
Ontwikkelingen op de 
ondernemende high-
tech innovatiecampus

Ontwikkeling deelgebied 
Hengelosestraat 

De plannen voor deze plek, centraal op Kennispark Twente, 

zetten de toon voor toekomstige ontwikkelingen op de 

innovatiecampus. Hier slaan de eigenaren van bestaand 

vastgoed en de gemeente in de rol van regievoerder de 

handen ineen. Doel is een dynamisch gebied en innovatief 

vestigingsklimaat te creëren dat uitlokt tot ontmoeting en 

voor verbinding zorgt tussen ondernemers, onderzoekers, 

studenten en medewerkers. Niet alleen tijdens kantoor-

tijden, maar 24/7! In het gebied ontstaat ruimte voor 

horeca en andere voorzieningen en functies, zoals  

woningen voor studenten en expats. De Flow of Innovation 

vloeit dwars door het gebied en is bij de inrichting een 

van de hoofdelementen. 

Aantrekkingskracht voor talent
Het snelgroeiende bedrijf Demcon nam het initiatief voor 

deze ontwikkeling en neemt ook een deel van de nieuwe 

bedrijfsruimte in gebruik. Samen met een aantal gelijk-

gestemde ondernemers levert het bedrijf een belangrijke 

bijdrage in het vergroten van de aantrekkingskracht van 

Kennispark voor talent. Een aantrekkelijke en internationaal 

georiënteerde werkomgeving is één van de voorwaarden 

om gekwalifi ceerd personeel aan te trekken en vast te 

houden. Nu al zijn er voldoende partijen aan boord om 

direct te starten met de realisatie van de eerste gebouwen 

in het deelgebied. Eind 2018 wordt het eerste gebouw 

in gebruik genomen. De eerste schetsen voor het 

prominente gebouw op de hoek van de Auke Vleerstraat 

met de Hengelosestraat zijn ook al klaar. 

Nog ruimte beschikbaar!
In het deelgebied is uiteindelijk ruimte voor ongeveer 

30.000 m2 kantoren, bedrijven en andere functies. Er is dus 

nog ruimte voor andere geïnteresseerde partijen om zich 

hier te vestigen. Dat kan samen met anderen in een pand 

of in een zelfstandig gebouw. Neem voor meer informatie 

over de mogelijkheden contact op met Erik Rouwette 

van de gemeente Enschede, e.rouwette@enschede.nl of 

06 83 23 68 29.
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Nog voor het eind van 2017 is de gebiedsstrategie Kennispark 

Twente gereed. Deze strategie geeft richting aan een 

duurzame ontwikkeling van de innovatiecampus. Dit plan 

is nodig om samen gericht te werken aan een campus die 

internationaal concurreert en aantrekkelijk is voor talent. 

info@kennispark.nl

www.kennispark.nl

+31 (0) 53 489 4118

P.O. Box 217 

7500 AE Enschede



Gebiedsstrategie 
Kennispark Twente is één van de acht innovatiecampussen 

van nationaal belang. De Universiteit Twente, diverse 

onderzoeksinstituten, open innovatiecentra en een groot 

aantal hightech bedrijven zorgen samen voor een zeer 

goede uitgangspositie om internationaal de concurrentie-

strijd aan te gaan om bedrijven en talent. 

De directe nabijheid van Saxion en ROC van Twente en 

het regionale hightech ecosysteem versterken die goede 

uitgangspositie. Talent is waar het allemaal om draait want 

de internationale concurrentie wordt steeds heviger. Er is geen 

tijd om stil te blijven staan en een duurzame economische 

ontwikkeling van het gebied is noodzakelijk. Om de goede 

uitgangspositie hiervoor optimaal te gebruiken, is het nodig 

om duidelijke keuzes te maken over de richting waarin het 

gebied zich gaat ontwikkelen. Alleen als we in het gebied 

met elkaar samenwerken vanuit één en dezelfde koers 

kunnen we onze status behouden en versterken. Daarom 

hebben de Universiteit Twente, een aantal ondernemers uit 

het gebied, de gemeente Enschede, provincie Overijssel en 

Novel-T de handen ineen geslagen om die nieuwe strategie 

op te stellen. Die strategie moet duidelijk richting geven, 

maar ook zo fl exibel zijn dat deze ruimte biedt om in te 

spelen op nieuwe kansen voor Kennispark. Onderwerpen die 

in de strategie een plek krijgen zijn branding / profi lering, 

communitybuilding, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, 

innovatie, internationalisering en ‘the battle for talent’. 

Ook gaat de strategie in op hoe dit alles binnen het gebied 

georganiseerd en gefi nancierd moet worden. 

Status
Vanaf het voorjaar 2017 is een traject gestart om op inter-

actieve wijze tot een gebiedsstrategie voor Kennispark Twente 

te komen. Ondertussen is met een groot aantal ondernemers, 

onderzoekers, professionals en studenten gesproken over 

de toekomst van de innovatiecampus. De eerste contouren 

van de strategie worden zichtbaar, maar er zijn ook nog 

belangrijke keuzes te maken. De Stuurgroep van Kennispark 

Twente legt de defi nitieve strategie vast. Het doel is om de 

hoofdlijnen van de strategie in 2017 gereed te hebben, 

zodat deze vanaf dat moment gebruikt kunnen worden als 

kader voor de vele nieuwe ontwikkelingen op Kennispark.

Lees meer over het traject van de gebiedsstrategie op 

www.kennispark.nl

Een pad waar het 
stroomt, borrelt en bruist 

Enschede bracht de wereld reeds vele pioniers. Een deel 
daarvan streek neer op het Kennispark en maakt dagelijks 
de wereld een beetje leuker met slimme oplossingen. 
In die zoektocht naar verbetering van wat is, vormt de 
Flow of Innovation één grote showcase. 

De Flow of Innovation is een 1100 meter lange verbindings-

route tussen NS Station Enschede Kennispark en Universiteit 

Twente. Een route die voetgangers en fi etsers snel en 

gemakkelijk van A naar B brengt. Maar dit innovatiepad is 

vooral een inspirerende plek: ze toont je de wereld van 

morgen. Ze laat zien dat Enschede, met het Kennispark als 

innovatiebolwerk, een plek is waar uitvindingen niet alleen 

bedacht en ontwikkeld worden, maar ook toegepast.

De Flow of Innovation kent grensverleggende landmarks 

en laat je de nieuwste innovaties zien. Ze nodigt je uit 

elkaar te ontmoeten, je te verwonderen en plezier te 

maken. Zowel op het pad als in de parkachtige omgeving 

aan beide zijden ervan. In het najaar van 2017, in de 

eerste fase, creëerden we de basis. Je vindt er onder 

meer een lichtgevende boom, open werkplekken dankzij 

solarbanken waar je je devices kunt opladen, gratis wifi  

en slimme verlichting. Wat volgt is het optimaliseren van 

de communicatiemogelijkheden, de aanplanting van een 

ecologische route, en het plaatsen van een Holofl owing 

Wheel. 

Eén ding is zeker: de Flow of Innovation zal nooit ‘af’ zijn. 

Steeds nieuwe innovaties blijven de dynamiek en de 

beleving van deze verbindingsroute veranderen. Dus 

kom en kom terug. En laat je inspireren door het meest 

innovatieve landschap van Nederland.

LED verlichte 
fontein met 
geluid

Energie-
neutraal pad 
met high tech 
elementen

Innovatieve 
fi etsenstalling

Lichtgevende 
boom

De gebiedsontwikkeling aan de Hengelosestraat zet 
de toon voor de toekomst van Kennispark
Hier ontstaat een dynamisch gebied waar ondernemers, 

onderzoekers en studenten zich thuis voelen, elkaar vinden 

en waar nieuwe kansen ontstaan. Het toevoegen van nieuwe 

functies maakt dat er ook buiten kantoortijden genoeg te 

beleven valt! Op de achterzijde leest u meer over de 

ontwikkeling van dit deelgebied.


