
www.vonkenschede.nl

Vastgoed en
Ondernemers
Kennispark
Vastgoedeigenaren en ondernemers Kennispark Twente
verenigen zich om plannen tot uitvoer te brengen



Welkom!
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15.00 uur – Update vanuit VONK bestuur en commissies
Welkom en uitnodiging Bianca Screever
Update vanuit de gebiedsorganisatie Alfred Stobbelaar
Commissie Mobiliteit Bianca Screever
Commissie Parkmanagement Rudy Sesink
Commissie Duurzaamheid Dick Theisens

15.30 uur – Zes pitches door diverse expert-sprekers

16.00 uur – Informatiemarkt met duurzame initiatieven

17.00 uur – Rondleiding bij de bedrijven in het pand



Welkom!
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1 NX Filtration
2 MASER Engineering BV
3 Ecare
4 Engineero B.V.
5 du Gardijn Groep
6 Comyoo
7 Demcon
8 3T
9 HCT Consultancy B.V.
10 Root B.V.
11 Briegel
12 BCT architecten
13 Miles
14 Distribute
15 Movella Holdings B.V.
16 SON coach en trainer

17 Micronit
18 DTC real estate
19 ASR Dutch Science Park Fund
20 Sigmax Shared Services
21 HOST
22 Lionix
23 High Tech Centre Enschede BV
24 Keypoint
25 Switch
26 Maatschap Steenriet
27 Pontus
28 Penelope Office Investments
29 KienhuisHoving NV



Denk mee: Jaarplan 2023
11 oktober 15:00 – 17:00 uur ALV 
Help mee het jaarplan te bepalen!
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VONK ook op programmatische kant:

samenwerking + profiel versterken

• Rol in talent behoud; Kennispark op bedrijvendagen?
• Welke clusters vinden we belangrijk, Chiptech?
• Uitingen; Kennispark hoodies, Campus Cafe
• Medtech week; voor gereduceerd tarief VONK 

leden?
• …?
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Rol VONK in 
gebiedsorganisatie

• Raad van Toezicht (1x per kwartaal), met leden:
• vice voorzitter UT
• voorzitter VONK
• wethouder gemeente

• Directeurenoverleg (1x per maand), 

• Gebiedsorganisatie, UT, gemeente, VONK, NovelT

• Overleg gebiedsontwikkeling Kennispark (1x per maand), 

• Gebiedsorganisatie, UT, gemeente, VONK (?), ASR
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Bezoek burgemeester
29 augustus 

• 15:00 – 16:00 Wandeling Kennispark 
• Met Bianca Screever en Anne-Wil Lucas

• 16:00 – 17:00 Ronde tafel met leden van VONK
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Update vanuit de 
gebiedsorganisatie

• Toevoegen Innovatiedistrict Hengelosestraat

• Transformatie bestaand B&S terrein

• Versterken profiel Kennispark

• Versterken samenwerking
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Update vanuit de 
gebiedsorganisatie
• Toevoegen Innovatiedistrict Hengelosestraat

• Planontwikkeling en vergunningsaanvraag voor het multi-tenantgebouw aan de 

Hengelosestraat (met onderliggende LOI’s)

• Planontwikkeling en vergunningsaanvraag voor het woongebouw aan de Hengelosestraat

• Parkeergebouw aan de Hengelosestraat aanbestedings gereed (business case en 

investeringsbudget)

• De Slimme Verbinding (oversteek)

• Publiek-private overeenstemming over (BREEAM-proof) ontwerp voor de inrichting van 

het Innovatiedistrict (openbare ruimte en omliggende gronden)

• Programma van Eisen en Business Case gebouw aan UT-zijde (the Connection)
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Update vanuit de 
gebiedsorganisatie
• Transformatie bestaand B&S terrein

• Gezamenlijke parkeerstrategie VONK en gemeente

• Overeenstemming en uitvoering integraal (BREEAM-proof) inrichtingsplan voor de private 

en openbare ruimte Institutenweg

• Overeenstemming integraal (BREEAM-proof) inrichtingsplan voor de HMO-kavels en pand 

Studententeams

• Plan (BREEAM-proof) voor het verbeteren van de looproutes en realisatie quick wins

• 3-sterren BREEAM-gebiedscertificaat en plan van aanpak voor 4 sterren certificering
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Update vanuit de 
gebiedsorganisatie

• Versterken profiel Kennispark

• Uitvoering vervolgplan versterken MedTech cluster

• Inventarisatie leads en stimuleren (fysieke) clustervorming

• Verkenning tweede clusterplan (Chip-design, Robotica of Energie)

• Succesverhalen van Kennispark(bedrijven) in nationale media

• Profilering Kennispark als valorisatie en spin out locatie 
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Update vanuit de 
gebiedsorganisatie
• Versterken samenwerking

• Groei van VONK tot 40% van de bijdrage aan de gebiedsorganisatie voor 2023

• Maandelijkse Deepdives tijdens Campus Café trekken minstens 100 bezoekers

• Zichtbaarheid community vergroten

• ’Ontmoeten via Sport’ (e-sport competitie, QR-routes, tennis/voetbalcup KP)

• Stakeholder management

• Overlegstructuur gebiedspartners geoptimaliseerd
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Update Parkmanagement
• Parkmanagement CIE en ‘het 

parkmanagement’ als verantwoordelijkheid
• Andere naam :Gebiedstransformatie?
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Doel Parkmanagement
• Collectieve aanpak
• Inkoopvoordeel
• Borging van de uitstraling
• Professioneel geleid
• Zodat ondernemers kunnen ondernemen
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Invulling dichtbij
• Eerst ‘laaghangend fruit’ onderzoeken

• Afvalinzameling collectieve inkoop
• Post- en pakketservice 
• Cameratoezicht en beveiliging

• Doel: 
• Zichtbaarheid
• Quick win
• bevorderen deelnamegraad
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Dan complexere kwaliteitsimpulsen onderzoeken
• Duurzame gescheiden afvalverwerking
• Collectieve inkoop van energie
• Duurzame mobiliteit/deelvervoer
• Duurzame inrichting en onderhoud buitenruimte
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Parkmanagement invulling



Financiering 
Parkmanagement
• Ondernemersbijdragen
• Gebiedsorganisatie (Regiodeal?)
• Leveranciersvergoedingen /  kortingen

• Streven is na 3 jaar evaluatie
• Daarna financiering vanuit 

ondernemersbijdragen
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Commissie mobiliteit
• Status gemeente qua parkeren: 

• Algemene kaders voor Kennispark helder.
• Project Twente Village; Uitgangspunt; kostendekkend parkeerplaatsen aanbieden

• Stap 1 - Vlekkenplan: overzicht van functies en resulterende parkeervraag 
(aantallen en dagen/tijdstippen) (Sept gereed)

• Stap 2 - Parkeerafspraken updaten: verdelen van de parkeer-
capaciteit over de verschillende vragende partijen (Okt gereed)

• Stap 3 - Nieuw kader opstellen (zonnepanelen, looproutes) (Dec gereed)

• Wij dienen als B&S park goed in het vlekkenplan te staan.
• Komende periode goede onderbouwing claim. 
• Jullie hulp nodig!
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Commissie mobiliteit

• Opzet gezamenlijk mobiliteitsplan Kennispark 
• Niet verplichtend maar uit verbinding, saamhorigheid
• Mogelijk voorwaarde voor parkeren Twente Village?

• Onderzoek lease fietsen gaande / verkenning hubs 
gaande

• Animo voor bezoek alternatieve parken? Schrijf je in 
op de intekenlijst!
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Comissie Duurzaamheid 
Kennispark (CDK)
Why: 
• Wij geloven in Kennispark als een duurzame en groene innovatiecampus

How:
• Inspireren en aanjagen van duurzame innovaties
• Verbinden van gebouweigenaren, huurders, gebruikers met duurzame initiatieven
• Platform bieden aan duurzame initiatieven 
• Communiceren van duurzaamheid 'Best Cases' op Kennispark
• Afstemming met commissie parkmanagement en mobiliteit t.a.v. duurzaamheid

What:
• Events of pitches organiseren
• BREEAM scan; Dakscan; Collectieve zonnedaken
• …
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Pitches
1. Tom Linneman Linneman Bouw en Advies Gratis duurzaamheidsscan van uw pand

2. Frank Waleczek Subvention Stimuleringsmaatregelen voor label C en beter

3. Pieter vd Woude Coöperatie Enschede Energie Gratis dakscan - zonnepanelen op uw dak

4. Klaske Houtsma Impulse Carbon footprint van uw bedrijf in kaart

5. René Teeuwen Twente Mobiel Fietsmaatjes en mobiliteitsplan

6. Eric vd Bergh MSG Zero-emission logistiek op Kennispark
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www.vonkenschede.nl

Bedankt voor de aandacht!

Zijn er vragen?
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