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Innovatie in Twente

Nanobedrijven Enschede:
size does not matter
Grote bedrijven kent
de High Tech Factory
op Kennispark Twente
niet. Maar dat is ook
niet nodig, menen de
jonge ondernemers in
nanotechnologie. ‘Wij
exporteren allemaal.’

J

e ziet hem niet, maar je
hoort hem duidelijk. Met
een masker voor zijn mond
en van top tot teen in een
‘stofpak’ gehesen, bezingt
ondernemer Jeroen Wissink de zegeningen van de High Tech
Factory: een zogeheten ‘cleanroom’ op
het terrein van de Universiteit Twente,
waar kleine bedrijven productieruimtes
kunnen huren. Zij vormen de hightechvoorhoede op Kennispark Twente.
Voor Wissinks bedrijf Medspray, dat
verstuivers maakt voor ‘inhalers’, is de
High Tech Factory een belangrijke steun
in de rug. De kosten om zelf zo’n steriele
fabriek op te zetten, zijn niet te dragen
voor een bedrijf van 20 medewerkers.
‘Je hebt het dan over afzuiginstallaties,
luchtsluizen, luchtdrukapparaten. Dat
hadden we nooit op kunnen brengen’,
vertelt Wissink tijdens een rondleiding.
Medspray, dat levert aan grote internationale bedrijven, begon vorig jaar met
de productie van inhalers. Dankzij nanotechnologie zorgen die voor een betere
werking van medicijnen die worden gebruikt door onder meer astmapatiënten.
Naast Wissinks bedrijf kent de High
Tech Factory nog vijftien andere bewoners. De jongste is Ostendum, een
bedrijf dat hier vorige maand binnentrok. Ostendum maakt ‘biosensors’ die
bijvoorbeeld snel virale infecties vast
kunnen stellen en telt, inclusief de oprichters, niet meer dan vijf medewerkers.
De andere huurders zijn niet veel
groter. Dat is ook logisch: nanotechnologie is een jonge tak van sport. Bijna
alle bedrijven in de High Tech Factory
zijn voortgekomen uit de Universiteit
Twente, een van ’s werelds meest vooraanstaande kennisinstituten als het gaat
om nanotechnologisch onderzoek. In de
‘Factory’ zit bijna geen onderneming die
ouder is dan tien jaar. Toch zijn een paar
van deze bedrijven, in hun specifieke niche, al mondiale spelers.
Zoals Micronit, dat laboratoria maakt
ter grootte van een microchip. Deze ‘labon-a-chips’ worden wereldwijd gebruikt
door bedrijven en onderzoeksinstellingen voor DNA- en bloedanalyses. ‘We zijn
bijna volledig exportgericht en dat geldt
voor alle bedrijven hier’, zegt medeoprichter Ronny van ’t Oever. Dat is ook de
reden dat de nanobedrijven van Twente,

Tide Microfluidics, dat zich
richt op het verbeteren van
contrastvloeistoffen, is de
jongste loot aan de boom
van Twentse nanobedrijven.

heeft gebracht. Alleen al het feit dat Kennispark Twente bijna 400 ondernemingen telt, geeft volgens hem aan dat deze
bedrijvencampus onmogelijk onderschat kan worden. Geen enkele andere
Nederlandse campus kent zoveel bedrijven. En als het om de werkgelegenheid
gaat, scoort het park in Enschede ook
hoog met 6300 banen. Alleen de High
Tech Campus in Eindhoven doet het,
met 8000 arbeidsplaatsen, nog beter.
In zekere zin is het volgens Buck ook
een voordeel dat Twente niet gedomineerd wordt door partijen als Philips en
NXP. Zo kan niemand in Enschede de
onderzoeksagenda’s bepalen. ‘Er is veel
vrijheid en dat is een belangrijke kracht.’
Tegelijkertijd is er het nadeel dat het
Kennispark, door zijn kleinschaligheid
en zijn verscheidenheid aan bedrijven,
nog geen uitgesproken profiel heeft.
Zelfs de nanobedrijven springen er niet
meteen uit, omdat hun technologieën in
verschillende sectoren gebruikt worden,
van telecom tot voedselindustrie.
Dat brede profiel kan een obstakel zijn
om buitenlandse investeerders aan te
trekken, meent Buck. En dat is jammer,
want zij kunnen een extra groei-impuls
geven. ‘Daar ligt mijns inziens ook de opgave: om het potentieel van de bedrijven
op het Kennispark internationaal beter
voor het voetlicht te krijgen.’

Het team van Security Matters.
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Security Matters, een bedrijf
in computerbeveiliging van
drie Italianen, voelt zich
thuis in Twente. ‘Het
gaat ons om het
innoveren.’
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klein als ze zijn, toch serieus moeten
worden genomen, meent Van ’t Oever.
‘Wij leveren veel toegevoegde waarde
voor de bv Nederland.’
Een bedrijf hoeft niet meer groot te
zijn om de wereld te veroveren, betoogt
Van ’t Oever. Dankzij het internet kan
iedereen met een paar muisklikken
potentiële klanten over de hele wereld
vinden. Ze kunnen via het web ook mondiale marketingcampagnes starten en
overal personeel vandaan halen, van Canada tot India. Van ’t Oever illustreert dit
laatste met zijn eigen bedrijf: Micronit
telt 50 werknemers, waarvan ongeveer
een kwart uit het buitenland komt. ‘Het
internet heeft alles veranderd.’
Uiteindelijk, zo stelt Van ’t Oever,
leggen al die kleinere hightechbedrijven samen veel gewicht in de schaal. Ze
delen kennis en kunde en zijn zo goed
gepositioneerd om te profiteren van
snel groeiende afzetmogelijkheden. De
markt voor microfluidica (de studie van
het gedrag van vloeistoffen en gassen op
micrometerschaal, red.) zal wereldwijd
naar verwachting met 20-30% per jaar
groeien. ‘Er is hier een systeem ontstaan
waarin we elkaar allemaal versterken.’
Dit wordt beaamd door René Buck,
een consultant die voor het ministerie
van Economische Zaken de campussen
en kennisparken van Nederland in kaart

Contrast
op maat

Wie
Damiano Bolzoni
Bedrijf
Security Matters
Missie
Beveiliging computernetwerken

D

rie Italianen in Twente.
Het lijkt een wat ongewone combinatie. Maar
voor de oprichters van
Security Matters, dat inbraakalarmen ontwikkelt voor gevoelige computernetwerken,
is het de normaalste zaak van de wereld.
‘We voelen ons hier thuis’, zegt de uit
Turijn afkomstige Damiano Bolzoni.
‘Twente is een goede plek als je ondernemende ideeën hebt. Kijk naar het netwerk van bedrijven in de regio: dat is veel
beter georganiseerd dan in bijvoorbeeld
Amsterdam.’
Bolzoni kwam naar Twente om te
promoveren en is daarna nooit meer
weggegaan. Zijn bedrijf beveiligt kritieke
computersystemen voor bedrijven als
Aliander, Essent en Shell. Namen van
andere klanten noemt de ondernemer
liever niet. ‘Dat ligt gevoelig.’
Veel nutsbedrijven werken met verouderde softwaresystemen waar allerlei
beschermingsmuren omheen gebouwd
zijn, weet Bolzoni. Het systeem is veilig,
maar niet onfeilbaar. Bij de beveiliging
van die laatste losse eindjes in het systeem komt Security Matters in beeld.
Het kastje van het bedrijf monitort het
netwerkverkeer. Gebeurt er iets buiten
de vaste patronen, dan gaat er een waarschuwing uit naar de netbeheerder.
‘Nutsbedrijven werken met steeds ingenieuzere systemen. Operationele technologie wordt digitaal’, vertelt Bolzoni.
‘Iedere afsluiter op een oliepijp heeft zijn
eigen ip-adres. Dat is nuttig, maar verzwakt de stabiliteit van het systeem ook.’
Volgens de ondernemer lopen de
meeste bedrijven continu achter de digitale feiten aan. ‘De aanvaller heeft altijd

een voorsprong op de verdediger. Grote
bedrijven beginnen nu pas in te zien
dat ze een probleem hebben met “cyber
security”.’
Het afgelopen jaar sloot de systeemwaakhond een samenwerkingsovereenkomst met een grote partij in
systeemintegratie. De partner verkoopt
het systeem van de Italianen en verdient
op servicecontracten. ‘Zij leveren onze
boodschap af in de bestuurskamers’,
vertelt Bolzoni.
Security Matters werkt onder andere
voor een van de drie grote banken in
Nederland, softwareleverancier Telvent
(omzet circa € 750 mln) en Selex, dat
onderdeel is van defensieonderneming
Finmeccanica (omzet € 17 mrd).
Hoewel de Nederlands-Italiaanse onderneming voor een grote bank werkt, is
dit niet hun kernmarkt. ‘Te druk’, vindt
Bolzoni. ‘Binnen de niche van kritieke
systemen zijn er maar vijf aanbieders van
inbraakalarmen. En onze oplossing is
anders dan die van de andere vier.’
De omzet van de start-up komt dit jaar
uit op rond € 1 mln. Heeft Security Matters niet meer groeipotentie in Silicon
Valley? Bolzoni vindt van niet. ‘Het gaat
daar alleen om snelle groei. Dat is niet
onze prioriteit. Europa biedt nog genoeg
kansen. Ons voordeel zit niet in snelle
groei, maar in aanhoudend innoveren.’

Beter netwerk
‘Twente is ideaal voor
ondernemers. Er is een
beter regionaal netwerk
van bedrijven dan in
bijvoorbeeld Amsterdam’

Wie
Wim van Hoeve
Bedrijf
Tide Microfluidics
Missie
Contrastvloeistoffen op maat

D

e ene druppel is de
andere niet. Dat geldt
zeker voor contrastvloeistoffen die worden
gebruikt bij echografieen. Contrastvloeistoffen, die bestaan uit minuscule belletjes,
zijn van belang omdat ze het echogeluid
versterken. Zo kunnen medici de doorbloeding van weefsel en organen goed
in beeld brengen. Een cardioloog kan zo
vaststellen hoe zwaar een hartspier beschadigd is, en een trauma-arts kan zien
of een verkeersslachtoffer inwendige
bloedingen heeft.
Maar iedere echo vereist een andere
contrastvloeistof. Voor dikke patiënten
is bijvoorbeeld een vloeistof nodig van
relatief grote bellen. Hetzelfde geldt voor
het ‘bekijken’ van organen die dieper in
het lichaam zitten. Met de juiste maat
belletjes levert de echo de scherpst mogelijke beelden.
Op deze problematiek heeft de startup Tide Microfluidics zich gestort. Het
bedrijf, dat vier medewerkers telt, is opgezet door Wim van Hoeve, een Twentse
ingenieur die is gepromoveerd op vloeistoffysica op microschaal.
Van Hoeves bedrijf is een van de jongste exponenten van het cluster bedrijven
dat zich op het Kennispark in Enschede
bezighoudt met nanotechnologie. Het
gaat hier om meer dan veertig bedrijven
die de afgelopen vijftien jaar zijn voortgekomen uit Mesa+, een instituut van
de Universiteit Twente. Mesa+ telt meer
dan 500 onderzoekers en is daarmee een
van ’s werelds grootste instituten op het
gebied van nanotechnologie.
De spin-off Tide Microfluidics werd
twee jaar geleden opgericht door Van
Hoeve. Hij ging als ondernemer verder
met waar hij als wetenschapper al langer
mee bezig was: het ontwikkelen van een
technologie om uniforme belletjes contrastvloeistof op maat te maken.
Dat is gelukt met behulp van een piepklein laboratorium op een glazen chip,
zoals die gemaakt worden door Micronit,
een andere Twentse universitaire spinoff. ‘Door zo’n lab-on-a-chip kunnen we
heel gecontroleerd bellen maken’, aldus

Wim van Hoeve toont zijn ‘bellenmaker’

van Hoeve. ‘Waar we nu naartoe willen,
is het ontwikkelen van een apparaat dat
we aan het bed van een patiënt kunnen
zetten, zodat een arts alleen maar aan
een knop hoeft te draaien om de bellen
te maken die hij nodig heeft. Hiermee
kan een arts sneller en nauwkeuriger een
diagnose stellen.’
Een eerste prototype is net klaar,
mede dankzij een subsidie van ruim
twee ton van STW (Stichting Technische
Wetenschappen). Over een paar weken
gaat Van der Hoeve zijn apparaat in de

praktijk testen. Voor het ontwikkelen
van een marktrijp medisch apparaat is
nog minstens vijf jaar nodig en ook extra
geld. ‘Denk aan een half miljoen.’
De nieuwe financieringsronde houdt
Van Hoeve nu al bezig, zeker nu de
overheid de subsidiekraan heeft dichtgedraaid. Het is een onderwerp waar
hij veel over spreekt met andere hightechondernemers die al langer op het
Kennispark zitten. ‘We praten met anderen over slimme manieren om toch ons
product te kunnen ontwikkelen.’

Snelwegherrie aan banden
Een paar holtes langs de
snelweg om de geluidsoverlast van autobanden met
liefst 50% te verminderen.
Europa staat in de rij voor de
vinding uit Oldenzaal.

Wie
Eric de Vries, Ysbrand Wijnant
Bedrijf
4Silence
Ysbrand Wijnant (l.) en Eric de Vries

Missie
Dempen van autobandenlawaai

H

et is niet motorlawaai
waarvoor geluidswallen worden opgetrokken en geluidswerend asfalt wordt
aangelegd, maar het
geluid van autobanden op het wegdek.
Ysbrand Wijnant, oprichter van
4Silence en docent aan de Universiteit
Twente, bedacht in zijn vrije tijd een
middel tegen het bandenlawaai. Het
idee is zo simpel dat het bijna niet voor te
stellen is dat het op Kennispark Twente
is ontstaan. ‘Maar de weg ernaartoe was
ingewikkelder’, zegt Eric de Vries.
Geluid verplaatst zich in horizontale
golven. ‘Zie het als moleculen die elkaar
aanduwen’, vertelt De Vries. ‘Als die
moleculen een andere geluidsdruk tegenkomen, buigen ze af naar boven.’ Bij
dat ombuigen komen de akoestische resonatoren van het bedrijf uit Oldenzaal
in beeld: holtes die langs de weg worden
aangebracht. Dit scheelt bij een snelheid
van 100 kilometer per uur 4 decibel. ‘Dat
lijkt weinig,’ zegt De Vries, ‘maar voor
het gehoor voelt dat als 50% reductie.’

De eerste paar honderd meter sleuven
liggen sinds enkele maanden in het
Gelderse Hummelo. Een ingenieus afwateringssysteem zorgt ervoor dat de resonatoren niet overlopen. Binnenkort volgt
een tweede test over een traject van 1 kilometer in Soesterberg. Rijkswaterstaat
gelooft zo sterk in de vinding dat deze de
testkosten volledig op zich neemt.
4Silence onderscheidt zich niet zozeer
door de geluidsreductie — die is gelijk
aan die van de stille deklagen op het asfalt. Uniek is de levensduur. Naar eigen
zeggen gaat het systeem, dat bestaat uit
betonnen platen, vijf keer langer mee
dan stille deklagen. De kosten zijn gelijk:
zo’n € 150 per meter. De marktpotentie is
enorm. Op dit moment gaat volgens 4Silence ongeveer 80% van het budget voor
geluidsreductie naar stille wegen.
4Silence heeft op meerdere punten
het tij mee. Europa heeft bepaald dat een
weg niet meer dan 63 decibel aan herrie
mag produceren. ‘Na de tests in Nederland willen we snel Europa in. Daar zit
de wetgeving en daarmee onze meest
kansrijke markt.’

