over de schou

der van je ‘concullega’ kunt kijken naar zijn 

proefopstelling, maar aan afgesloten project

ruimtes. Daan: ‘Het is open innovatie, maar wel 

met de deur op slot.’  |

vestigen en bij te dragen aan het innovatie klimaat.

Inmiddels zijn zo’n 135 bedrijven op het terrein 

gevestigd en is nog maar rond de 40 % van de  

10 000 werknemers in dienst bij Philips. Sinds

dien is het elektronicaconcern zich steeds meer 

aan het focussen op enkele kerncompetenties. 

Eerder werd de tak Lifestyle Entertainment al 

verkocht, vorig jaar werd HealthTech en Lighting 

gesplitst, en volgend jaar gaat Lighting waar

schijnlijk in de verkoop.

Onderdeel van de open innovatiestrategie is  

de businessunit Philips Innovation Services. 

Bedrijven kunnen er kennis en advies inwinnen 

over bijvoorbeeld productontwikkeling en dien

sten gebruiken voor het maken van prototypen, 

Het grote voorbeeld Silicon Valley 
inspireert om dit succesverhaal na 
te bootsen. Hoe presteren de 
 Nederlandse valley’s, clusters of 
hoe ze ook mogen heten? Leveren 
ze ons de kennis en activiteiten die 
we nodig hebben voor de uitdagin-
gen van de toekomst? ‘Valley for 
the Future’ is het centrale thema op 
het jaarcongres van het Koninklijk 
Instituut Van Ingenieurs (KIVI), dat 

plaatsvindt op 24 november in Leeuwarden. Journalist en 
economisch geograaf drs. Amanda Verdonk maakt gedurende 
een half jaar een rondgang langs de broedplaatsen van inno-
vatie en nieuwe bedrijvigheid die op vele locaties in ons land 
zijn te vinden. Lees ook haar blog op:

www.deingenieur.nl

Restaurant 
Love my 
Curry op de 
Eindhovense 
High Tech 
Campus.

FOTONREVOLUTIE
‘Fotonica is het nieuwe goud’, kopte het Eindhovens 
Dagblad in augustus op de voorpagina. Op de TU 
Eindhoven werken onderzoekers al jaren aan Photonic 
Integrated Circuits (PICs), oftewel optische chips. Om 
fotonen in chips te kunnen opwekken en verwerken 
maken ze gebruik van indiumfosfide als basismate-
riaal in plaats van silicium. Chips die werken op basis 
van fotonen in plaats van elektronen, maken nieuwe 
functionaliteiten mogelijk en zijn vrijwel ongevoelig 
voor elektromagnetische velden. Met optische chips 
kan de verwerkingssnelheid van data in glasvezel-
kabels bijvoorbeeld vele malen omhoog. En als deze 
chips worden toegepast in sensoren, dan kunnen 
 deze tot wel duizenden malen nauwkeuriger meten.
Voorheen was daar een grote laserkast voor nodig,  
een apparaat van het formaat schoenendoos. Met de 
techniek van SMART Photonics, een spin-off van de  
TU Eindhoven, past dat allemaal op een chip van enke-
le millimeters. Dat opent compleet nieuwe markten, 
want de apparatuur kan nu bijvoorbeeld mee aan 
boord van vliegtuigen en ruimtevaartuigen. En bij 

 helikopters is het bijvoorbeeld mogelijk de doorbuiging 
van helikopterwieken te meten, een toepassing waar-
bij precisie van groot belang is. ‘Dat is best wel revolu-
tionair’, aldus oprichter en CEO Richard Visser. ‘Dit is 
nog maar het begin, er ontstaan geheel nieuwe pro-
ducten.’ In diezelfde krant wordt SMART Photonics dan 
ook de mogelijk nieuwe ASML genoemd.
SMART Photonics werkt met het zogeheten foundry 
model: het bedrijf maakt geen eigen producten, maar 
produceert de chips voor zijn klanten. Deze hebben  
ze zelf ontworpen op basis van gedefinieerde bouw-
stenen die zijn omschreven in designsoftware. De klant 
kan zelf kiezen welke bouwstenen hij wil toevoegen 
aan de chip. Chipmaker TSMC, de grootste ter wereld, 
introduceerde dit model ooit voor de silicium chip.
SMART Photonics begon op de TU Eindhoven, waar het 
gebruik maakte van het Nanolab. Het bedrijf had ook 
een zogeheten epitaxiale reactor aangekocht, een 
systeem dat fotonische laagjes op het indiumfosfide 
laat groeien. Die is te vinden op de High Tech Campus. 
Het bedrijf bouwt daar nu een eigen cleanroom voor 
pre-productie en heeft dus twee locaties in Eindho-
ven. ‘In deze fase willen we leren hoe we het product 
het beste kunnen maken. Daar hebben we stabiliteit 
en continuïteit voor nodig.’ In 2018 wil Visser een 
 fabriek bouwen voor commercialisatie. Die komt in 
 ieder  geval in de regio Eindhoven, maar hij weet nog 
niet zeker of dat het universiteitsterrein of de High 
Tech Campus wordt. ‘We willen dichtbij de research 
blijven en zouden het liefst de ontwikkeling en pro-
ductie op één locatie doen. Want zelfs korte afstanden 
zijn al merkbaar in de communicatie. Je ziet dat over 
de hele wereld: je moet met elkaar in de koffiekamer 
zitten, met elkaar eten. E-mail werkt niet, dat maakt 
de kans op fouten groter. Je moet elkaar zien om te 
begrijpen waarom iemand bepaalde keuzes maakt.’
Op woensdag 23 september organiseert de High Tech 
Campus voor de eerste keer de Photonic Integration 
Conference.
www.phiconference.com
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Een fotonische chip.



50  |  de ingenieur 7  |  juli 2015 juli 2015  |  de ingenieur 7  |  51  

Een dinsdagmiddag in juni. De 

campus van de Universiteit 

Twente is winderig en haast ver-

laten, maar in het gebouw The 

Gallery is volop bedrijvigheid. Er zijn 

veel mensen afgekomen op het bezoek 

van Neelie Kroes, ambassadeur van 

StartupDelta, een initiatief om Neder-

landse start-ups te stimuleren. Onder  

de titel Sparren met Kroes spreekt ze 

met jonge lokale ondernemers. Ze heeft 

alle lof voor Twente als start-upregio. 

‘Jullie zijn te bescheiden, Twente is lei-

dend in innovatie geworden.’ Want wat 

StartupDelta voor heel Nederland wil 

doen, doet Twente al ruim dertig jaar. 

Kroes komt dan ook niet alleen naar het 

Oosten om starters te adviseren, maar 

ook om de succesformule af te kijken bij 

de Twentenaren.

Kennispark Twente is de oudste 

 serieuze incubator van Nederland. Bij 

de omvorming van hogeschool naar 

universiteit, eind jaren tachtig, zag het 

bestuur al in dat ondernemerschap de 

motor van de kenniseconomie zou 

worden. Het was de tijd waarin de 

Twentse textielindustrie ten onder ging 

Het nieuwe Nanolab en het universiteitsgebouw Carré.

START-UPS SUCCESVOL OP KENNISPARK TWENTE

Clusters in cluster
Al sinds de jaren tachtig zet Twente vol in op jong ondernemerschap. Dat 

heeft geleid tot een grote innovatiegemeenschap, waar nu ook Amerikaanse 

investeerders op af komen. Twente blinkt onder meer uit in micro- en nano-

technologie. Lastig is alleen dat die sector niet per se bijdraagt aan een open 

en bruisende innovatiecultuur. ‘Je ziet hier verschillende kleine clubjes, dat 

moet massaler’ tekst drs. Amanda Verdonk

en grootbedrijven langzaamaan steeds 

meer R&D afstootten. De kersverse 

universiteit zocht een antwoord op de 

vraag waar de kennisvragen van mor-

gen vandaan komen. Inmiddels heeft 

de campus tweeduizend nog levende 

start-ups voortgebracht en zijn er vier-

honderd bedrijven op de universiteits-

campus en het naastgelegen business-

park gevestigd. De meerwaarde van 

Twente ten opzichte van de andere tu’s 

is vooral gelegen in die ondernemende 

cultuur. Grote, strategiebepalende mul-

tinationals ontbreken hier. ‘Hier heb-

ben start-ups meer ruimte om de 

agenda te bepalen’, meent dr.ir. Kees 

Eijkel, directeur van het Kennispark. 

‘Dat is anders dan bijvoorbeeld in 

Eindhoven, waar grote spelers de 

omgeving dicteren.’

De campus is zelfs zo groot dat er 

clusters in het cluster ontstaan, zoals 

het Thermoplastic Composites Rese-

arch Center, waarin de universiteit, 

Ten Cate, Boeing en Fokker werken 

aan nieuwe composieten voor onder 

meer de luchtvaart, energiemarkt en 

gezondheidszorg. Binnen het micro- 
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In het gebouw van de faculteit Werktuigbouwkunde is 
KITE Robotics gevestigd, een start-up van ir. Stefan 
Spanjer, alumnus van de Universiteit Twente. Zijn be-
drijf maakt een robotsysteem om de ramen van grote 
gebouwen te wassen. Dat is vooral handig voor com-
plex gevormde gebouwen met vele rondingen. Want 
die mogen best mooi zijn, maar ze geven lastige en 
onveilige situaties voor glazenwassers. Spanjer be-

dacht een reinigingsunit die aan lange  lieren wordt 
bevestigd, als een spin in een web. De lengte van de 
kabels verandert, waardoor de reinigingsunit zich ver-
plaatst. De robot volgt automatisch een voorgepro-
grammeerde route. De Universiteit Twente en de 
Saxion Hogeschool hebben zich als  launching custo-
mers opgeworpen: hier komen de eerste systemen.
www.kiterobotics.com

en nanocluster is een microfluidics-cluster te onderscheiden met 

bedrijven als Micronit, Medspray en Mimetas. Zij werken aan techno-

logieën als lab-on-a-chip en organ-on-a-chip, micro-apparaatjes met 

chips, pompjes en buisjes die bloed en andere vloeistoffen meten of 

weefsel analyseren.

Verhoogde risico’s
Twente is in deze sector koploper: de helft van de Nederlandse bedrij-

ven actief in microfluidics is in de regio gevestigd, blijkt uit onderzoek 

van investeringsmaatschappij Oost. Veel van deze bedrijven werken 

aan de hightech gezondheidszorg van de toekomst. De verfijnde appa-

raatjes die hier vandaan komen, maken het mogelijk dat artsen patiën-

ten thuis kunnen monitoren, bijvoorbeeld door 

het glucosegehalte in het bloed te meten. De 

apparaten van Micronit kunnen ook DNA ana-

lyseren.

Directeur ir. Ronny van ’t Oever schetst het 

toekomstbeeld: ‘Micro- en nanotechnologie zullen 

ervoor zorgen dat DNA-analyse zo goedkoop 

wordt dat iedere nieuwgeborene zijn DNA volle-

dig in kaart krijgt. Zo kun je vroegtijdig signaleren 

of er verhoogde risico’s zijn op bepaalde aandoe-

ningen of aanleg voor bepaalde allergieën. Artsen 

kunnen dan preventief gaan werken.’  

Naam Kennispark Twente | Vestigingsplaat Enschede | 

R&D-medewerkers 6300 | Betrokken universitaire 

 leerstoelen 183 | Participerende bedrijven 400 |  

Start-ups 2000

GLAZENWASROBOT

Glazenwasrobot Kite.
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deels resulteerden in producten. Er ontstonden spin-offs die voor het 

maken van de producten ook cleanrooms nodig hadden. Het beschik-

ken over zo’n ruimte is echt een hobbel voor starters. In het begin 

maakte MESA+ daar een hoekje voor vrij, maar de vraag naar bedrijfs-

ruimte nam toe. Toen MESA+ een nieuw gebouw kreeg, hadden we de 

kans om deze ruimte te herontwikkelen.’ Bedrijven kunnen hier een of 

meerdere units van 30 m² huren en daar zelf hun apparaten in zetten. 

Met een speciaal fonds kunnen ze de apparatuur leasen voor een aan-

tal jaar, zodat er niet gelijk een hoge investering nodig is.

Geldschieters
Momenteel wordt ongeveer een derde van de ruimte in de High Tech 

Factory gebruikt door Micronit. Vijftien jaar geleden richtte Van ’t 

Oever na zijn studie aan de Universiteit Twente dit bedrijf op, nu heeft 

hij 55 medewerkers. ‘Door de jaren heen is hier een kritische massa 

ontstaan, die steeds wordt versterkt.’ Van ’t Oever doet goede zaken in 

de VS en denkt daarom ook na over een internationale strategie, maar 

Twente blijft voorlopig een prima uitvalsbasis. Sterker nog, Ameri-

kaanse klanten nemen graag een kijkje in het lab. ‘Ze zijn positief ver-

rast door de kwaliteit van ons werk en de aanwezige infrastructuur.’ 

Hij signaleert dat bedrijven uit de VS voor nieuwe technologie steeds 

meer naar Europa komen. ‘In Silicon Valley is er een groot tekort aan 

ingenieurs. De hightechsector is een internationale markt. Je moet dan 

ook gelijk openstaan voor internationale geldschieters.’

Ook daarvoor hoeven hightechbedrijven niet meer naar de VS. 

Onlangs heeft de Amerikaanse investeerder Cottonwood een vesti-

ging op Kennispark Twente geopend. De eerste kapitaalinjectie ging 

naar het bedrijf Clear Flight Solutions, dat werkt aan een robotvogel. 

Het fonds dat de Amerikanen beheren, wordt wel deels gevuld met 

lokale financiering van onder meer Thales, de Universiteit Twente en 

de Participatiemaatschappij Oost Nederland.

Hightechsystemenleverancier Demcon heeft zijn eigen cluster op 

het gebied van mechatronica, medische robotica, optica en lithografie. 

Demcon levert onder meer onderdelen voor de lithografiemachines 

van ASML. Het bedrijf heeft ook vestigingen in Amsterdam, Gronin-

gen, Eindhoven en het Duitse Münster, maar Enschede is en blijft het 

hoofdkwartier. Voor dr.ir. Dennis Schipper heeft dat alles met de Uni-

versiteit Twente te maken, waarmee hij nauwe relaties heeft. ‘Nano-

technologisch en medisch onderzoek is hier veel beter doorontwik-

keld, er zijn meer vakgroepen en meer studenten op dat gebied. Anders 

dan de High Tech Campus in Eindhoven is de universiteit hier wel op 

hetzelfde terrein gevestigd, wat volgens mij een enorm voordeel is.’

Demcon startte 21 jaar geleden als spin-off van de universiteit en 

heeft nu ruim 200 medewerkers. Het bedrijf heeft een actief eigen 

beleid op het gebied van spin-offs: ze krijgen onderdak en hulp met 

financiering. Inmiddels zijn er zes bedrijven in het eigen gebouw 

gevestigd. ‘Ik wil ze graag dichtbij hebben. Men treft elkaar, het vormt 

een bruisend en dynamisch geheel. Ik geloof in het concept van jonge 

bedrijven helpen. Wij komen zo in aanraking met nieuwe technologie 

en nieuwe markten. Dat inspireert en houdt ons jong.’ Schipper wil dat 

zijn starters een open gemeenschap vormen. ‘Men zit niet achter apart 

vergrendelde deuren, we kunnen gewoon bij elkaar naar binnen 

lopen. Onze binnentuin en aangrenzende kantine is de centrale plek 

waar je elkaar treft. Mijn voorbeeld is incubator Yes!Delft op de TU 

Delft, dat vind ik een hele inspirerende omgeving. Het bruist daar, 

omdat men daar een open infrastructuur heeft ontwikkeld.’

Door de omvang van het Twentse innovatielandschap is die open 

infrastructuur nog een uitdaging. Het Demcon-cluster en de High Tech 

Factory vormen eerder gated communities binnen de grotere gemeen-

schap. Want in de High Tech Factory zijn de deuren van de labruimtes 

gesloten en zijn de ramen van de cleanrooms afgeplakt – pottenkijkers 

zijn hier niet welkom. Een jonge ondernemer vertelt tijdens de Sparren 

met Kroes-sessie dat hij naar Silicon Valley mocht omdat hij was ver-

kozen tot een van de meest innovatieve start-ups. 

Toen hij vol ideeën terugkwam, was zijn teleur-

stelling groot. ‘De Hengelosestraat is uitgestor-

ven. Je ziet hier verschillende kleine clubjes, 

maar dat moet massaler.’ Kroes veert op: ‘Mag ik 

je quoten bij minister Kamp? Dit is zo belangrijk! 

Je moet de start-ups bij elkaar zetten en daar een 

ecosysteem van maken met open deuren.’ Eijkel 

kan zich wel vinden in de kritiek van de jonge 

ondernemer. ‘Het moet nog veel meer overal 

bruisen. Wij stimuleren dat met allerlei evene-

menten over de hele campus en in de stad. Voor 

mij is het doel bereikt als je in elk populair restau-

rant of café ergens in een hoek wel iemand aan 

zijn of haar businesscase ziet werken met ande-

ren.’  |

‘De start-ups moeten bij elkaar 
zitten in een ecosysteem met  
open deuren’
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De entree van de High Tech Factory.

Ook aan de chips van morgen, bijvoorbeeld met 

bewegende onderdelen, wordt in Twente gewerkt.

Het micro- en nanotechcluster vloeit groten-

deels voort uit het toonaangevende onderzoeks-

instituut MESA+ voor nanotechnologie en de 

bedrijvenvariant daarvan: de High Tech Factory. 

Beide instituten beschikken over geavanceerde 

cleanrooms. Deze onderzoeksruimtes moeten aan 

hoge eisen voldoen: een schone, stofvrije lucht en 

een constante temperatuur en luchtvochtigheid. 

Waar MESA+ zich op fundamenteel onderzoek 

richt, biedt de High Tech Factory ruimte voor 

bedrijven. High Tech Factory ontstond als vanzelf 

als bijproduct van MESA+-onderzoek, vertelt 

directeur dr.ir. Roy Kolkman. ‘Bij MESA+ werden 

allerlei leuke nieuwe dingen uitgevonden die 

Het grote voorbeeld Silicon Valley 
inspireert om dit succesverhaal na 
te bootsen. Hoe presteren de Ne-
derlandse valleys, clusters of hoe ze 
ook mogen heten? Leveren ze ons 
de kennis en activiteiten die we 
nodig hebben voor de uitdagingen 
van de toekomst? 
‘Valley for the Future’ is het cen-
trale thema op het jaarcongres van 

het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), dat plaatsvindt 
op 24 november in Leeuwarden.
Journalist en economisch geograaf drs. Amanda Verdonk 
maakt gedurende een half jaar een rondgang langs de broed-
plaatsen van innovatie en nieuwe bedrijvigheid die op vele 
locaties in ons land zijn te vinden. Lees ook haar blog op:

www.deingenieur.nl

Aan de rand van het bedrijvenpark is spin-off Xsens geves-
tigd, dat technologie ontwikkelt om bewegingen van men-
sen, machines of robots in 3D te meten. Xsens maakt losse 
sensoren en pakken die zijn volgeplakt met sensoren. Deze 
sensoren registreren de beweging en geven de data weer 
in een softwareprogramma voor een specifieke toepassing. 
Dat kan van alles zijn: sporters en revaliderende patiënten 
kunnen trainen hoe ze hun houding moeten verbeteren, 
autoproducenten krijgen inzicht in het bewegingsgedrag 
van bestuurders, en animatiestudio’s en gamemakers ge-
bruiken de techniek om hun animatiefiguren zo menselijk 
mogelijk te laten bewegen. Xsens, dat ook een vestiging 
heeft in Californië, werd vorig jaar door het Amerikaanse 
Fairchild Semiconductors overgenomen. ‘De overname 
opent nieuwe markten en mogelijkheden voor ons’, vertelt 
woordvoerder Remco Sikkema. ‘In Enschede zijn sinds de 

overname meerdere nieuwe functies ingevuld en op dit 
moment hebben we diverse openstaande vacatures.’
www.xsens.com

BEWEGINGEN IN BEELD

De bewegingen van de staalarbeider worden via de oranje sensoren 
vastgelegd.

De deuren in de High Tech Factory zijn gesloten, de ramen 
dichtgeplakt.
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In een uitgestrekt grasland staan 

drie gebouwen op een verlaten 

locatie langs de A13. Een daarvan 

is het gebouw van incubator YES!-

Delft. De sober grijze buitenkant doet 

niet vermoeden dat het binnen gonst 

van de activiteit. Dr. Dap Hartmann, 

DELFT BREIDT UIT MET BIOTECHNOLOGIE

Bedrijvenbroeinest
YES!Delft viert dit jaar zijn succesvolle tienjarige bestaan. Vanaf volgend jaar kan de 

incubator in de naastgelegen nieuwbouw ook biotech-gerelateerde start-ups kwijt. 

Terwijl YES!Delft steeds strenger selecteert, houdt de TU Delft juist alle opties open 

voor wie zich maar wil vestigen op science park Technopolis. ‘Bedrijven moeten wel 

een relatie hebben of willen met de TU Delft.’ tekst en foto’s Armanda Verdonk

docent aan de TU Delft, leidt er een 

groep internationale PhD-studenten 

rond die meedoen aan een summer 

school van Climate-KIC, een Europees 

kennisprogramma op het gebied van 

klimaatverandering. Verderop over-

legt een groepje jonge mensen over 

hun businessplan bij Launch Lab, een 

programma voor mensen die in de 

prille fase van het ondernemerschap 

zitten en hun eerste ideeën testen en 

in bedrijfsplannen omzetten. En bij de 

tafeltennistafel treffen we vijf mede-

werkers van Peeeks, dat technologie 

ontwikkelt voor smart grids, om vraag 

naar en aanbod van elektriciteit beter 

in balans te brengen. CEO ir. David 

Beijer ligt uit het spel, dus hij kan even 

met ons praten. Wat is hier nou voor 

jullie de belangrijkste faciliteit behalve 

de pingpongtafel? ‘De voetbaltafel’, 

gniffelt hij. ‘Maar zonder gekkigheid: je 

hebt heel veel aan het investeerders-

netwerk van YES!Delft, maar ook aan 

de juridische coaches. En de medeon-

dernemers motiveren en inspireren je.’

Beijer kan het weten. Peeeks is al 

het derde bedrijf waarvan hij en zijn 

team van serial entrepreneurs aan de 

wieg staan. Hun eerste bedrijf, Epyon, 

dat snellaadtechniek maakt voor bij-

voorbeeld elektrische auto’s, werd ver-

kocht aan ABB. Het tweede ‘schaalde 

niet hard genoeg’, maar met Peeeks 

 lijken ze weer op de goede weg te zit-

ten nu ze een investering van Eneco 

hebben binnengehaald. ‘Juist de beg-

infase is leuk’, vindt Beijer. ‘Je kunt dan 

sneller stappen zetten. Ook is de cul-

tuur leuker. Bij ABB zijn de ontwerp-

procedures heel lang, terwijl de markt 

elk jaar weer compleet anders is. Met 

een start-up kun je daar beter op 

inspelen.’

Momentum
YES!Delft bestaat dit jaar tien jaar. In 

die tijd heeft de incubator meer dan 

150 bedrijven op weg geholpen, ruim 

1000 mensen aan het werk gekregen 

en is er 135 miljoen euro aan investe-

ringen opgehaald. Bij het jaarlijkse 

netwerk evenement van YES!Delft  

was dit jaar onder meer premier Mark 

Rutte aanwezig, ook waren er vele 

captains of industry van bijvoorbeeld 

Shell, KPMG en Fokker. Het momen-

tum zit mee, aldus commercieel direc-

teur drs. Wouter de Bruijne van 

 YES!Delft. ‘Ook corporates zijn nu in 

start   -ups geïnteresseerd. Vroeger 

deden ze aan innovation whitewashing 

en was de aandacht voor innovatie 

niet altijd oprecht. Nu is dat van strate-

gisch belang geworden. CEO’s komen graag naar ons toe. Velen heb-

ben ook in Delft gestudeerd.’

YES!Delft startte in een tijd waarin de wereld van start-ups en incu-

bators nog geheel nieuw was voor Nederland. Inmiddels lijkt er haast 

een overaanbod te zijn. De Bruijne: ‘Alles noemt zich maar incubator. 

Vastgoedeigenaren die met een leeg bedrijfsverzamelgebouw zitten, 

denken: laten we er een incubator in zetten. Maar zo werkt het niet. Je 

moet een programma hebben.’ Zelf behoort YES!Delft op z’n minst tot 

de Europese top: de Zweedse denktank UBI Global plaatste YES!Delft 

op de negende plaats in de Europese ranking van University Business 

Incubators en op wereldschaal krijgt YES!Delft een eervolle vermel-

ding als Top Challenger, wat betekent dat Delft net buiten de top 25 is 

gevallen. Y Combinator in Silicon Valley, SET Squared in Londen en 

het Martin Trust Center van het Massachusetts Institute of Techno-

logy (MIT) nabij Boston zijn de grote voorbeelden 

voor YES!Delft. ‘Y Combinator bestaat ook al tien 

jaar. Dropbox en Airbnb zijn er groot geworden. 

Het is een hele strikte en exclusieve club, met 

heel veel events en een zeer strikt programma. 

Wij willen ook wel wat meer die kant op. Peer 

pressure moet ervoor zorgen dat je als onderne-

mer wordt gepusht. Je raakt bevlogen door 

andere ondernemers om je heen. En coaches 

 sturen er op aan dat je snel beslissingen neemt.  

Zo kunnen we innovaties versnellen, want daar 

gaat het om.’

YES!Delft onderscheidt zich van vele andere 

incubators in Nederland door de focus op schaal-

bare, op hardware gerichte technologie, voor de 

business-to-businessmarkt. Denk aan de hydrau-

lische systemen van Ampelmann, meedeinende 

loopbruggen voor de offshore-industrie, aan Ner-

dalize, dat woningen verwarmt met computer-

servers, en aan de robotgrijpers van Lacquey. ‘Dat 

is échte technologie en niet, met alle respect, een 

simpel app-ideetje. We hebben wel software-

ontwikkelaars, zoals Tygron met serious gaming, 

maar dan wel met bijvoorbeeld een heel slim 

algoritme. Het moet echt nieuw zijn. We begelei-

den ze ook veel langer. Voor app-bouwers is dat 

vaak niet nodig.’ Bij YES!Delft is 70 % van de 

Naam YES!Delft | Vestigingsplaats Delft | Arbeids-

plaatsen 1047 | Start-ups 150 | Patenten 306 | 

Omzet € 97,7 mln

Naam Technopolis | Vestigingsplaats Delft | 

 Arbeidsplaatsen 5574 | Betrokken leerstoelen 

303 | Participerende bedrijven 219 | Patenten 50

In het Launch Lab kunnen nieuwkomers hun eerste ideeën testen en omzetten in bedrijfsplannen.

Incubator YES!Delft.
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starters kwijt. Maar het heeft ook te maken met de focus van Delft  

op biotechnologie. De TU Delft is een van de grondleggers van het 

publiek-private consortium BE-Basic en voorloper B-Basic. In het 

nieuwe gebouw, dat volgend voorjaar gereed moet zijn, komt niet 

alleen kantoorruimte, maar ook 1200 m² laboratoriumruimte. Er 

komen gedeelde faciliteiten, zoals een autoclaaf, een stoomgenerator, 

vriesmachines en weegapparatuur – dure apparatuur die voor veel 

startende bedrijven onbetaalbaar is. ‘Delft heeft een  goede positie op 

het gebied van met name industriële biotechnologie, met hooglerarren 

als prof.dr.ir. Luuk van der Wielen en prof.dr.ir. Mark van Loosdrecht’, 

stelt drs. Paul Althuis. Als directeur van het Valorisatiecentrum van de 

TU Delft is hij medeverantwoordelijk voor science park Technopolis, 

waarop YES!Delft is gevestigd. Bedrijven in het nieuwe gebouw hoe-

ven niet per se in de YES!Delft-formule te passen, vindt Althuis. Hij 

heeft al enkele bedrijven op het oog die nu nog in het gebouw van de 

faculteit Technische Natuurwetenschappen zijn gevestigd en straks 

wellicht het nieuwe gebouw kunnen gaan betrekken. De afdelingen 

Biotechnologie en Chemische Technologie van deze faculteit ver-

huizen sowieso volgend jaar naar Technopolis, gelegen naast de 

TU-campus.

Het Technopolis-terrein is nu nog relatief leeg: aan de westkant 

bevinden zich onder meer de faculteit Lucht- en Ruimtevaarttech-

niek, Deltares, het Reactorinstituut en een bedrijfsverzamelgebouw, 

aan de oostkant zitten YES!Delft, chemisch technologiebedrijf 3M  

en softwarebedrijf Exact, maar het midden en de zuidoostelijke hoek 

 bieden nog veel ruimte voor kennisintensieve bedrijven. Met de 

komst van biotechbedrijf Applikon en met het nieuwe biotech-

gebouw wil de universiteit de focus op biotechnologie onderstrepen. 

Aan de andere kant van Delft heeft DSM samen met de universiteit, 

de gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland ook veel geïnves-

teerd in de Bioprocess Pilot Facility, een testfaciliteit voor de proces-

industrie. Daarnaast is een bedrijfsverzamelgebouw voor biotech-

bedrijven met productiefaciliteiten en labruimte. Het maakt voor 

Althuis niet uit als biotechbedrijven eerder voor die plek kiezen dan 

voor Technopolis. ‘Wel vind ik het belangrijk dat starters bij elkaar 

zitten, zoals bij YES!Delft. Die profiteren goed van elkaar als ze erva-

ringen uitwisselen.’

In tegenstelling tot veel andere campussen, maar ook in tegenstel-

ling tot YES!Delft, doet de TU Delft niet aan een strenge thematische 

selectie aan de poort. Althuis: ‘We hanteren niet zozeer heel nauw 

omschreven thema’s. We vinden het alleen belangrijk dat bedrijven 

een relatie hebben of willen met de TU Delft. Met Exact, ooit opge-

richt door TU Delft-studenten, hebben we al 

jaren gezamenlijke programma’s. En met 3M zijn 

we nu aan het kijken op welke gebieden er kan-

sen liggen voor samenwerking. We willen niets 

uitsluiten. Stel dat zich in de toekomst bedrijven 

aandienen die toepassingen voor kwantumcom-

puters maken,dan willen we niet vastzitten aan 

een plan dat daarvoor geen ruimte biedt.’  |
bedrijven een hardwarebedrijf. Het zijn ook 

zeker niet alleen maar piepjonge, net afgestu-

deerde mensen die met het programma meedoen. 

Volgens De Bruijne stroomt maar zo’n 30 à 40% 

van de YES!Delft-ondernemers gelijk door na zijn 

of haar studie in Delft. ‘Eerst was ongeveer 90 % 

TU Delft-alumnus, nu ligt dat rond de 60 %. Ook 

zien we veel instroom van ervaren mensen die 

na een paar jaar werken een onderneming star-

ten.’

Apparatuur
YES!Delft helpt jaarlijks zo’n vijftien onderne-

mers op weg, en dat aantal groeit, ondanks een 

strengere selectie. Het is een van de redenen 

waarom er momenteel een tweede gebouw naast 

de incubator komt: YES!Delft kan er nog meer 

Het grote voorbeeld Silicon Valley 
inspireert om dit succesverhaal na 
te bootsen. Hoe presteren de Ne-
derlandse valley’s, clusters of hoe 
ze ook mogen heten? Leveren ze 
ons de kennis en activiteiten die we 
nodig hebben voor de uitdagingen 
van de toekomst? ‘Valley for the 
 Future’ is het centrale thema op het 
jaarcongres van het Koninklijk Insi-
tuut Van Ingenieurs (KIVI), dat 

plaatsvindt op 24 november in Leeuwarden. Journalist en 
economisch geograaf drs. Amanda Verdonk maakt gedurende 
een half jaar een rondgang langs de broedplaatsen van inno-
vatie en nieuwe bedrijvigheid die op vele locaties in ons land 
zijn te vingen. Lees ook haar blog op:

www.deingenieur.nl

Een voetbal
tafel ter 
ont spanning, 
een van de 
faciliteiten bij 
YES!Delft.

QUARANTAINE IN AMERIKA
Twee van de YES!Delft-ondernemers, dr.ir. Tobias 
 Pfeiffer en ir. Aaike van Vugt van VSParticle, ver  blijven 
 momenteel bij het Amerikaanse Massachusetts 
 Institute of Technology (MIT). Zij zijn als een van de 
weinige buitenlanders toegelaten tot de accelerator in 
het  Martin Trust Center. ‘We zitten hier drie maanden 
in quarantaine’, vertelt Van Vugt via Skype. ‘We heb-
ben hier minder last van dagelijkse afleidingen dan in 
Neder land. Daarmee bereiken we in korte tijd waar 
we  anders misschien twee jaar over zouden doen.’
VSParticle heeft zijn plek daar bemachtigd via een 
 interne competitie, georganiseerd door de TU Delft. 
‘De universiteit heeft een sterkte relatie met het MIT 
en mocht daardoor een plek in het programma aan-
bieden aan starters. Wij wonnen de competitie van 
zeventien andere teams.’
De ondernemers willen er leren om meer structuur  
en focus aan te brengen in hun bedrijfsplannen.  
Hun verblijf eindigt met een Demo Day in september. 
‘Veel andere ondernemers hopen tijdens die dag 
 investeringen aan te trekken. Voor ons is dat iets 

 minder  belangrijk omdat we al redelijk wat financie-
ring hebben. Wij zijn dan ook vooral op zoek naar 
 getalenteerde engineers.’
De technologie achter VSParticle is gebaseerd op 
nanodeeltjes, bedacht door de Delftse hoogleraar 
prof.dr. Andreas Schmidt-Ott, die als adviseur aan 
het bedrijf is verbonden. VSParticle gebruikt die 
nano deeltjes voor geprinte elektronica. ‘Onze 
elektronica zit tussen de high-end fabricage van 
lithografie en goedkope geprinte elektronica.  
Zonder toevoeging van inkt of chemicaliën kunnen 
we kleine geleidende lijntjes aanbrengen op opper-
vlakken, als basis voor elektronica. Het litho grafie-
proces neemt vaak wel zeven tot tien stappen in 
beslag en levert restafval op. Ons proces vereist 
maar twee stappen. En in plaats van weg halen wat 
je niet nodig hebt, brengen wij alleen het materiaal 
aan dat je wel nodig hebt.’
Als de ondernemers weer in Delft zijn, hopen zij hun 
intrek te nemen in het nieuwe gebouw naast 
YES!Delft, dat dan ook de benodigde labruimte biedt.
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VSParticle won een 
verblijf bij een aan 
het MIT verbonden 
accelerator.
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De geschiedenis herhaalt zich 

in de Watergraafsmeer, in 

het noordoosten van Am 

ster       dam. In 1946 was het 

Instituut voor Kernfysisch Onderzoek 

(nu Nikhef) het eerste kenniscentrum 

dat zich hier vestigde. Stichting FOM 

(Fundamenteel Onderzoek der Mate

rie), de gemeente Amsterdam en Phi

lips betaalden eraan mee. Er werd een 

cyclotron gebouwd, een lineaire elek

tronenversneller en een laboratorium 

met een extra dikke betonconstructie 

tegen het hoge stralingsniveau van de 

elektronenbundel. Nu, 69 jaar later, 

heeft een van de uit Philips voortgeko

men bedrijven het laboratorium

gebouw overgenomen. Op initiatief 

van chipmachine fabrikant ASML 

werd hier twee jaar geleden namelijk 

ARCNL opgericht, dat zich richt op 

fundamenteel onderzoek voor nano

lithografie. Ook nu betalen FOM en de 

gemeente mee, maar daarnaast dus 

ook ASML en de Vrije Universiteit en 

Universiteit van Amsterdam. De dikke 

betonconstructie komt nu goed van 

pas bij trillingsvrij onderzoek.

AMSTERDAM SCIENCE PARK FOCUST OP FUNDAMENTEEL ONDERZOEK

Institutencluster
Amsterdam Science Park is zijn ondernemende kant nog aan het ontdekken. Met 

een focus op fundamenteel wetenschappelijke topinstituten hoopt de campus

organisatie een magneet te zijn voor bedrijven en een verloren gewaand kennis

gebied te hervinden. tekst en foto’s Armanda Verdonk

De organisatie achter het Amsterdam 

Science Park is blij dat een van de 

meest prestigieuze bedrijven in de 

chipindustrie op deze manier aan de 

campus is verbonden. Het helpt de 

campus om een ondernemender 

imago te krijgen. Pas sinds 2009 profi

leert het park zich als campus en is er 

een actief beleid om bedrijven en 

startups aan te trekken. Tot die tijd 

was het Amsterdam Science Park 

vooral bekend van de bètafaculteit 

van de Universiteit van Amsterdam 

en van wetenschappelijke instituten 

als AMOLF (onderzoek naar licht en 

(bio)materialen op nanoschaal), Cen

trum Wiskunde & Informatica en 

ICTinstituut SURFsara. Ruimteonder

zoekslab SRON gaat binnenkort ook 

verhuizen van Utrecht naar het 

Amsterdam Science Park, en de 

gehele of gedeeltelijke komst van 

energieonderzoekscentrum ECN, dat 

nu nog is gevestigd in Petten, is zo goed 

als zeker. Een uitstekende wetenschap

pelijke staat van dienst dus, maar 

alleen dat is niet genoeg om bedrijven 

aan te trekken, om kennis om te zetten 

in klinkende munt en maatschappelijk relevant te zijn. Daarom is er 

ook een incubator, ACE Venture Lab, en kunnen hightech startups 

bedrijfsruimte huren in de gebouwen van het Matrix Innovation 

 Center. Met de komst van ARCNL is indirect een groot bedrijf aan de 

campus verbonden. Een van de doelen van het Amsterdam Science 

Park is om nog meer van zulke grote publiekprivate instituten naar 

deze plek te halen. ‘Ik geloof dat deze unieke samenwerkingsvorm de 

toekomst is’, zei campusdirecteur Leo le Duc bij zijn aantreden afgelo

pen maart. ‘Innoveren en vooroplopen, zoals ASML, kan alleen als je 

ook investeert in fundamenteel onderzoek.’

‘Het is uniek dat een private partij het commit

ment heeft om de helft van de basisfinanciering 

te betalen’, stelt prof.dr. Joost Frenken, directeur 

van ARCNL. Voor toegepast onderzoek zijn 

bedrijven nog wel te porren, maar voor funda

menteel onderzoek moeten onderzoekers vaak 

intensieve trajecten door om voorstellen te 

Naam Amsterdam Science Park | Vestigingsplaats Amster

dam | R&D-medewerkers 3000 | Betrokken universitaire 

leerstoelen 125 | Participerende bedrijven 120 |  

Start-ups 50

Volleyballende studenten ontspannen zich op het sportveld naast de 
faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de 

Universiteit van Amsterdam.

TOEGEPASTE DEELTJESFYSICA
Zelfs het abstracte deeltjesonderzoek van Nikhef levert 
spinoffs op. Dr.ir. Mark Beker deed bij Nikhef onderzoek  
naar fluctuaties in de zwaartekracht. Het instituut voor 
subato maire fysica bedacht een manier om seismische ver
storingen in de bodem te meten. Dat heeft geleid tot de 
spinoff Innoseis. Eind dit jaar start het bedrijf een groot
schalige praktijktest met Shell. ‘Deze technologie maakt het 
mogelijk om onder de grond te kijken’, legt Beker uit. ‘Dat 
kan het gebruik van olie en gasreservoirs efficiënter maken.’
Beker zit op de begane grond van het Nikhefgebouw, met 

nog vier andere startups. ‘Een stoffig gebouw dat gelukkig 
binnen vijf jaar grondig wordt gerenoveerd. Maar we zijn wel 
gehecht aan het Amsterdam Science Park, want we willen 
het imago van een hightech cutting edge-bedrijf uitstralen.’ 
Toch hoopt hij over tien jaar niet meer op het park te zijn ge
vestigd. ‘Maar nog wel in Amsterdam, aan de Herengracht of 
zo’, glimlacht hij. ‘Dat straalt toch meer professionaliteit uit. 
Ik zie het Science Park vooral als een plek voor fundamenteel 
onderzoek en de eerste fases van een bedrijf.’
www.innoseis.com
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onze expertise komt volledig tot zijn recht en onze nieuwsgierigheid 

hoeft zeker niet overboord. Fundamenteel en toe gepast staan niet 

tegenover elkaar.’

ASML staat vooraan in de rij als het onderzoek leidt tot patenten. 

Vooral het onderzoeksgebied van extreem ultraviolet licht (EUV), licht 

met een golflengte van 13,5 nm, heeft de aandacht. Dat ontstaat door 

met een laser op een druppeltje vloeibaar tin te schieten, waardoor 

een plasma ontstaat. Hoe werkt dat op natuurkundig niveau? Hoe is 

het gedrag van dat plasma zo te manipuleren dat er nog meer EUV

licht uit komt? De antwoorden op dit soort vragen moeten de chip

machines verbeteren, zodat ze in staat zijn nog kleinere chips met 

meer functionaliteiten te maken.

‘Onze primaire opdracht is fundamentele wetenschap voor ASML, 

dus wij genereren een eigen stroom aan patenteerbare ideeën op het 

terrein van nanolithografie. Dat is ons baken, maar onderweg kunnen 

we ook interessante andere ideeën uitwerken.’ Zo is er bijvoorbeeld 

een programma met Tata Steel gestart, nadat een onderzoeker over 

microscopie zonder lenzen vertelde op een congres. Deze toepassing 

ziet ASML niet als zijn kerntechnologie, waardoor deze kennis 

beschikbaar komt voor andere partijen. De vraag is wat een kennis

organisatie die grotendeels voor één bedrijf werkt voor de campus als 

geheel kan betekenen. Frenken benadrukt dat er bij ARCNL niets in 

het geheim gebeurt. ‘Alles wat wij aan kennis produceren, wordt in 

principe in de openbare literatuur gepubliceerd. Wat we wel doen is af 

en toe de patentaanvraag strategisch timen, vóór de wetenschappelijke 

publicatie.’

Patentendrang
Bij het naastgelegen Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) speelt 

deze patentendrang niet. ‘Wij vragen zelf bijna nooit een patent aan’, 

zegt directeur prof.dr. Jos Baeten. ‘Daar zijn we te klein voor.’ Het  

CWI, dat aan de bakermat stond van het Europese internet, heeft een 

spin off  programma en sinds 2000 een incubator, waar al 23 spinoffs 

uit zijn voortgekomen. Met als bekendste voorbeeld de Software 

Improvement Group, die nu honderd medewerkers heeft en in zeven 

landen actief is.

Baeten heeft recent zijn leerstoel aan de TU Eindhoven verruild 

voor een aan de Universiteit van Amsterdam. ‘In Eindhoven zitten 

twee campussen op 4 km afstand. Dat de universiteit niet op de High 

Tech  Campus zit is een groot nadeel. Hier zitten de universiteiten en 

onderzoeksinstellingen wel direct op de campus. Je hebt meer reuring, 

omdat hier studenten rondlopen.’ Als het gaat om open innovatie, dan 

kan Amsterdam wel wat leren van Eindhoven, vindt hij. ‘Ik ben een 

groot voorstander van het open innovatiemodel zoals Philips dat in 

Eindhoven heeft ingevoerd. Door de ideeën van 

verschillende mensen bij elkaar te zetten en de 

interactie die dan ontstaat, kom je verder.’ Ook 

mag er wat Frenken betreft nog wel meer georga

niseerd worden om onderzoekers met elkaar in 

contact te brengen. ‘Ik drink regelmatig een kopje 

koffie met de andere directeuren van instituten 

op het Science Park. Dat heeft tot nu toe elke keer 

een vervolgafspraak opgeleverd.’

Baeten vindt dat het Amsterdam Science Park 

zich meer moet focussen op ICT. ‘Dat is het hart 

van het Science Park en dat onderscheidt Amster

dam van bijvoorbeeld Eindhoven.’ Naast het CWI 

en SURFsara zijn bijvoorbeeld ook het internatio

nale internetknooppunt AMSIX en verschillende 

datacentra op het park gevestigd. Ook de ontwik

keling van de kwantumcomputer kan op termijn 

een nieuwe impuls aan het Amsterdamse 

ICTcluster geven, al is die ontwikkeling nog heel 

prematuur. ‘Wellicht kunnen wij daar software 

voor ontwikkelen. Maar het is nog veel te vroeg 

om te weten of dat spinoffs gaat opleveren.’  |

‘Deze unieke samenwerkingsvorm 
heeft de toekomst’

schrijven en subsidies aan te vragen – in veel 

gevallen tevergeefs. Bij ARCNL is die noodzaak 

veel minder, want driekwart van de basisfinan

ciering à zeven miljoen euro per jaar is gedurende 

tien jaar gegarandeerd. Het doet Frenken denken 

aan de hoogtijdagen van Bell Labs, van het Natlab 

van Philips en van de onderzoekscentra van IBM, 

bedrijfslabs die destijds eerder door nieuwsgie

righeid dan door praktische uitvoerbaarheid 

werden gedreven. Maar de tijd van die grote 

bedrijfslabs, die grote uitvindingen en meerdere 

Nobelprijswinnaars opleverden, ligt ver achter 

ons. Volgens Frenken een groot verlies. ‘Er is nu 

een grote kloof tussen de werelden van funda

menteel en toegepast onderzoek. We dachten dat 

die kloof er niet was, maar we missen toch een 

tussenliggend stuk, waarin we kennis een slag 

verder kunnen verfijnen. Omgekeerd halen onze 

onderzoekers door hun contact met ASML nu 

meer informatie uit de toepassing.’

De keuze van ASML voor Amsterdam heeft 

volgens Frenken vooral te maken met het ‘spran

kelende’ voorstel dat AMOLF samen met de Vrije 

Universiteit en de Universiteit van Amsterdam 

heeft opgesteld, maar ook met het aanboren van 

een nieuwe markt van jonge promovendi, hoog

leraren en andere toponderzoekers buiten de 

reeds bekende Eindhovense cirkel. De weten

schappers verbonden aan ARCNL waren niet 

gewend om met een toepassing in het achter

hoofd te werken, maar volgens Frenken was dat 

een kleine omschakeling. ‘Iedereen heeft de 

koers van zijn onderzoek iets bijgesteld. Maar 

Het grote voorbeeld Silicon Valley 
inspireert om dit succesverhaal na 
te bootsen. Hoe presteren de 
 Nederlandse valley’s, clusters of 
hoe ze ook mogen heten? Leveren 
ze ons de kennis en activiteiten  
die we nodig hebben voor de uit
dagingen van de toekomst?
‘Valley for the Future’ is het centra
le thema op het jaarcongres van 
het Koninklijk Instituut Van Inge

nieurs (KIVI), dat plaatsvindt op 24 november in Leeuwarden.
Journalist en economisch geograaf drs. Amanda Verdonk 
maakt gedurende een half jaar een rondgang langs de broed
plaatsen van innovatie en nieuwe bedrijvigheid die op vele 
locaties in ons land zijn te vinden. Lees ook haar blog op:

www.deingenieur.nl

BREIN NABOOTSEN
Een van de startups van incubator ACE Venture Lab is 
Scyfer, gevestigd in een van de Matrixgebouwen. 
 Scyfer is het geesteskind van onder meer prof.dr. Max 
Welling, hoogleraar Machine Learning aan de Universi
teit van Amsterdam. De technologie van het bedrijf is 
gebaseerd op de algoritmes van neurale netwerken en 
deep learning, het nabootsen van het gedrag van men
selijke hersenen om zelfstandig patronen te herkennen. 
Die technologie kent veel potentiële toepassingen, bij
voorbeeld het automatisch herkennen van medische 
 afwijkingen, personen op camerabeelden, geluiden en 
geschreven teksten. De algoritmes van Scyfer zouden de 
voorspelbaarheid van modellen met 20 % verbeteren. 
Voor ING Bank bedacht Scyfer bijvoorbeeld een manier 
om koopgedrag te voorspellen, en voor het AMC analy
seerde het bedrijf 3D MRIscans, waarmee het in staat 
was om nauwkeuriger hersenafwijkingen op te sporen. 
Hiervoor ontving het bedrijf vorig jaar de Accenture 
 Innovation Award in de categorie meest waardevolle 
concept voor de toekomstige hightech industrie.
scyfer.nl

Studenten, onderzoekers en ondernemers borrelen bij restaurant Polder op het 
Amsterdam Science Park.

Een scanning tunneling microscope in het gloednieuwe lab van ARCNL.
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Van alle valleys die Nederland 

rijk is, heeft Food Valley als 

voordeel dat die daadwerke-

lijk in een vallei is ontstaan. 

In de Gelderse Vallei, op de overgang 

van zand- naar kleigrond, ontstonden 

eind negentiende eeuw de eerste 

proefsta tions waar met verschillende 

bodem typen werd geëxperimenteerd. 

Het Rijk zag landbouw en voedselze-

kerheid als een zaak van nationaal 

belang en nam in 1876 de gemeente-

lijke landbouwschool van Wagenin-

gen over. Een jaar later werd daar het 

eerste Rijkslandbouwproefstation 

opgericht, dat later Dienst Landbouw-

kundig Onderzoek (DLO) ging heten. 

DLO, dat zich richt op contractonder-

zoek, heeft vele vestigingen in Neder-

land, waaronder visserijinstituut 

 IMARES in IJmuiden en het onderdeel 

Praktijkonderzoek Plant en Omgeving 

(PPO) met maar liefst acht locaties. 

Het was een van Wageningens 

beroemdste voedingshoogleraren  

prof.dr. Jo Hautvast die op een gege-

ven moment voorstelde om de regio 

om te dopen tot Food Valley. Aan die 

oproep is zo enthousiast gehoor gege-

ven dat  er inmiddels twee organisaties 

bestaan die het ‘merk’ Food Valley uit-

dragen: clusterorganisatie Food  Valley 

TWEE ORGANISATIES RICHTEN ZICH OP FOODSECTOR

Voedselvallei
Food Valley heeft met twee naast elkaar opererende organisaties last van 

 bestuur lijke drukte. Dat leidt de aandacht bijna af van de interessante techno

logische vernieuwingen in de Gelderse Vallei op het gebied van duurzaam 

 hergebruik, gezonde voeding en functional foods. tekst Amanda Verdonk

NL en de Regio Food Valley, een 

samenwerkingsverband van acht 

gemeenten.

Food Valley NL, met een kantoor in 

Wageningen, heeft net als de Wage-

ningen University & Research centre 

(UR) een brede blik op heel Nederland, 

ook al is de provincie Gelderland co- 

financier. Van de zuivelproducenten 

in Friesland en de zaadveredelaars in 

Noord-Holland tot de tuinbouw in het 

Westland en de verslogistiek in Venlo, 

in het Food Valley-netwerk moeten 

ze zich allemaal thuis voelen. ‘Het is 

een virtueel netwerk’, aldus directeur 

dr. Roger van Hoesel. ‘Al die geografi-

sche concentraties in Nederland heb-

ben een link met wat er in Wagenin-

gen gebeurt.’ Dat daar vele kilometers 

tussen zitten is in de ogen van Van 

Hoesel geen enkel probleem. ‘Zolang je 

binnen een dag op een neer kan, 

werkt het prima. Vanuit ons interna-

tionale perspectief doet die afstand er 

totaal niet toe. Als je opnieuw zou 

beginnen en al die bedrijven bij elkaar 

zou zetten, dan zie ik de voordelen ook 

wel, zoals het inzetten van studenten 

en uitwisselen van apparatuur. Maar 

het is een achterhaald idee dat je alles 

moet vertalen naar fysieke gebouwen. 

Het concept van campussen en andere 

vormen van samenbundeling wordt 

vooral door beleidsmakers en consul-

tants gepro pageerd.’ 

Ontmoetingen zijn wel belangrijk, 

meent Van Hoesel. Daarom organi-

seert Food Valley NL al elf jaar de 

Food Valley Expo, waar wetenschap-

pers en foodbedrijven uit Nederland 

en daarbuiten elkaar ontmoeten en waar de Food Valley Award 

wordt uitgereikt aan een innovatief product of nieuwe technologie. 

Ook helpt de organisatie met het aanvragen van subsidies en met het 

uitvoeren van innovatieprojecten.

Paradepaardjes
Die andere organisatie, Regio Food Valley, heeft naar eigen zeggen een 

faciliterende rol om het vestigingsklimaat te verbeteren. Denk aan de 

aanleg van bedrijventerreinen, infrastructuur, woningbouw en toe-

risme. Van Hoesel heeft veel discussies gevoerd over en met deze orga-

nisatie. ‘Blijkbaar zijn ze zo geïnspireerd door ons concept dat ze die 

naam ook willen gebruiken. Internationaal hebben we daar helemaal 

geen last van. Ik heb er alle begrip voor dat zij het 

merk ook willen laden.’ Wel lopen beide valleys 

elkaar soms in Brussel voor de voeten.

De regio werkt aan paradepaardjes om de 

Food Valley op de kaart te zetten. Zo is er een 

plan voor een Food Valley Express, een shuttle-

bus tussen Schiphol en Ede en Wageningen voor 

internationale bezoekers van de Wageningen UR 

en bedrijven in de vallei. Ook zijn er plannen 

voor een World Food Center in Ede, ‘waar ieder-

een kan ondervinden wat de kracht is van de 

totale Nederlandse foodsector’.  

Naam Food Valley NL | Vestigingsplaats Wage ningen | Parti-

ciperende bedrijven 146

Naam Regio Food Valley | Vestigingsplaats Ede | Participe-

rende bedrijven 2607 | Arbeidsplaatsen 21 697 | Arbeids-

plaatsen in onderwijs en onderzoek 6269

Vers geplukte 
koffiebonen. De schil 
bevat onder meer de 

emulgator pectine.

HULPSTOFFEN UIT KOFFIEPULP
Tijdens het vak ‘Van idee naar busi
nessplan’ op de Wageningen UR ont
moette Rudi Dieleman MSc de Colombi
aan Andres Felipe Belalcazar MSc, 
student Voedingstechnologie met een 
achtergrond in de Colombiaanse koffie
sector. Belalcazar wilde pectine uit koffie
pulp winnen met behulp van procestech
nologie. 
Bij  elke kilo geproduceerde koffiebonen 
ontstaat ook een kilo aan reststoffen, 
waaronder schillen. Daaruit zijn verschil
lende waardevolle stoffen te halen. Pec
tine is als emulgator (hulpstof om ingre

diënten te mengen) te gebruiken in 
frisdrank of mayonaise. Het zou Arabische 
gom kunnen vervangen, een stof die 
vooral uit conflictzones komt en daardoor 
een onbetrouwbare levering heeft. Diele
man, destijds student Economie, bood  
Be lalcazar aan te helpen zijn technische 
idee uit te bouwen tot een bedrijf.
Ze ontwikkelen een rendabel proces dat 
pectine uit koffieresten extraheert. Daar
voor wordt de koffiepulp in een reactor 
fijngemalen. Door toevoeging van een 
natuurlijke stof gaat de zuurgraad om
laag en vindt er een reactie plaats, waar

door de celwanden worden afgebroken 
en de pectine vrijkomt. Deze pectine 
brengen ze nu onder de naam Dutch 
Gum op de markt. ‘Koffiepulp is rijk aan 
vele stoffen, die nu nog vaak een laag
waardige toepassing krijgen, bijvoor
beeld als biobrandstof. Wij zoeken naar 
hoogwaardiger toepassingen’, aldus 
 Dieleman.
Als de Wageningse ondernemers winst 
maken met de pectine volgen mogelijk 
nog meer stoffen die uit de koffiepulp 
zijn te halen, zoals cafeïne, rode kleurstof 
en antioxidanten
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Vanwege de landbouwachtergrond en 

‘Haagse’ inmenging is de Wageningen UR 

altijd al een kennisinstituut geweest met een 

brede horizon, veel aandacht voor toegepast 

onderzoek en industriële samenwerking. Dr. 

Rob Hamer, R&D-directeur van Unilever, kan 

dat beamen. Hij sprak tijdens de Food Valley 

Expo over de samenwerking tussen voedings-

wetenschappers en de industrie. ‘De Wage-

ningen UR is een van de meest proactieve uni-

versiteiten als het gaat om het  werken met 

bedrijven.’

Veel voedingsonderzoek in de Gelderse 

Vallei richt zich op duurzaamheid en gezonde 

voeding. Denk aan het optimaal benutten van 

reststromen, zoals het winnen van pectine uit 

koffieschilfers (zie kader ‘Hulpstoffen uit kof-

fiepulp’) het hergebruiken van water en wei 

bij de zuivelproductie (FrieslandCampina) of 

technologieën om zout en vet te reduceren, 

bijvoorbeeld met vervangende stoffen die een 

hartige smaak geven. Ook is er steeds meer 

aandacht voor de interactie van voeding en 

nutriënten met het lichaam. Daar worden speciale producten voor 

ontwikkeld, zogeheten functional foods. Het Wageningse Fortified 

Food Coatings maakt bijvoorbeeld een gelatinelaag om toe te voe-

gen aan kant-en-klaarmaaltijden. In de gelatine zijn vitamines en 

mineralen verwerkt die oplossen in het eten, wat de snelle hap 

toch nog voedzaam maakt. Het Gelderse Vallei Ziekenhuis in Ede 

heeft als enige in Nederland een afdeling Topsportgeneeskunde. 

Samen met onder meer de Wageningen UR en het topsportcen-

trum Papendal in Arnhem onderzoekt de afdeling het effect van 

voeding op de prestatie en het herstel van sporters. Klinisch che-

mici in het ziekenhuis maken bijvoorbeeld nutriëntenprofielen 

van sporters om de vitaminewaarden van het bloed te meten en 

een persoonlijk voedingsadvies te kunnen geven.  |

Prima, vindt Van Hoesel. ‘Wij richten de schijnwerper op Neder-

landse foodinnovaties, de Regio Food Valley doet dat met de regio, 

zoals overigens vele regio’s doen.’

De bestuurlijke drukte zou bijna de aandacht afleiden van de 

daadwerkelijke technologische vernieuwingen op voedingsgebied in 

de vallei. De Wageningen UR is uiteraard een belangrijke speler in 

het regionale kennisnetwerk, evenals zuivelproducent Friesland-

Campina, dat sinds 2013 al zijn Nederlandse R&D-activiteiten heeft 

gecentraliseerd in een nieuw Innovation Centre in Wageningen met 

350 ar  beids plaatsen. In Ede is NIZO Food Research gevestigd, een 

research laboratorium dat zich focust op proteïnes, bacteriën en pro-

cestechnologie. Het instituut was ooit in handen van grote zuivel-

coöperaties, totdat deze fuseerden tot FrieslandCampina en het als 

onafhankelijk en privaat instituut verder ging.

Het grote voorbeeld Silicon Valley 
inspireert om dit succesverhaal na 
te bootsen. Hoe presteren de Ne-
derlandse valleys, clusters of hoe ze 
ook mogen heten? Leveren ze ons 
de kennis en activiteiten die we no-
dig hebben voor de uitdagingen 
van de toekomst? Journalist en eco-
nomisch geograaf drs. Amanda Ver-
donk maakt gedurende een half 
jaar een rondgang langs de broed-

plaatsen van innovatie en nieuwe bedrijvigheid die op vele 
locaties in ons land zijn te vinden. Lees ook haar blog op:

www.deingenieur.nl

Planten op de lopende band 
om te worden gefotografeerd 
in de kassen van KeyGene.

AGRARISCHE DATALAGEN
Het Wageningse onderzoeksbedrijf voor landbouwgrond BLGG 
werd enkele jaren geleden overgenomen door de internationale 
laboratoriumorganisatie Eurofins. Binnen dat nieuwe bedrijf was 
er geen ruimte meer voor R&Dprojecten met veel risico en een 
lange tijdshorizon. De toenmalige CEO vertrok na de overname, 
nam een aantal van die projecten mee en bundelde ze tot Dutch 
Sprouts.
Een van die ‘kiemplantjes’ is het bedrijf Soilcares. Dat ontwikkelt 
mobiele laboratoria die mineralen in de bodem meten. Zo’n lab-
in-a-box past achterin een jeep of op een tafel. Daardoor hoeven 
boeren hun grondmonsters niet langer op te sturen naar een 
duur laboratorium ver weg. Nog sneller is de handscanner, die 
ter plekke een scan van de bodem maakt en binnen een minuut 

kalk en mestadviezen geeft. Soilcares experimenteert nu in 
 Kenia met deze producten, waar boeren bijna geen toegang had
den tot bodemanalyses.
Een andere innovatie is de Scoutbox, die (schadelijke) insecten in 
een kas telt en analyseert. Daarvoor maakt de box foto’s in zeer 
hoge resolutie van vliegenstrips. Software verbonden aan de 
Scoutbox brengt voor de tuinder in kaart waar welke insecten in 
welke concentraties in zijn kas aanwezig zijn.
Wat de bedrijven onder Dutch Sprouts bindt is datamining, het 
combineren van verschillende bestaande en nieuw te ontwikke
len datalagen. ‘Daardoor zal onze kennis en kunde op agrarisch 
gebied enorm toenemen’, aldus marketingmanager Angelique 
van Helvoort.
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Het complete mobiele lab van Dutch Sprouts dat mineralen in de bodem meet. De handscanner die ter plekke de bodem analyseert en 
binnen een minuut kalk- en mestadviezen geeft.

‘Het is een achterhaald idee  
dat je alles moet vertalen naar 
fysieke gebouwen’

VERSNELDE EVOLUTIE
Vijfentwintig jaar geleden richtten 
vijf Nederlandse zaadveredelingsbe
drijven KeyGene op om innovatief 
onderzoek te verrichten op het ge
bied van plantenbiotechnologie. ‘We 
wilden concurreren met grote zaad
veredelaars als Monsanto’,  aldus di
recteur dr. Arjen van Tunen. KeyGene 
richt zich op het verbeteren van 
plantgewassen. Niet door middel van 
genetische manipu latie, maar door 
de beste natuurlijke variaties uit te 
kiezen.
Op het Agro Business Park in Wage
ningen beschikt het bedrijf over een 
automated phenotyping facility, een 
hightech systeem in de kassen van 

KeyGene waarmee plantensoorten 
zijn te onderzoeken. Een lopende 
band, met plaats voor 1400 potten, 
verplaatst de planten automatisch 
naar een ruimte waar ze worden ge
fotografeerd met drie camerasyste
men. Ze maken opnamen van de 
 bovenzijde, zijkant en wortels van  
de plant. De eigenschappen van de 
plant, de groei en wortelontwikkeling 
worden daarmee gemeten. Geavan
ceerde computertechnologie voert de 
analyses uit. Plantveredelaars gebrui
ken die kennis om hun gewassen te 
verbeteren.
‘Deze methode is sneller en prakti
scher dan genetische manipulatie’, 

meent Van Tunen. Vanwege strenge 
wet geving kan het wel veertien jaar 
duren voordat een genetisch gemani
puleerd gewas op de markt komt. 
Met de  methode van KeyGene, 
molecu laire mutagenese genaamd, 
wordt er geen ‘vreemd’ DNA inge
bracht, maar worden de gewassen 
met de gewenste natuurlijke variatie 
geselecteerd en gekruist. Deze ‘ver
snelde evolutie’, zoals Van  Tunen het 
noemt, kost gemiddeld zes jaar.
KeyGene werkt momenteel ook aan 
een methode om gewassen geschikt 
te maken voor stadslandbouw in 
gebouwen met behulp van ledver
lichting.
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Hoe kun je hightechbedrijven 

verleiden om zich in het 

hoge Noorden te vestigen? 

Prof.dr.ir. Cees Buisman 

vroeg het zich tien jaar geleden af. 

Buisman is wetenschappelijk directeur 

van watertechnologie-instituut Wet-

sus en hoogleraar Biologische Kring-

looptechnologie aan de Wageningen 

Universiteit. Ir. Allerd Stikker, oud-top-

man van het beruchte scheepsconcern 

RSV, had een bedrijvencollectief voor 

duurzame ontziltingsbedrijven opge-

richt en Buisman wilde dat collectief 

graag naar Leeuwarden halen. Stikker 

somde op wat daarvoor nodig zou zijn: 

durfkapitaal, kennis, kantoorruimte, 

demonstratiesites, een incubator en 

labruimte. Vol goede moed zijn Buis-

man en zakelijk directeur Johannes 

Boonstra aan de slag gegaan om die 

wensenlijst te realiseren.

Inmiddels staat alles er. Wetsus ves-

tigde zich er in 2003. Sinds begin dit 

jaar is het kennisinstituut gehuisvest 

in een opvallend nieuw gebouw, 

bekleed met golvende houten panelen, 

vlakbij het centrum van Leeuwarden. 

Hein Molenkamp in gesprek met een 
onderzoeker van Paques, bij een proefopstelling 

in het Water Applicatie Centrum.

CLUSTER FLOREERT IN FRIESLAND

Waterknoop
De WaterCampus Leeuwarden groeit als kool. En dat terwijl de meest dichtbij 

zijnde relevante universiteiten minstens 170 km verderop zijn gelegen en er 

geen grote multinationals als aanjager fungeren. Deze campus, gecreëerd 

om een braindrain te voorkomen, trekt nu zelfs buitenlandse bedrijven aan. 

‘De complete innovatiecirkel is hier aanwezig.’ tekst en foto’s drs. Amanda Verdonk

Er is labruimte en bedrijven kunnen  

er kantoorruimte huren. In het naast-

gelegen Science Center Johannes de 

Doper, een voormalige kerk, is nog 

meer kantoorruimte en een incubator 

voor start-ups. Steek het plein over  

en je staat in de Van Hall Larenstein 

Hogeschool, waar het Water Applica-

tie Centrum is gevestigd. Daar kunnen 

bedrijven hun producten testen. En 

binnen een straal van 50 km bevinden 

zich vijf demonstratiesites om innova-

ties op grotere schaal uit te proberen, 

bijvoorbeeld gericht op drinkwater, 

rioolwaterzuivering of ontzilting.  

Ook is er een lokaal fonds voor durf-

kapitaal.

Op de WaterCampus Leeuwarden 

zijn dus alle ingrediënten voor een 

cluster aanwezig. Toch kwamen de 

Stikker-bedrijven niet. Maar 60 andere 

bedrijven wel, evenals 65 promovendi, 

waardoor ook 50 hoogleraren indirect 

aan de campus zijn verbonden. Buis-

man: ‘Eigenlijk zijn we door al die 

 hoogleraren de grootste universiteit  

op het gebied van watertechnologie  

ter wereld.’ Zo is de campus alsnog 

geslaagd.

Verademing
Waar veel campussen op natuurlijke 

wijze ontstaan, bijvoorbeeld door een 

groot bedrijf of een grote universiteit 

die veel spin-offs genereert, ontbrak dat 

natuurlijke proces in Leeuwarden. Hier 

was het de visie van een paar ambiti-

euze mannen die Friesland een warm 

hart toedragen. Zij hadden er ook voor 

kunnen kiezen om de regio te verlaten 

en zo de braindrain in stand te houden. 

Maar Buisman, die ooit in Amsterdam 

woonde, noemt Friesland een verademing en is blij dat hij in zijn riante 

Friese tuin tenminste geen roetdeeltjes meer op het meubilair aantreft.

Maar laat er tegelijkertijd geen misverstand over bestaan: vóór het 

bestaan van de WaterCampus was de noordelijke regio op het gebied 

van watertechnologie geen woestenij. Het bedrijf Paques uit Balk, 

toonaangevend in anaerobe waterzuivering, en drinkwaterbedrijf 

Vitens staan aan de basis van de Friese watertechnologiesector. Paques 

heeft inmiddels 350 werknemers in dienst en verdient 95 % van zijn 

geld in het buitenland. Niet geheel toevallig zwaaien vier oud-Paques- 

medewerkers de scepter over de WaterCampus: naast Cees Buisman 

en Johannes Boonstra zijn dat Hein Molenkamp, directeur van de 

Water Alliance, en ing. Bob van Bijnen, directeur van het Water Appli-

catie Centrum.

De opbloei van de WaterCampus had deels met geluk te maken: de 

sector richt zich steeds meer op waterprocestechnieken en minder op 

de civieltechnische kant, zoals de fysieke infrastructuur van installa-

ties, pijpen en pompen. De meeste innovaties vinden nu plaats op het 

gebied van filterings- en scheidingstechnieken, sensoren en conver-

sies. Die zijn gemakkelijker te exporteren dan harde infrastructuur en 

hebben daardoor betere groeiperspectieven. Het 

is daarom een opkomende sector waarin veel 

start-ups hun geluk willen beproeven. Buisman: 

‘Van oorsprong komen waterprocestechnieken 

uit andere sectoren. Zo werden membranen in 

Naam WaterCampus | Vestigingsplaats Leeuwarden | 

R&D-medewerkers 120, van wie 70 uit het buitenland | 

 Betrokken universitaire leerstoelen 52 | Participerende 

bedrijven 65, waarvan 2 uit het buitenland | Start-ups 40 | 

Omzet faciliterende organisaties € 18 mln
KALKVRIJE WATERKOKER

Op een bedrijventerrein in Leeuwarden is Metalmem-
branes gevestigd, een start-up van ir. Hans-Henk Wolters 
en parttime Wetsus-onderzoeker dr.ir. Sybrand Metz. Ze 
ontwikkelen een nieuwe membraantechnologie op 
 basis van metaal. Dat is een sterk materiaal en boven-
dien goedkoper en gemakkelijker te maken dan bijvoor-
beeld keramiek of palladium. De metalen membranen 
hebben poriën die kunnen variëren van 0,5 µm tot klei-
ner dan 1 nm. Het product is onder meer inzetbaar voor 
het zuiveren of filteren van water, wijn, bier, melk en 
olie, of voor het opsporen van bacteriën. Met de techno-
logie kunnen ook verwarmingselementen een dunne 
keramische laag op het metaal krijgen. Hierdoor hecht 
er geen kalklaag op het verwarmingselement in bijvoor-
beeld koffiezetapparaten, waterkokers en vaatwassers.
www.metalmembranes.com 

‘Eigenlijk zijn we op dit gebied de 
grootste universiteit ter wereld’
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ducten. ‘We zijn hier vooral naartoe gekomen vanwege het netwerk’, 

vertelt directeur ing. Eric Wildeboer. ‘Wat hier gebeurt, is heel speci-

aal. Dat kennen we niet in Duitsland.’ Hij doelt op de verschillende dis-

ciplines op de campus en op de Water Alliance, die voor het bedrijf 

nuttig is om zich internationaal te presenteren. ‘De Water Alliance 

heeft een goed netwerk binnen de waterhub in Singapore, waar wij 

een verkoopkantoor gaan openen.’ Daarnaast gebruikt Berghof het 

Water Applicatie Centrum om nieuwe toepassingen te testen en deze 

aan de klant te demonstreren. Zo werkt het bedrijf bijvoorbeeld aan 

forward osmose, een nieuwe techniek om water op een energiezuinige 

manier te zuiveren.

Waarom koos Berghof Membrane Technology niet voor Enschede 

of Delft, waar ook veel kennis zit op het gebied van watertechnologie? 

‘In Leeuwarden gaat het vooral om de combinatie van meerdere disci-

plines. Er zijn veel studenten die voor het bedrijfsleven kunnen 

 werken, er zijn demosites, er is ondersteuning bij export enzovoorts. 

Daarmee is hier de complete innovatiecirkel aanwezig. In Delft en 

Enschede zit veel kennis, maar hier is ook de expertise om je product 

op de markt te krijgen.’ Dat Wildeboer zelf uit Groningen komt speelt 

geen rol, zegt hij. ‘We zitten hier puur vanwege het concept. Ik moet 

een uur rijden om hier te zijn, maar dat heb ik ervoor over.’ Wildeboer 

hoopt in twee jaar tijd van zes naar tien man personeel in Leeuwar-

den te groeien.

Kleinschalig
Van alle serieuze innovatiecampussen is de WaterCampus een van de 

kleinste. Ook al staat de wetenschappelijke kwaliteit van Wetsus bui-

ten kijf, die schaal is een risico. ‘Je hebt kritische massa nodig voor je 

magneetfunctie’, aldus Buisman. ‘Hier zit het grootste watertechnolo-

giebedrijf van Nederland, Paques, maar dat heeft nog steeds maar 

honderd miljoen euro omzet. Dat is natuurlijk niets vergeleken met 

bijvoorbeeld ASML. Ook Wageningen Universiteit en Research-

centrum is met een omzet van zevenhonderd miljoen per jaar een 

gigantisch concern. Qua kennis zijn we hier zeer bevoorrecht, maar 

qua schaal is het vrij klein.’

Molenkamp is juist blij met die kleinschaligheid. ‘De Nederlandse 

watertechnologiesector is vooral een mkb-sector en onze faciliteiten 

zijn vooral voor het mkb interessant. Ze kunnen snel en makkelijk 

gebruikmaken van onze faciliteiten om hun technologie te testen en 

op te schalen, zonder hoge investeringen. Bedrijven met vijf à zes man 

personeel die hun eerste stappen in de export zetten, daar kunnen we 

wat voor betekenen.’ Maar dan niet om vervolgens in buitenlandse 

handen te vallen. Buisman noemt dat zelfs een nachtmerrie. ‘Venture 

funds zijn erop gespitst om een bedrijf weer door te verkopen. Ik zie 

dat in Leiden, waar veel life science-bedrijven in Amerikaanse handen 

zijn. Het duurt niet lang voordat die researchafdelingen naar de Ver-

enigde Staten worden verplaatst. Daarom hoop ik dat er veel platform-

bedrijven in Nederland ontstaan die, net als 

Paques, zelf bedrijven gaan kopen.’

Buisman verwacht dat er op termijn nog een 

gebouw bij komt om nieuwe en groeiende bedrij-

ven te huisvesten. De WaterCampus wil uit-

groeien tot een Europese hub en ontmoetings-

plaats voor de sector en op wereldschaal de 

water problematiek aanpakken, met technieken 

die water schoon, veilig, betaalbaar en beschik-

baar maken. Volgens Molenkamp is de interna-

tionale uitstraling van de campus er nu al. ‘In het 

buitenland kennen ze dit niet. Daar zijn ze altijd 

verbaasd als ze ons verhaal horen. Alles is hier, 

dat is best wel een hele prestatie.’  |
www.watercampus.nl

‘Je hebt kritische massa nodig voor 
je magneetfunctie’

eerste instantie voor nierdialyse ontwikkeld. 

Toepassing voor water was een secundaire toe-

passing. Door Wetsus wordt het nu een primaire 

toepassing.’ Ook is er in Leeuwarden veel aan-

dacht voor Blue Energy, een nieuwe techniek om 

energie op te wekken uit het potentiaalverschil 

tussen zoet en zout water.

Verbindingen
Dat regionale instellingen het clusteren van 

bedrijven in een bepaalde sector willen bevorde-

ren, is begrijpelijk. Het levert werkgelegenheid op 

en trekt hogeropgeleiden met een hoog beste-

dingsniveau. Maar wat heeft de watertechnologi-

sche sector zelf eigenlijk aan die noordelijke clus-

tering? ‘Geografie is niet zo van belang’, zegt 

directeur Molenkamp van de Water Alliance. Hij 

helpt bedrijven in de watersector met onder 

meer matchmaking, marketing en het versnellen 

van hun innovaties. Start-ups kunnen daarvoor 

een kantoor huren in de Johannes de Doperkerk. 

‘Maar het hoeft niet fysiek hier te gebeuren. Het 

is vooral belangrijk om verbindingen te leggen.’ 

Dr. Corina Carpentier besloot echter wel om 

begin dit jaar haar bedrijf Benten Water Soluti-

ons uit het Overijsselse Zwartsluis te verhuizen 

naar de WaterCampus. ‘Het levert ons gewoon 

werk op’, aldus Carpentier. ‘Het vergroot onze 

zichtbaarheid. We hebben bedrijfsfinanciering 

gekregen via de stichting Bison die hier zit, dat 

was anders niet gelukt.’

Ook uit België, Noorwegen en Duitsland trek-

ken watertechbedrijven naar Friesland. Zoals het 

Duitse Berghof Membrane Technology, dat in 

2008 zijn verkoopkantoor naar Leeuwarden ver-

huisde. Het bedrijf gaat zich hier nu focussen op 

de ontwikkeling en toepassing van nieuwe pro-

De WaterCampus 
Leeuwarden, met 
links het Science 
Center Johannes 
de Doper in een 
voormalige kerk 
en rechts op de 
achtergrond het 
nieuwe gebouw van 
Wetsus.

HANDENWASSER
Wetsus-medewerker ir. Jan Melein werkt samen met 
zijn broer Ane aan de Hydrowashr. Het principe lijkt 
op een hand droger van Dyson, maar combineert dat 
met handen wassen. Microscopisch kleine druppels 
gedeïoniseerd water van 90 °C worden door een 
krachtige luchtstroom langs de handen geblazen. 
Daarna zorgt alleen warme lucht ervoor dat de han-
den drogen. Sensoren ‘zien’ de handen zodat alles 
hygiënisch en touch free gebeurt.
De Hydrowashr bespaart zeep, handdoeken en veel 
water. Een normale handenwasbeurt kost ongeveer  
1 l water, terwijl de Hydrowashr maar 10 ml gebruikt. 
In een gebouw waar dagelijks duizend mensen hun 
handen wassen, vormt dat op jaarbasis een besparing 
van 350 000 l water.
Met hun vinding wonnen de broers dit jaar de WIS 
Award, de innovatiestimuleringsprijs die de Water 
 Alliance jaarlijks uitreikt aan een bedrijf dat een inno-

vatief product op de markt heeft gebracht. Hydro-
washr opereert vanuit een kleine werkplaats in het 
Friese watersportdorp Warten en heeft een onder-
zoeksplaats in het Water Applicatie Centrum.
hydrowashr.nl

De hydrowashr.

Het grote voorbeeld Silicon Valley 
inspireert om dit succesverhaal 
na te bootsen. Hoe presteren de 
 Nederlandse valleys, clusters of hoe 
ze ook mogen heten? Leveren ze 
ons de kennis en activiteiten die  
we nodig hebben voor de 
 uit dagingen van de toekomst? 
Valley for the Future is het centrale 
thema op het jaarcongres van het 

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), dat plaatsvindt  
op 24 november in Leeuwarden.
Journalist en economisch geograaf drs. Amanda Verdonk 
maakt gedurende een half jaar een rondgang langs de broed-
plaatsen van innovatie en nieuwe bedrijvigheid die op vele 
locaties in ons land zijn te vinden. Lees ook haar blog op:

www.deingenieur.nl

Onderzoeker bij het 
Wetsus-laboratorium.
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Chemelot in Geleen stond 

vooral bekend als industrie

terrein, met petrochemische 

installaties, naftakrakers en 

cokesfabrieken. DSM produceerde er 

onder meer kunstmest, ethanol, kunst

stoffen als polyethyleen, EPDM en 

melamine, en later de zoetstof aspar

taam en de supersterke kunststofvezel 

Dyneema. Maar het bedrijf ging reor

ganiseren, verkocht de petrochemi

sche divisie aan Sabic en liet veel 

 verouderde gebouwen leeg achter.  

Drs. Frank Schaap, directeur Marke

ting & Business Development van 

PETROCHEMISCH INDUSTRIETERREIN ONDERGAAT METAMORFOSE

Kennisfabriek
Het Limburgse Chemelot is langzaam aan het veranderen van een petrochemisch 

 industrieterrein in een kenniscommunity op het gebied van biogebaseerde en bio-

medische materialen en geavanceerde materialen die voorspelbaar gedrag vertonen. 

Met een nieuw centraal ontmoetingsgebouw verdwijnen de schoorstenen en fabrie-

ken straks naar de achtergrond en ontstaat een groene en moderne kennisfabriek.

tekst drs. Amanda Verdonk  foto’s Brightlands Chemelot Campus

Brightlands Chemelot Campus, werkte 

voorheen bij DSM en stond in 2005 

aan de wieg van de nieuwe koers om 

een campus te creëren en nieuwe 

bedrijvigheid en werkgelegenheid aan 

te trekken. ‘Eerlijk gezegd: ik had er 

totaal geen vertrouwen in’, bekent 

Schaap. ‘Ik dacht dat dit industriepark 

zijn langste tijd had gehad. DSM ver

legde zijn koers niet voor niets naar 

high growth economies, zoals China. 

Maar achteraf gezien is het een van de 

beste beslissingen die we toen hebben 

genomen.’

Hoe hebben Schaap en collega’s dit 

aangepakt? Een eerste reflex zou kun

nen zijn om te investeren in fonkel

nieuwe gebouwen en prachtige land

schapsarchitectuur met meertjes en 

meanderende paden. Maar dat 

gebeurde niet in Geleen. ‘We bieden geen gebouw aan, maar een eco

systeem van open innovatie’, legt Schaap uit. Uit onderzoek bleek dat 

de bestaande activiteiten op de campus wereldwijd uitblinken op vier 

terreinen: performance materials (polymeren met bijzondere eigen

schappen, bijvoorbeeld verpakkingen die zuurstof buiten houden), 

biomedische materialen (die bijvoorbeeld pezen op bot hechten), bio-

based materialen (op basis van planten) en een 

doorsnijdend thema enabling technologies (daar

onder valt bijvoorbeeld kennis op het gebied van 

metingen en analyse van materialen en kennis 

over procestechnologie). ‘Daarop zijn we gaan 

inzoomen en daar hebben we partijen bij 

Naam Brightlands Chemelot 

Campus en Chemelot Industrial 

Park | Vestigingsplaats Geleen 

| Bedrijven 144 | Internationa-

le bedrijven 11 | Start-ups 31 | 

Arbeidsplaatsen > 5800 | 

 Internationale kenniswerkers 

500 | Studenten 340 | Totale 

omzet > € 12,5 mld | Patenten 

200 per jaar

Campusgebouw 24 is gevestigd in een oude fabriekshal.

Labonderzoek bij Isobionics.

SINAASAPPELGEUR UIT SUIKER
Een lekker sinaasappelgeurtje is heerlijk 
in een drankje of als interieurspray. Deze 
geur schijnt zelfs de verkoop van wonin-
gen of producten in een winkel te bevor-
deren. Maar voor het produceren van 1 kg 
sinaasappelgeur- en smaakstof zijn maar 
liefst 160 000 sinaasappels nodig. Met 
behulp van een natuurlijk fermentatie-
proces kan het Limburgse bedrijf Isobio-
nics echter dezelfde hoeveelheid geurstof 
produceren met suiker als basismateriaal.
Daarvoor is het smaakgen uit een 
 sinaasappel gehaald en in een micro- 

organisme geplaatst. Miljoenen van die 
micro-organismen belanden in een bio-
reactor, samen met water en suiker. Ver-
gelijkbaar met de manier waarop bier 
wordt gemaakt, vindt er een vergistings-
proces plaats waarin de geur- en smaak-
stof ontstaat. De productie van deze stof 
is niet afhankelijk van wisselende sei-
zoensoogsten en is daardoor een stuk 
 betrouwbaarder. Isobionics is het eerste 
bedrijf dat op deze manier sinaasappel-
geur- en smaakstof (valenceen) weet te 
produceren, en heeft wereldwijd maar 
een paar concurrenten.
Om de pre-productie op grotere schaal te 

kunnen testen heeft het bedrijf op de 
Chemelot-campus onlangs een nieuw 
 laboratorium in gebruik genomen. Isobio-
nics is ontstaan uit een DSM-project op 
het gebied van fermentatie dat niet werd 
voortgezet. Drs. Frank Schaap van Cheme-
lot bracht een teleurgestelde DSM-onder-
zoeker in contact met een ondernemer. 
Met een licentie van DSM en een investe-
ring konden zij de ontwikkeling voortzet-
ten en zijn de eerste geurstoffen op de 
markt gebracht. Naast valenceen is dat 
nootkatoon (grapefruit) en beta-elemeen 
(gember). Binnenkort komen daar sandel-
hout en patchoeli bij.



52  |  de ingenieur 11  |  november 2015 november 2015  |  de ingenieur 11  |  53  

gezocht. Dat leverde meer arbeidsplaatsen op dan 

gedacht.’ De wereldspelers van  van    daag en mor

gen, zoals Avantium, Kriya Mate rialen en Isobio

nics (zie kaders), zijn dus gewoon in het oude 

DSMvastgoed getrokken – en niet voor 

antikraakprijzen, maar voor ‘Zuidas prijzen’, 

aldus Schaap. ‘We focussen ons hier eerst op de 

community en de inhoud. Klanten die over de 

prijs klagen, spelen een spel of ze zien de meer

waarde van synergie niet.’

Op elk van de vier genoemde onderzoeks

terreinen wilde Chemelot een kennisinstelling 

bouwen. Voor biomedische materialen en bio

based bouwstenen is dat het in september ge 

opende Chemelot InScite, voor biobased mate

rialen is dat Aachen Maastricht Institute for 

Bio      based Mate rials (AMIBM) en voor perfor

mance materials is in maart dit jaar het Brightlands Materials Center 

opgericht. Performance materials zijn voornamelijk polymeren als 

plastics of biopolymeren op basis van  cellulose of suikers. Schaap: ‘Deze 

materialen worden zodanig gemaakt dat ze niet alleen aan bepaalde 

specificaties voldoen, maar ook in de toepassing bepaald gedrag verto

nen. Denk aan een bepaalde treksterkte van een vezel, buigsterkte van 

rubber of een barrièrefunctie die bepaalde gassen tegenhoudt. Als een 

fabrikant materialen van twee verschillende leveranciers gebruikt, 

kan dat kwaliteitsproblemen opleveren, omdat de specificaties welis

waar hetzelfde zijn, maar het materiaal zich anders gedraagt in de toe

passing.’ Alleen op het gebied van procestechno

logie ontbreekt vooralsnog een instituut. ‘Daar 

zijn we nu mee bezig’, aldus Schaap.

De lijn waarvoor de Chemelotcampus kiest, is 

daarmee anders dan die van bijvoorbeeld de High 

Tech Campus in Eindhoven, dat volgens Schaap 

in eerste instantie als vastgoedproject is gestart. 

‘Daar hebben ze niet gelijk kritisch gekeken 

welke partijen ze moesten aantrekken. Pas later 

werd er aan een ecosysteem en community 

gewerkt. Maar uiteindelijk hebben we allebei 

hetzelfde bereikt.’ Volgend jaar is het nieuwe 

gebouw Center Court namelijk klaar, een ont

moetingsruimte à la The Strip in Eindhoven,  

met onder meer een restaurant, grand café, 

 conferentiecentrum, sportfaciliteiten en onder

wijsruimten.  |

Het grote voorbeeld Silicon Valley 
inspireert om dit succesverhaal na 
te bootsen. Hoe presteren de Ne-
derlandse valleys, clusters of hoe ze 
ook mogen heten? Leveren ze ons 
de kennis en activiteiten die we no-
dig hebben voor de uitdagingen 
van de toekomst? ‘Valley for the Fu-
ture’ is het centrale thema op het 
jaarcongres van het Koninklijk Insti-
tuut Van Ingenieurs (KIVI), dat 

plaatsvindt op 24 november in Leeuwarden. Journalist en 
economisch geograaf drs. Amanda Verdonk maakt gedurende 
een half jaar een rondgang langs de broedplaatsen van inno-
vatie en nieuwe bedrijvigheid die op vele locaties in ons land 
zijn te vinden. Lees ook haar blog op:

www.deingenieur.nl

Trekbank in de Chemelot Innovation and 
Learning Labs.

Lanxess Elatomers 
heeft op Chemelot 

een lab voor 
synthetische 

rubbers.

VEELZIJDIGE HOUTVEZEL
Het van oorsprong Zuid-Afrikaanse Sappi opent een 
proeffabriek in Geleen. De multinational, met wereld-
wijd 12 800 medewerkers, is groot geworden met 
 papierproductie, maar verbreedt nu haar horizon naar 
nieuwe toepassingen gebaseerd op nanocellulose, 
een stof die uit houtvezel wordt gewonnen.
Gebundelde houtvezels worden ontrafeld totdat er 
een ultrakleine cellulosevezel overblijft, met een dia-
meter van 15 à 20 nm. Het chemische proces om deze 
nanocellulose te produceren, kost minder afvalwater 
en de chemicaliën zijn te hergebruiken. ‘Onze techno-
logie onderscheidt zich met name door een aanmer-
kelijk lager energieverbruik’, licht ing. Math Jenne-
kens, R&D-directeur van Sappi, toe. ‘We hebben een 
unieke technologie ontwikkeld die in staat is de nano-
cellulose te scheiden van vloeistof, zodat een droog 
product overblijft.’ Nanocellulose is toe te passen in 
textiel, vezelversterkte composieten, voedselverpak-
kingen, biomedische materialen en in de auto- en 
luchtvaartindustrie. Het materiaal heeft de sterkte van 
kevlar, is heel licht, heeft een hoge warmtebestendig-
heid, is niet giftig, heeft een duurzame oorsprong en 
is recyclebaar.
Sappi koos voor een proeffabriek in Geleen vanwege 
de aanwezige infrastructuur aldaar om op kleine 
schaal chemische processen te testen. ‘We wilden een 
plek in de wereld van engineered materials, het 
zwaartepunt van de campus. En het helpt ook dat we 
door de provincie Limburg worden gesteund en dat 
het dichtbij Maastricht is’, aldus Jennekens. Sappi is 
namelijk ook in Maastricht gevestigd, waar het in 
1998 de Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek 
(KNP) overnam. Eind dit jaar gaat de proeffabriek op 
de campus draaien. ‘We staan aan de vooravond van 
veel ontwikkelingen, maar we zitten nog vroeg in de 
cyclus. In de proeffabriek moeten we dit proces onder 
de knie krijgen.’

PLATFORM VOOR 3D-PRINTEN

PLANTAARDIG PLASTIC

Chemelot wil in Geleen een 3D-print-ecosysteem ontwikkelen.  
Hiertoe is vijftien miljoen euro geïnvesteerd in industriële 3D-print-
infrastructuur, zodat er inmiddels zeven verschillende printtechnolo-
gieën beschikbaar zijn. Achttien bedrijven en instituten op de campus 
zijn actief op het gebied van 3D-printen.
Een daarvan is start-up Xilloc, die vorig jaar verhuisde van Maastricht 
naar de campus in Geleen. Dit bedrijf richtte zich in eerste instantie 
vooral op de medische sector met op maat gemaakte implantaten 
voor schedels, kaken en botten. In 2012 haalde Xilloc wereldwijd het 
nieuws toen er voor het eerst een 3D-geprinte onderkaak werd geïm-
planteerd bij een bejaarde vrouw. In Geleen breidt de starter zijn 
 onderzoek en ontwikkeling op het gebied van materialen uit naar 
 andere niet-medische sectoren.
Samen met TNO heeft Chemelot een wetenschappelijk netwerk ge-
vormd op dit gebied met zestien promotieplekken bij de TU Eind-
hoven en de Maastricht University. De campus gaat workshops aan-
bieden en een jaarlijks 3D-printcongres organiseren. Anush 
Martirossian van het Nederlandse platform voor 3D-printen Ground3d 

Avantium, een spin-off van Shell, koos het Cheme-
lot-campusterrein als locatie voor een testfabriek 
voor een biogebaseerde bouwsteen. De oud- Shell-
medewerkers hebben een nieuwe katalysator ont-
wikkeld om plantaardige materialen om te zetten in 
biogebaseerde chemicaliën en bioplastics. In eerste 
instantie dachten ze als toepassing aan biobrandstof-
fen, maar ze kozen toch voor een hoogwaardigere 
producten als kleding en verpakkingen.
Het door hen gecreëerde technologieplatform YXY 
maakt polyethyleenfuranoaat (PEF) door suikers in 
alcohol op te lossen. Met PEF zijn flessen te maken, 
maar bijvoorbeeld ook textiel, tapijt en auto-onder-
delen. PEF-flessen hebben betere barrière-eigen-

schappen dan reguliere PET-flessen: ze houden tien 
keer zoveel zuurstof buiten en koolzuur binnen. ‘De 
hele wereld volgt dit bedrijf’, aldus drs. Frank Schaap 
van Chemelot. Coca-Cola, Danone en bottelaar Alpla 
participeren. ‘Avantium koos voor Geleen, omdat we 
hier de infrastructuur hebben om een pilot plant te 
bouwen en mensen die verstand hebben van proces-
technologie en materiaalontwikkeling. Dat is onze 
unieke sterkte.’ Eind dit jaar opent een grotere test-
fabriek op Chemelot, als opmars naar een grootscha-
lige demonstratiefabriek in 2018. Dan wordt ook 
 bekend waar die fabriek komt te staan; Nederland, 
Frankrijk en België zijn in de running als vestigings-
locatie.

had nog niet eerder gehoord van deze ambities van 
 Chemelot. ‘Indrukwekkend, vooral de verscheidenheid  
aan technieken.’ Martirossian doelt onder meer op metaal-
printen, een dure techniek die maar op een paar plekken 
in Nederland beschikbaar is. ‘Metaalprinten kan een enor-
me impact hebben: vanwege de grote vormvrijheid kun-
nen objecten een ideaal ontwerp krijgen met maximale 
stevigheid en zo min mogelijk materiaalgebruik. Boven-
dien hoeft zo’n kant-en-klaar object niet in elkaar gezet te 
worden. Voor bijvoorbeeld de vliegtuigindustrie biedt dat 
enorm veel voor delen.’ Het aantal printtechnieken is de 
afgelopen jaren enorm gegroeid, maar de hype is nu op 
zijn retour, weet Martirossian. ‘Het wordt nu tijd om speci-
fieke toepassingen te ontwikkelen. Ondanks dat er veel 
technieken zijn, zijn veel materialen nog altijd niet ge-
schikt voor 3D-printen. Daarom is het goed dat dit soort 
campussen er zijn, want er is ook nog veel wetenschap-
pelijk materiaalonderzoek nodig.’
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Vanaf het centraal station in 

Leiden tot voorbij de A44 in 

Oegstgeest strekt het Leiden 

Bio Science Park zich uit over 

een gebied van 110 ha. Al in 1984 

 creëerde de Universiteit Leiden hier 

ruimte om bedrijven op het gebied van 

medicijnontwikkeling te huisvesten. 

Nog altijd is het park in handen van  

de universiteit en nu is het goed voor 

130 bedrijven en 4054 werknemers. 

Onder hen enkele grote internationale 

farmaceuten als Galapagos (België), 

Johnsson & Johnsson (VS), Apotex 

(Canada) en Astellas (Japan). Al 25 jaar 

is prof. dr. Adam Cohen directeur van 

het centraal op de campus gelegen 

Centre for Human Drug Research 

(CHDR). Hij heeft gezien hoe de wei-

landen langzaamaan plaatsmaakten 

voor gebouwen. ‘In het begin kwamen 

er ook allerlei bedrijven die er hele-

maal niet hoorden, maar langzamer-

hand ontstond er een soort kritische 

massa en werd iedereen enthousiast. 

Nu is het een gemeenschap waar 

iedereen trots op is.’

LEIDEN BIO SCIENCE PARK TREKT STEEDS MEER INGENIEURS

Biologenbolwerk
In het mekka van de Nederlandse life sciences voelen ingenieurs en data-analisten 

zich steeds meer thuis. Leiden Bio Science Park is een zeer internationaal gezelschap 

waar zelfs Boston van onder de indruk is. Big data en next generation sequencing 

zijn hier de buzzwords. tekst Amanda Verdonk

Met de beleidsterm ‘ecosysteem’ moet 

je alleen niet aankomen in Leiden, 

want biologen verstaan daar iets 

geheel anders onder. Cohen: ‘Het is 

geen ecosysteem waarin alles vol-

strekt van elkaar afhankelijk is, maar 

het helpt wel om het zo op de kaart  

te zetten.’ Het CHDR test nieuwe medi-

cijnen op mensen. De locatie is dus 

 perfect, zou je denken, met al die 

medicijn ontwikkelaars in de directe 

omgeving. Toch werkt het CHDR 

vooral voor buitenlandse bedrijven, 

bijvoorbeeld voor het medische clus-

ter in Boston, een van de leidende 

 farmaclusters in de wereld. Maar ook 

daar kijken ze met veel interesse naar 

wat er in Leiden gebeurt, aldus Cohen. 

‘Onze intensieve samenwerking is 

redelijk uniek. Als we een studie moe-

ten opzetten voor een buitenlands 

bedrijf en daarbij ziekenhuizen, onder-

steunende diensten en bedrijven nodig 

hebben, dan hebben we zo’n netwerk 

in vijf minuten rond. Dat vinden men-

sen vaak indrukwekkend.’

Exit
Grote farmaceuten kijken met veel inte-

resse naar het Leiden Bio Science Park, 

waar vele farmaceutische diensten en 

start-ups zijn verzameld. Ze gebruiken 

bijvoorbeeld het CHDR om hun medicij-

nen te laten testen. Daarnaast kopen ze 

liever een start-up die succesvol een 

nieuw medicijn heeft ontwikkeld, dan 

dat ze het zelf ontwikkelen. De kosten en risico’s van medicijnontwikke-

ling zijn namelijk hoog, en het gehele proces vanaf de ontdekking van 

een nuttig stofje tot aan de goedkeuring van de autoriteiten duurt 

gemiddeld twaalf jaar. Bij de incubator Biopartner kunnen start-ups 

terecht voor steun bij het ondernemen, terwijl ze werken aan hun 

nieuwe medicijnen en uiteindelijk toewerken naar die grote exit wan-

neer blijkt dat de studies succesvol zijn en een farmaceut het bedrijf 

opkoopt. Als het medicijn dan ook de felbegeerde FDA-goedkeuring 

krijgt en daarmee toestemming heeft om de grote Amerikaanse markt 

te betreden, dan is het kassa.

Voor de start-up Mimetas ligt een dergelijke exit 

niet voor de hand. Dit bedrijf maakt geen medicij-

nen, maar organs-on-a-chip om medicijnen mee te 

testen. Het idee voor Mimetas ontstond in 2010 

toen dr. Paul Vulto en dr. Jos Joore elkaar in een 

Japans restaurant ontmoetten. Vulto is gespeciali-

seerd in microfluïdica en Joore in embryologie en 

ontwikkelingsbiologie. ‘In de combinatie van 

microfluïdica en biologie zit ontzettend veel 

muziek’, aldus Joore. Vulto realiseerde zich dat ze 

universitaire inbedding nodig hadden om hun 

idee uit te voeren en belde diezelfde avond nog 

met prof.dr. Thomas Hankemeier van de Univer-

siteit Leiden. Er ontstond een zogeheten spin-in: de 

universiteit nam de patenten over,  Hankemeier 

werd medeoprichter en bood ruimte om de tech-

nologie verder te ontwikkelen.

Inmiddels staat Mimetas op eigen benen en zijn de 

Naam Leiden Bio Science Park | Vestiging Leiden | Bedrijven 

130 | Arbeidsplaatsen life science-bedrijven 4054 | 

 Arbeidsplaatsen totaal 16 900 | Start-ups 14 | Academische 

spin-offs 35
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‘Dit businesspark kent geen 
gelijke in Noordwest-Europa’

De start-up Mimetas test 
medicijnen met organs-on-a-chip.
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staan, maar het is toch wel erg gemakkelijk als 

het bedrijf om de hoek zit.’ Ook andere campus-

bewoners mag Mimetas tot zijn klantenschare 

rekenen. ‘Er gebeurt hier gewoon veel in de 

directe omgeving.’

Toch heeft Mimetas ervoor gekozen om de 

productie van hun OrganoPlates aan de andere 

kant van het land onder te brengen, namelijk in 

de High Tech Factory, gelegen op het Kennispark 

van de Universiteit Twente. ‘We willen de pro-

ductie niet ‘besmetten’ met de R&D die we in 

 Leiden uitvoeren. Routinematige productie is een 

arbeidsintensief proces dat altijd op dezelfde 

manier moet gebeuren, terwijl we in Leiden juist 

veel willen proberen en experimenteren. Dat 

houden we liever gescheiden.’ Toen Mimetas in 

2014 op zoek was naar cleanroomruimte, ston-

den ze voor de keuze om deze zelf te bouwen, wat 

zeer kostbaar is, of naar Delft, Eindhoven of 

Enschede uit te wijken. ‘In Twente waren de faci-

liteiten het best’, aldus Joore. Directeur van het 

Leiden Bio Science Park drs. Thijs de Kleer zag het 

met lede ogen aan. ‘Wij kunnen niet tegen de 

financiën van Twente op.’

Technologisering
Mimetas is een goed voorbeeld van een modern 

biotechbedrijf waarin biologie en engineering 

samenkomen. Zo’n 60 à 70 % van de werknemers 

is bioloog, de rest veelal ingenieur. Mimetas richt 

zich weliswaar op de farmaceutische markt, 

maar produceert ook hardware. ‘Biologie gaat 

steeds meer technologiseren en er komen steeds 

meer niet-biologische bèta’s.’ Zo is er sinds enkele 

jaren de opleiding Klinische Technologie, een 

samenwerking tussen de universiteiten van Lei-

den, Delft en Rotterdam. Studenten werken bij-

voorbeeld aan de ontwikkeling van vervangings-

organen, implantaten of beeldvormende 

apparatuur.

Maar ook data-analyse en next generation sequencing winnen aan 

populariteit in de biologie, gedreven door ontwikkelingen binnen de 

systeembiologie. Dat zijn allerlei ‘–omics’, zoals metabolomics, genomics 

en proteomics, respectievelijk de studie van de stofwisseling, genomen 

en eiwitten. Onder meer massaspectrometrie maakt het uiteen rafelen 

en analyseren van al die systemen mogelijk. Dat levert enorme hoe-

veelheden data op die juist geïnterpreteerd moeten worden. ‘Hierdoor 

komen er steeds meer niet-biologische bèta’s – denk aan ingenieurs, 

wiskundigen of IT’ers – die het analysewerk en datamining organise-

ren.’ Andere Leidse voorbeelden waarin data-analyse en ingenieurs-

werk oprukken zijn ProQR (zie kader ‘RNA-reparatie’) en Ocello, dat 

menselijke weefsels op laboratoriumschaal nabootst.

Mimetas produceert nu alleen nog de OrganoPlates. Het is aan de 

farmaceuten om daar zelf de celkweken aan toe te voegen en medi-

cijnen op te testen. In een volgende stap wil Mimetas ook zelf op spe-

cificatie zowel de technologie als de biologische productie als een 

kant-en-klaar minifabriekje aanleveren. Het vergezicht van Joore is 

OrganoPlates op de markt: kleine plaatjes voorzien van kanaaltjes 

waar vloeistoffen doorheen kunnen stromen. Celtypen met dezelfde 

biologische eigenschappen als bijvoorbeeld een nier, worden bij elkaar 

gebracht in deze kanalen. Ze groeien uit tot driedimensionale weefsels, 

door zuurstof en voedingsstoffen via een kunstmatige bloedstroom toe 

te voegen. Het resultaat: functioneel nierweefsel waarop medicijnen 

zijn te testen, wat dierproeven deels over bodig maakt.

Het is niet alleen vanwege Hankemeier dat Mimetas in Leiden is 

gevestigd. ‘Dit businesspark kent geen gelijke in Noordwest-Europa. 

Hier zitten grote farmabedrijven en start-ups, ze doen hier productie 

én R&D, en het is vlakbij een groot universitair medisch centrum. Dit 

is een prachtige plek om te zitten.’ Toeval of niet, een van hun buren, 

het farmabedrijf Galapagos, was hun eerste klant. ‘We kenden Galapa-

gos al heel goed. Misschien was die samenwerking elders ook wel ont-

Het grote voorbeeld Silicon Valley 
inspireert om dit succesverhaal na 
te bootsen. Hoe presteren de Ne-
derlandse valleys, clusters of hoe ze 
ook mogen heten? Leveren ze ons 
de kennis en activiteiten die we 
 nodig hebben voor de uitdagingen 
van de toekomst? Journalist en eco-
nomisch geograaf drs. Amanda Ver-
donk maakte gedurende een half 

jaar een rondgang langs de broedplaatsen van innovatie en 
nieuwe bedrijvigheid die op vele locaties in ons land zijn te 
vinden. Dit is de laatste aflevering.

OEFENLAB
In februari opent de Biotech Training Facility, waar medewerkers getraind wor-
den in het werken in laboratoria en cleanrooms voor de productie van ge-
neesmiddelen. Daar gelden strikte protocollen, zogeheten Good Manufac-
turing Practices. Dat begint al met de manier van omkleden, maar geldt ook 
voor de omgang met allerlei apparatuur, zoals een bioreactor, autoclaaf en 
zuurkast. Zelfs iets dat ogenschijnlijk eenvoudig lijkt, zoals het vervangen van 
een tl-buis in een cleanroom, vergt een speciale procedure. Wereldwijd be-
staan slechts een paar van dit soort onderwijsfaciliteiten. Volgens Thijs de 
Kleer, directeur van het Leiden Bio Science Park, draaien die ‘als een tierelier’ 
en is er behoefte aan meer trainingscentra. ‘Als bedrijven zelf hun personeel 
moeten trainen in hun eigen laboratorium, dan moet dat in de avonduren of 
de productie moet worden stilgelegd. Met het toelaten van ongetraind per-
soneel op de werkvloer creëer je risico’s. Dat risico nemen wij over.’
De investering van acht miljoen euro voor de Biotech Training Facility komt 
grotendeels op het conto van de overheid. De financiers zijn namelijk het 
 Europese EFRO-fonds voor regionale ontwikkeling, de gemeente Leiden, 
LUMC, Universiteit Leiden en de lokale ondernemersvereniging. Vooralsnog 
zijn er geen harde toezeggingen dat bedrijven gebruik gaan maken van het 
trainingscentrum. Met het debacle rond de nieuwbouw van het ROC vers in 
het geheugen kan Leiden zich niet nog zo’n misstap veroorloven. 
De Kleer: ‘Het was heel moeilijk om dit van de grond te krijgen, daar was be-
stuurlijke moed voor nodig. We moeten komend jaar twee miljoen euro om-
zet draaien, dus het wordt spannend.’

Artist’s impression van de Biotech Training Facility.

CEO Daniël de Boer van ProQR.‘Biologie gebruikt steeds 
meer technologie’

‘We willen de productie niet 
‘besmetten’ met de R&D die we 
in Leiden uitvoeren’

dat hij modellen van één specifieke patiënt kan 

maken. Kanker is bijvoorbeeld per patiënt ver-

schillend; elke tumor is uniek. Als hij de speci-

fieke tumorcellen van een patiënt in zijn 

Organo Plate kan kweken en nabootsen, kan hij 

al van tevoren zien hoe een patiënt gaat reageren 

op een medicijn. Dat maakt de weg vrij voor per-

sonalized medicine, een uniek medicijn voor elke 

patiënt. ‘We zijn er nu over aan het nadenken 

waar we die biologische productie gaan doen. Ik 

denk dat we dat ook weer gaan scheiden. Dat 

moet in een apart lab in een cleanroomachtige 

omgeving. Dat zou in Leiden kunnen, maar ook 

in Twente.’  |

RNA-REPARATIE
Met biotechbedrijven kan het hard gaan. Dat ondervindt 
bijvoorbeeld het Leidse bedrijf ProQR, dat in 2012 is opge-
richt en nu, drie jaar later, meer dan honderd mensen in 
dienst heeft en aan de Amerikaanse NASDAQ-beurs is 

 genoteerd. De aandelen leverden vorig jaar negentig mil-
joen euro op. En dat terwijl het door ProQR ontwikkelde 
middel tegen taaislijmziekte zich toen nog in de preklini-
sche fase bevond.
Eerder dit jaar zijn twee studies gestart om het middel bij 
tachtig patiënten te testen. ProQR werkt aan een medicijn 
om een defecte genmutatie genaamd ∆F508 te repareren 
op RNA-niveau. Zo’n 70 % van de patiënten met taaislijm-
ziekte heeft deze genmutatie. Tot nu toe zijn patiënten 
aangewezen op medicijnen die alleen de symptomen be-
strijden, terwijl het medicijn van ProQR, genaamd QR-010, 
de genmutatie als oorzaak aanpakt. Door het inhaleren van 
het middel zou de longfunctie van patiënten moeten ver-
beteren.
ProQR is overigens niet het enige bedrijf dat aan een mid-
del tegen taaislijmziekte werkt. Ook het Leidse Galapagos 
doet onderzoek naar deze ziekte. Daniel de Boer, CEO van 
ProQR legt het verschil uit tussen de aanpak van beide be-
drijven: ‘QR-010 is ontwikkeld om de genmutatie te repa-
reren in het RNA in de cel. Hierdoor kan een normaal eiwit 
worden gemaakt waarvan we verwachten dat deze dezelf-
de functionaliteit heeft als in gezonde mensen. Dit is an-
ders dan bijvoorbeeld de aanpak van Galapagos, die het 
kapotte eiwit beter laat functioneren.’
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High Tech Campus Eindhoven

Food & Health Campus

Maastricht Health Campus

Leiden Bio Science Park

Green Chemistry Campus

Amsterdam Science Park Amsterdam Medical Business Park

Space Business Park

Science Park Technopolis

The Hague Security Delta Campus

Biotech Campus

Kennispark Twente

Polymer Science Park

Healthy Ageing Campus

Utrecht Science Park

Wageningen Campus

Pivot Park

Mercator Science Park

Novio Tech Campus

High Tech Automative Campus

Services Valley Campus

Energy Business Park

Zernike Science Park

WaterCampus

Dairy Campus

TU/e Science Park

Brightlands Chemelot Campus

Werkgelegenheid 
per valley, in fte

> 10 000

1500 -2000
1000 -1500
500 -1000
100 -500
< 100

5000 -10 000 

INNOVATIECAMPUSSEN MAKEN FURORE

VERZAMELWOEDE
Op steeds meer locaties in ons land zijn verzamelplaatsen 

van innovatie en nieuwe bedrijvigheid te vinden. 

Journalist en economisch geograaf drs. Amanda Verdonk 

maakte een rondgang langs deze valleys en campussen, 

en merkte dat het lastig is grip te krijgen op deze 

 bundeling van bedrijven en kennisinstellingen.  

Of ze bijdragen aan innovatie en werkgelegen-

heidsgroei staat nog allerminst vast.

tekst drs. Amanda Verdonk
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VALLEYS

ARBITRAIRE GRENS
Food Valley, Energy Valley, Purmer Valley – het 

barst van de valleys in Nederland, en ook high

techcampussen schieten als paddenstoelen uit  

de grond. Valleys of campussen zijn geografische 

concentraties van bedrijven en kennisinstel

lingen die in bepaalde sectoren – het liefst niches 

– zijn gespecialiseerd en onderlinge relaties heb

ben. Maar ze hebben ook veel wereldwijde rela

ties, dus hoe is dat gebied af te bakenen? Bij een 

campus is het nog gemakkelijk, omdat er een hek 

omheen staat. Maar hoe zit het met de valleys? 

‘We proberen concepten te grijpen en te sturen 

die eigenlijk inherent complex zijn’, zegt dr.ir. 

HenkJan Kooij, onderzoeker Economische Geo

grafie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Eerder dit jaar verscheen zijn proefschrift over 

innovatiecampussen. ‘Niemand heeft het com

plete overzicht.’

Vaak is die afbakening trouwens pragmatisch en 

gedreven door bijvoorbeeld de financiering van 

een provincie of een gemeente. Zo is in Limburg 

de vergezochte combinatie te vinden van de che

mische materialenkennis van Chemelot in 

Geleen met de biomedische materialenkennis 

van de Maastricht University, omdat de provincie 

miljoenen investeert in de zogeheten KennisAs. 

Anderzijds mag elk foodbedrijf in Nederland zich 

aanmelden bij Food Valley NL, die wordt gefi

nancierd door de provincie Gelderland. Anders 

dan onze strak omlijnde polders is het Neder

landse innovatielandschap een onoverzichtelijke 

warboel.

VRAAGTEKENS BIJ VERSNELLER
Laten we dan maar inzoomen op campussen. Het 

zijn prettige werkomgevingen en een verade

ming ten opzichte van menig zielloos bedrijven

terrein langs de snelweg. Er is veel groen en wei

nig autoverkeer, en er zijn kronkelpaadjes, 

fietsers en goede restaurants. Sommige campus

sen blinken uit qua architectuur, bijvoorbeeld  

het nieuwe Wetsusgebouw en de Johannes de 

Dooperkerk op de WaterCampus in Leeuwarden, 

andere in de kwaliteit van de horeca, zoals het 

gevarieerde culinaire aanbod van The Strip op de 

High Tech Campus Eindhoven.

De werkgelegenheid op campussen groeit dan 

ook harder dan in de rest van Nederland, aldus 

Buck Consultants, het onderzoeksbureau dat 

regelmatig een inventarisatie maakt van campus

sen in Nederland in opdracht van het ministerie 

van Economische Zaken. En dat niet alleen: vol

gens Buck Consultants zijn campussen ook inno

vatieversnellers. ‘Bedrijven hebben tal van relaties, en zeker in de tech

nologiebranche zijn die vaak Europees of wereldwijd’, vertelt directeur 

drs. René Buck. ‘Toch zie je overal dat bedrijven bij elkaar klonteren, 

waardoor ze kunnen samenwerken aan technologieën, onderzoeks

faciliteiten delen, en er een gespecialiseerde arbeidspool is waaruit ze 

kunnen putten. Voor innovatie is toeval belangrijk. Campussen orga

niseren het toeval door ontmoetingen te faciliteren, bijvoorbeeld tij

dens het squashen of bij de boterham.’ Campussen werken zo als een 

magneet op andere bedrijven.

Prof.dr. Erik Stam, hoogleraar Strategie, Organisatie en Onderne

merschap aan de Universiteit Utrecht, heeft hier echter zijn twijfels 

over. ‘Er is geen doorslaggevend bewijs dat vestiging op een campus 

een positief effect heeft op de prestatie van ondernemingen. Het is nog 

maar de vraag of mensen specifiek naar de campus komen om samen 

te werken en faciliteiten te delen, en of dat tot een innovatieversnel

ling leidt. Er is nog geen adequaat onderzoek gedaan waarin vergelijk

bare ondernemingen op en buiten een campus met elkaar zijn vergele

ken qua innovatieprestaties.’

Ook over de bijdrage aan werkgelegenheidsgroei is hij sceptisch. ‘De 

groei van werkgelegenheid op campussen heeft meer met vastgoed

ontwikkelingen te maken dan met bedrijfsprestaties. Campusvastgoed 

is nu eenmaal populair. Utrecht Science Park maakt bijvoorbeeld een 

enorme werkgelegenheidsgroei door vanwege de recente komst van 

het R&Dlab van Danone en het RIVM. Maar dat zegt niets over de 

Restaurant Love My Curry op de High Tech Campus Eindhoven.
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VALLEYS

kwaliteit van de campus als innovatieomgeving.’ 

Volgens Stam wordt het succes van bijvoorbeeld 

startups vooral verklaard door de kwaliteit van 

de ondernemer (track record en leiderschapserva

ring) en de samenstelling van het team, en vrij

wel niet door de campusomgeving.

VARIATIEDILEMMA
Innovatieve regio’s functioneren het beste als er 

genoeg variatie is in de bedrijvenpopulatie. Bij 

voorkeur zijn er dus veel bedrijven die veel ver

schillende dingen doen; een monocultuur is ris

kant. De regio Eindhoven merkte dat toen in de 

jaren tachtig en negentig Philips ging snijden en 

DAF in een faillissement terechtkwam. Iets soort

gelijks geldt voor Geleen waar de herstructure

ring van DSM tot veel ontslagen leidde.

Maar te veel variatie is ook weer niet handig, 

want dan spreken productontwikkelaars en 

wetenschappers elkaars taal niet. Ze gebruiken 

bijvoorbeeld andere apparatuur en kunnen 

elkaar daarmee niet helpen. Een bedrijf dat maar 

één product maakt en werknemers van steeds 

dezelfde opleiding aanneemt heeft, in theorie 

althans, veel meer moeite met vernieuwen dan 

een ecosysteem van mensen die elkaar wel 

begrijpen, maar genoeg van elkaar verschillen 

om elkaar te kunnen verrassen.

Veel campussen lijken te worstelen met dit 

dilemma. Wat voegen het datacentrum van KPN 

en fietsproducent Shimano toe aan het ecosy

steem op de High Tech Campus Eindhoven? En wat draagt softwarebe

drijf Exact bij aan bedrijventerrein Technopolis van de TU Delft? Hier 

kan de drang om geld te verdienen met de verhuur van terreinen en 

vastgoed het winnen van de voordelen van een exclusief ecosysteem.

Buck wijst er echter op dat vastgoedbeleggers niet staan te trappelen 

om te investeren in campusvastgoed, ondanks dat er veel vraag naar is. 

‘Doordat het bestemmingsplan zo is gefocust, zijn ze bang dat ze hun 

panden niet verhuurd krijgen.’ Daar komt bij dat specifieke faciliteiten 

als labruimten hoge investeringen vragen en bij vertrek ook niet 

zomaar voor een volgende huurder geschikt zijn.

Doordat er soms te weinig focus is, concurreren campussen ook met 

elkaar: in Eindhoven zitten de campus van de TU Eindhoven en de High 

Tech Campus in elkaars vaarwater, en in Delft kan een biotechbedrijf 

zowel terecht op de Biotech Campus van DSM als op het tuterrein Tech

nopolis. Weliswaar zijn zowel in Eindhoven als in Delft beide partijen 

met elkaar verweven – de TU Eindhoven heeft ook een kleine vakgroep 

op de High Tech Campus, en de TU Delft en DSM werken samen aan een 

biotechcampus – maar onderaan de streep moet er nu eenmaal rende

ment worden gemaakt op de investeringen in het vastgoed.

Zelfs de Chemelot Campus in Geleen ondervindt concurrentie van de 

TU Eindhoven. In de ogen van drs. Frank Schaap, directeur Business 

Development & Marketing van Chemelot, houdt de tu ‘zijn’ startups 

veel te lang vast. ‘De universiteit zou startups vroeger moeten stimule

ren om naar een bedrijfsgerichte omgeving te gaan. Starters hebben 

een ecosysteem met multinationals nodig. Als je te lang bij de universi

teit blijft, is dat zelfs negatief voor je bedrijf. Uit allerlei onderzoeken 

blijkt namelijk dat marktontwikkeling eindeloos veel moeilijker is dan 

productontwikkeling.’

MARKETINGSUCCES
Veel campusorganisaties hebben hun marketing goed op orde. Ze ver

wijzen naar ranglijsten waar ze bovenaan prijken, en onderzoeken waar

uit blijkt dat ze uitblinken op een bepaald gebied. De communicatie

medewerkers zijn naar cursussen Corporate Storytelling geweest en 

framen de ontstaansgeschiedenis van hun campus. Zo is de High Tech 

Campus Eindhoven in eerste instantie helemaal niet ontwikkeld om 

meer synergie en open innovatie te creëren. Die concepten zijn er pas 

later bij gezocht en bleken er toen goed bij te passen.

Dat is althans de nuchtere analyse van Kooij, die Hightech Campus 

Eindhoven als een van de casussen voor zijn proefschrift onderzocht. 

‘Philips ging eind jaren negentig grondig reorganiseren en doekte hele 

afdelingen op, waardoor er veel vastgoed leeg kwam te staan. Dat 

kostte geld. De burgemeester, de directeur van de lokale Kamer van 

Koophandel en bestuursvoorzitter van de TU Eindhoven drongen erop 

aan dat Philips werkgelegenheid voor de regio zou behouden en het 

terrein onderdeel van de stad zou maken. Toen werd besloten om 

oudPhilipsmedewerkers die er toch al zaten, een pasje met een andere 

bedrijfsnaam erop te geven en in een bedrijfsverzamelgebouw te zet

ten. De volgende gedachte was: misschien moeten we ook maar het 

bord met Philips erop weg halen.

Toenmalig PhilipsCTO Rick Harwig werd geïnspireerd door de 

Amerikaanse hoogleraar Henry Chesbrough die pleit voor open inno

‘Campussen organiseren het toeval 
door ontmoetingen te faciliteren’
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vatie. Het gezamenlijk uitvoeren van precom

petitief onderzoek was toen echter al langer 

gangbaar. De afgelopen decennia heeft het 

bedrijfsleven zo veel klappen gekregen door 

toegenomen concurrentie uit Azië en staat het 

onder druk om steeds sneller met nieuwe pro

ducten te komen dat bedrijven noodgedwongen 

gingen samenwerken. ‘En daarmee werd ook 

het leegstandprobleem opgelost.’ Kooij vindt het 

volstrekt legitiem dat de waarheid over de 

gedwongen bezuinigingen naar de achtergrond 

wordt gedrongen door de goede marketing van 

de High Tech Campus. ‘Ik vind het mooi dat je 

het aan bezoekers kunt verkopen als een ver

haal over open innovatie. Dan heb je van een 

bezuinigingsoperatie een focus op open innova

tie gemaakt.’

De Chemelot Campus in Geleen heeft een verge

lijkbare ontwikkeling doorgemaakt, met als ver

schil dat de Limburgers de cursus Corporate 

Storytelling blijkbaar hebben gemist. Of, zoals 

Schaap het verwoordt: ‘Wij focussen ons eerst 

op de community en de inhoud. De High Tech 

Campus heeft niet gelijk kritisch gekeken welke 

partijen ze moesten aantrekken. Pas later werd 

er aan een ecosysteem en community gewerkt. 

Maar uiteindelijk hebben we allebei hetzelfde 

bereikt.’ En zo is het. Want geframed of niet: de 

High Tech Campus Eindhoven is wel dé voorbeeldcampus waar heel 

innovatief Nederland jaloers naar kijkt.

VERPLICHTE REURING
Campus is Latijn voor ‘open veld’. In de achttiende eeuw werd de term 

voor het eerst gebruikt om het groene en open karakter van de Ameri

kaanse Princeton University aan te duiden. In Amerika ontstond een 

campustraditie, die halverwege de twintigste eeuw ook naar Nederland 

kwam. De universiteiten van Twente, Utrecht en Delft waren de eerste 

met een campus. Kooij: ‘Vroeger hadden campussen gelijkenissen met 

een klooster: het waren plekken voor leren, reflectie en verstilling, 

waar je geen afleiding van stadse lusten had. Nu geldt een hele andere 

logica: er moet reuring zijn, er moeten bedrijven komen en onderzoek 

moet spinoffs opleveren.’

Die ontwikkeling loopt volgens Kooij gelijk met de veranderende rol 

van universiteiten. Onder de leus ‘van kennis naar kunde naar kassa’ 

worden universiteiten steeds ondernemender. De tu’s lopen daarin 

voorop. ‘De manieren om wetenschappers en onderzoek te waarderen 

veranderen’, aldus Kooij. ‘Nu wordt er gekeken naar of ze patenten heb

ben, hoeveel geld ze hebben binnengehaald, en of ze participeren in 

bedrijven. Met deze campusontwikkeling wordt de universiteit een 

vastgoedbedrijf en delft de onderwijsfunctie het onderspit.’

De meeste campusbeheerders vinden dat meer reuring alleen maar 

beter is. ‘Wij stimuleren dat met allerlei evenementen over de hele 

campus en in de stad’, vertelt dr.ir. Kees Eijkel, directeur van Kennispark 

Twente. ‘Voor mij is het doel bereikt als je in elk populair restaurant of 

café ergens in een hoek wel iemand aan zijn of haar business case ziet 

werken met anderen.’

VALLEYS

GEBREK AAN BELEID
Op dit moment heeft de Rijksoverheid geen financieringsinstrumen

ten beschikbaar om campusontwikkelingen te stimuleren en te sturen. 

Veel campussen komen nu tot stand dankzij Europees geld (bijvoor

beeld uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, EFRO), 

gemeentelijk, provinciaal of regionaal geld (bijvoorbeeld de BOM in 

Brabant, LIOF in Limburg en OostNV in OostNederland). ‘Sommige 

provincies zitten iets te ruim in hun geld sinds ze hun nutsbedrijven 

hebben verkocht. Dat geld hadden ze beter kunnen besteden’, vindt 

hoogleraar Stam.

Veel regionale overheden kiezen voor een specialisatie, bijvoor

beeld clean tech in OostNederland of food in Gelderland, maar beper

ken zichzelf daarmee, meent hij. ‘Er blijven dan niet zo veel bedrijven 

over om uit te kiezen. De kans is groot dat je het geld daardoor niet 

effectief besteedt.’

Ligt er dan een taak voor de Rijksoverheid om de winnaars eruit te 

pikken? Volgens Kooij is dat onvermijdelijk. ‘Zodra het Topsectoren

beleid werd opgetuigd en er de zogeheten Triple Helixsamenwer

kingsverbanden ontstonden van overheden, kennisinstellingen en 

bedrijven, zag je dat de geografische dimensie er direct in kwam. 

 Overheden zitten nu eenmaal vast aan een bepaald gebied. En het 

ministerie van Economische Zaken ziet ook dat campussen een rol 

 spelen als uithangbord van de Topsectoren.’

Er wordt nu ook gesproken over een gezamenlijk vastgoedfonds 

van acht universiteiten, om daarmee institutionele beleggers aan te 

trekken en risico’s te spreiden. Nu campussen steeds meer worden 

gepusht als motor van werkgelegenheid en innovatie, ligt het voor de 

hand dat ook de Rijksoverheid zich ermee gaat bemoeien.

INTERNATIONALE CONCURRENTIEPOSITIE
De noodzaak van coördinatie is des te urgenter vanuit het oogpunt 

van onze internationale concurrentiepositie, zo blijkt uit een recente 

studie van het Rathenau Instituut. Wil Nederland zijn R&D op peil 

houden, dan zullen we aantrekkelijker moeten worden voor 

buitenlandse bedrijven om hier in research te investeren.

VALLEYS

‘Valleys for the Future’ is het cen-
trale thema op het jaarcongres 
van het Koninklijk Instituut Van 
Ingenieurs (KIVI), dat plaatsvindt 
op 24 november in Leeuwarden.
www.kivi.nl/jaarcongres

Campusgebouw 24 
van de Brightlands 
Chemelot Campus  

in Geleen.
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Zomerse kantine op het Science Park in Amsterdam.

Het rapport R&D goes global velt een hard oordeel 

over het bestaande valleylandschap: het is te 

gefragmenteerd, elke regio is vooral met zichzelf 

bezig. ‘We moeten af van het provinciale denken’, 

stelt verantwoordelijk onderzoeker dr. Jasper 

Deuten. ‘Want wat goed is voor hightech in 

Eindhoven is ook goed voor hightech in Twente.’ 

De vraag hoe valleys zich onderling zo kunnen 

profileren dat ze ook in de internationale arena 

meetellen, wordt nauwelijks gesteld. Deuten 

noemt het verder opvallend dat Nederland zich 

weliswaar afficheert met het topsectorenbeleid, 

maar dat er geen beeld is welke rol de regionale 

R&Dsterktes daarin spelen. Een duidelijke 

agenda om buitenlandse bedrijven te 

interesseren voor R&Dinvesteringen in 

Nederland ontbreekt. Internationale bedrijven 

zijn vooral op zoek naar hotspots van kennis, 

onderzoek, goed opgeleide mensen en een 

innovatief ondernemersklimaat in het 

technische segment dat voor hen belangrijk is. 

Daaraan werken heeft de hoogste prioriteit, aldus 

het Rathenau Instituut. Valleys die in hetzelfde 

segment actief zijn, moeten hun krachten 

bundelen en zich gezamenlijk aan het buitenland 

presenteren.  |
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