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2018 en de eerste helft van 2019 stonden volledig in het teken van het creëren van 
een gezonde voedingsbodem en draagvlak om de ambities voor 2030 te halen. De 
structuurvisie en het beeldkwaliteitsplan die deze zomer uit de gebiedsstrategie 
volgden zijn een belangrijke, grote stap daarnaartoe. Kortom: het fundament voor 
Kennispark 2030 is gelegd.

Doen!
Voorbereiding is belangrijk, maar verandering begint pas als je doet. En dat is waar 
we op dit moment hard mee bezig zijn om datgene te doen waar nu de meeste  
behoefte aan is onder (alle) Kennisparkers. Een duurzaam parkeerbeleid, de afstand  
tussen bedrijf en talent verkleinen, ruimte bieden aan bedrijven en startups die op 
Kennispark de volgende stap willen zetten en waar het nu al kan investeren in de 
openbare ruimte. 

Anders denken
Eén gebied waar het campusgevoel overheerst met nieuwe aansprekende gebou-
wen, op ontmoeting gerichte openbare ruimte en laagdrempelige verbindingen met 
de aangrenzende campus van de Universiteit. Dat is waar we naartoe moeten en ook 
vast hebben gelegd in de structuurvisie. Dat vereist een andere manier van denken. 
Het is daarom belangrijk dat we - willen we dat campusgevoel creëren - als ge-
bied helder hebben welke bedrijven we op ons park willen hebben. Begrijp mij niet 
verkeerd, we hebben op dit moment al een fantastische mix aan bedrijven. Echter, 
een innovatiecampus is afhankelijk van de slimme verbindingen die we gaan maken 
tussen bestaande en nieuwe (hightech) bedrijven om dat voor elkaar te krijgen.  

Ontmoeten 
Een dynamisch en innovatief gebied draait vooral om ontmoeting. Om die te  
faciliteren gaan we verder met het mogelijk maken van shared facilities op Kennis-
park. Net als voor de invulling van de openbare ruimte verwachten we in het voorjaar  
van 2020 het definitieve bestemmingsplan. Hét sluitstuk dat de duidelijkheid, 
rechtszekerheid en mogelijkheden biedt om Kennispark verder te ontwikkelen. 

Jouw steun, betrokkenheid, stem en feedback is enorm belangrijk. Veel van de  
suggesties en ideeën die we kregen, hebben bijgedragen aan de invulling van de 
structuurvisie. Blijf dat ook vooral doen. Kansen die je ziet of nieuwe initiatieven 
ontvang ik graag op anne-wil@kennispark.nl. 

September 2019

Anne-Wil Lucas
Gebiedsdirecteur
Enschede

“Fundament
  Kennispark  2030 gelegd”



Aanstelling 
Kwartiermaker 
Anne-Wil Lucas!
Sinds 1 november 2018 de drijvende kracht  
achter de vertaling van de gebiedsstrategie 
en sinds 1 september 2019 gebiedsdirecteur 
om de plannen verder te concretiseren.

Goedgekeurd!  

De gemeenteraad van  
Enschede heeft de volgende 
documenten vastgesteld:
• Gebiedsstrategie
• Actieplan 1e helft 2019
• Beeldkwaliteitsplan

Rapportcijfers van 
ondernemers in 2018

Parkeren 

Ontmoetingsmogelijkheden

Samenwerking bedrijven onderling

Horeca

Samenwerking met universiteit

Bereikbaarheid

5,2

5,4

5,6

5,6

6,0

7,8

Lancering Free 
Lunch Fridays in 
april 2019

            Georganiseerd

            Verwacht
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Campagne Prima 
Parkeren

Meet and 
Experience 
22 november 2018
Op 22 november 2018 organiseerden we in 
de Grolsch Veste een event voor Kennispark-
ondernemers gericht op inspiratie, nieuwe 
ontwikkelingen en discussies over ergernissen 
en kansen voor Kennispark. De avond leverde 
waardevolle input op voor de toen nog uit te 
werken actieplannen en structuurvisie!

Parkeren waar het hoort 

voor een mooier gebied en 

nog beter: inzicht in waar 

nog veel meer ruimte is om 

te parkeren!



Bezochten dit jaar de 
tweede editie van de 
Business Walk.

Selectie eindbelegger  
Kennispark

Kadans Science Partner is door de  
gemeente Enschede en de Universiteit 
Twente geselecteerd om in gesprek te 
gaan om als lange termijninvesteerder 
met hen tot een samenwerkingsovereen-
komst te komen voor de ontwikkeling van 
Kennispark.

Vernieuwde website
Duidelijker, vollediger én een nieuwe  
slogan die daarbij past: Where science 
becomes business! 300

studenten

Verstevigde samen-
werking met andere 
topwerklocaties

Betrokkenheid bij  
nieuwe structuurvisie!
 
Focus 2e helft 2019:

• Oprichting coöperatie
•  Uitwerking  

regiodealprojecten
• Bestemmingsplan

Maandelijks overleg tussen gebieds- 
directeuren.

Samen talentwerving en innovatie 
stimuleren (bijvoorbeeld d.m.v. meer 
events).

Plannen voor gezamenlijke  
(internationale) branding.

In gesprek

2 rondetafelgesprekken met landelijke poli-
tici over belemmerende wet- en regelgeving.

3 bezoeken en exportsessies met (buiten-
landse) universiteiten over Twents innova-
tiemodel.

3 parkeerbijeenkomsten voor een betere 
bereikbaarheid.

15 gesprekken met ondernemers over 
hun wensen voor Kennispark. 



Ondernemers-
vereniging 
Kennispark groeit 
 

> 12 nieuwe leden sinds medio 2018

> Demcon treedt toe tot bestuur

Flexibele mobiliteit 
op Kennispark

1600 fietsritten van 

en naar Kennispark in 2018

6 locaties voor deelfietsen 

op Kennispark

€6.000.000 
aan regiodeal-middelen binnengehaald voor Kennispark! 

Groei online community

volgers344
volgers312

volgers162
volgers1.126

2.127 volgers

(Ver)bouwplannen 
op Kennispark  
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 nieuwbouw- 

projecten akkoord.

  concrete  

(ver)bouwplannen.



Postbus
Postbus 217
7500 AE Enschede

+31 (0)53 483 6800
info@kennispark.nl

Bezoekadres
The Gallery
Hengelosestraat 500
7521 AN Enschede
Nederland

LOCATIEGEGEVENS


