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Tien  minuten van de Radboud Campus en Hogeschool Arn-
hem Nijmegen (HAN), midden in de Health Valley-regio met 
een directe ontsluiting per snelweg (A73 en A15), op 200 me-
ter van het vrijwel nieuwe NS station Goffert en precies tussen 
de NS-stations Nijmegen Centraal en Nijmegen Dukenburg. 
En, in een wat breder verband, is Nijmegen met 160.000 in-
woners niet alleen de 10e gemeente van Nederland, ook ligt 
het centraal ten opzichte van belangrijke economische regio’s 
als de Randstad, Noord Brabant en het Ruhrgebied. Van de 
relatief jonge beroepsbevolking is meer dan de helft hoogge-
schoold; de nabijheid van Radboud Universiteit en het UMC 
als kennisintensieve organisaties maken het plaatje compleet. 
Geen wonder dat Novio Tech Campus groeit als kool. 

Directeur van de campus Rikus Wolbers: ‘We spelen in op een 
groeiende marktvraag voor specifieke laboratoriumvoorzie-
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ningen en cleanrooms in de regio. Naast kennis bij de uni-
versiteiten en hoge-  en MBO-scholen, is op de campus ook 
het zwaartepunt van de R&D van NXP en Ampleon geves-
tigd. Dus ook op het gebied van de halfgeleiderindustrie is 
een stevige kennispoot aanwezig. De regio kent verder prima 
netwerk- en support organisaties zoals SMB Life Sciences, 
Health Valley en het Business Cluster Semiconductors. Een 
groot voordeel is eveneens de Nijmeegse icoon FiftyTwo (52) 
gelegen aan de rand van de campus. Hier bevinden zich, naast 
een groot aantal kleinere bedrijven, ook grote organisaties 
waaronder Royal Haskoning DHV waarmee we op technisch 
vlak vaak samenwerken.’

Gebouw M & Gebouw A
Novio Tech Campus is qua netwerk, maar ook ‘fysiek’ sterk 
gegroeid. Na het eerste Gebouw M, wordt in november 2016 

ook Gebouw A, inmiddels vrijwel geheel verhuurd, feestelijk 
en officieel opgeleverd. Gebouw A is, evenals Gebouw M, 
door Kadans Science Partner (her)ontwikkeld, maar is be-
stemd voor een andere doelgroep. Gebouw M heeft een high-
tech uitstraling en voorziet in laboratorium en cleanroom faci-
liteiten. Gebouw A is met name bestemd voor tech start-ups en 
heeft een unieke industriële sfeer. ‘We willen deze sfeer graag 
behouden, want het geeft een gebouw iets heel eigens, ‘ver-
telt Chiel. ‘De herontwikkeling van Gebouw A was daardoor 
echter wel wat complexer. Het was bijvoorbeeld een continue 
uitdaging om een gebouw van een dergelijke leeftijd te her-
ontwikkelen met behoud van de originele details. Denk alleen 
maar aan zaken als asbest, de huidige brandveiligheidsnormen 
of ARBO-eisen. ’ 

Een deel van Gebouw A wordt gebruikt door Rockstart. Met 
hun “Digital Health Accelerator program” begeleidt deze 
“Global Startup Machine”, de start-ups op het gebied van 
business development, funding, netwerk, kantoorruimte, rele-
vante start-up events en meer. Daarvoor maken ze onder an-
dere gebruik van een breed netwerk van mentoren. Rockstart 
lanceerde in mei 2015 haar eerste programma voor Digital 
Health start-ups op Novio Tech Campus. Hier gaan start-ups 
–met de focus op verbeteren van gezondheid en zorg- vanaf 
dag 1 samenwerken met belanghebbenden in NL en daarbui-
ten. De selectie voor het tweede accelerator programma is zo-
juist afgerond. Wat de populariteit van de Novio Tech Campus 
onderstreept, is het feit dat voor dit programma bedrijven uit 
maar liefst vijf continenten zich gemeld hebben. ‘We trekken 

zelfs bedrijven uit Silicon Valley, ‘ stelt Rikus trots. ‘Die kie-
zen voor regio Nijmegen, omdat de faciliteiten, partners en 
toekomstperspectieven hier ideaal zijn. Volgend jaar zal een 
derde programma Digital Health starten. Het fijne is dat uit het 
eerste programma ook bedrijven blijven ‘plakken’ op Novio 
Tech Campus.’

Het gebouw van EPR
Wat nu nog groen gras is en gelegen voor de Gebouwen M 
en A, kan aan toekomstige partners worden uitgegeven voor 
de realisatie van eigen huisvesting. Hier vindt nu de eerste 
nieuwbouw plaats. EPR is het eerste tech-bedrijf dat een 
nieuw bedrijfspand laat bouwen op Novio Tech Campus. De 
nieuwbouw bestaat uit 2.200 m2 productie- en kantoorruimte, 
verdeeld over drie verdiepingen. In het voorjaar van 2017 is de 
oplevering gepland. EPR is gespecialiseerd in de productie van 
high end industriële modules en systemen voor de high-tech 
industrie. De nieuwe huisvesting moet de ontwikkeling van 
EPR een impuls te geven. Daarom kiest het Nijmeegse high-

boden. Kadans Science Partner stelt zich ten doel om, samen 
met haar partners, de gebruiker totaal te ‘ontzorgen’ op het 
gebied van huisvesting en faciliteiten op alle facetten. 
Chiel van Dijen, adjunct directeur en partner bij Kadans is 
naast ontwikkelaar, vooral een breed georiënteerde huisves-
tingsconsultant. Noodzakelijk, én een groot voordeel voor 
opdrachtgevers, want de life science sector kent haar heel ei-
gen eisen en uitdagingen. ‘Huisvestingsconsulent in deze sec-
tor betekent kennis en expertise van de meest uiteenlopende 
items: van stimuleringssubsidies tot maatwerk in de huisves-
ting en van financieringsvraagstukken tot het beschikbaar stel-
len van een equipment pool met apparatuur. Daarnaast moet 
je bereid zijn tot een flexibel en langdurig commitment met je 
huurders,‘ aldus de specialist in deze sterk groeiende niche-
markt. Naast Novio Tech Campus is Kadans inmiddels betrok-
ken bij tal van belangrijke ontwikkelingen vooral in Wagenin-
gen, ’s Hertogenbosch (JADS op gebied van Data Science) en 
Utrecht (Genmab). Locaties in Leiden en Eindhoven staan op 
het programma. 

AGENDA NOVEMBER
11 november
Novio Tech Campus and Kadans Science Partner are organi-
sing a grand opening to celebrate the completion of building 
A and the 3rd birthday of the campus. The ceremony will be 
enlivened by the pressence of Bertholt Leeftink, the Direc-
tor-General Enterprise and Innovation at Ministry of Econo-
mic Affairs, who will perform the opening act. 

14-16 november
East Netherlands Development Agency (Oost NV) is organi-
zing the Match2Medica Tour for the third time in collaborati-
on with the NBSO network in Germany, the Enterprise Euro-
pe Network (and RVO), Taskforce Healthcare, Health Valley, 
Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij and InnovationQuar-
ter. The focus of this tour is 'Medical Diagnostic Devices'.
The aim of the tour is to offer support to Dutch SME entre-
preneurs who focus on, or target, the international market, at 
the Medica (and Compamed) trade fair, which is the biggest 
medical marketplace in the world.

Match2Medica Tour 2016
Date: November 14 -16, 2016
Location: Düsseldorf / Germany

23 november Dutch RF Conference
The first Dutch RF Conference @Novio tech Campus will be 
organized in close collaboration with Techwatch, publisher of 
Bits&Chips and our new campus resident.
Target audience: engineers, team leaders, technical managers.
Focus: low-power RF, RF energy, RF power
Check dutchrf.com for Visitors info, Programme (Call for 
speakers!) and Sponsorships.

Campus bewoners
Ampleon, Avivia; Business Cluster Semiconductors; Bru-
co, ; Fluke Tektronix: Fotowerk; HAN Biocentre; Health 
Valley; Jointsphere, IJ5 Lab, Kadans Science Partner;  
Lead Pharma; Macom, Mellon Medical; NovioSense; No-
vioScan, Noviosys, Novio Tech Campus ; Pharmacytics, 
Photronics; QPharmetra;  PinkRF,  QM Diagnostics  Rad-
boudumc Tandheelkunde, Rhumbline Consultancy; Rock-
start; Sencio,  Sit & Heat, Sleep.AI, SMB Life Sciences; 
SPL Medical, Staten Biotechnical, Techwatch Tokyo Futu-
re Style; Tropiq Health Sciences, Urogyn 

Meer informatie

Voor Novio Tech Campus:
Rikus Wolbers
e-mail: rikus.wolbers@noviotechcampus.com
mobiel: 06 28876081
of kijken op www.noviotechcampus.com

Voor Gebouw M en A of overige huisvesting:
Chiel van Dijen MRE
e-mail: c.dijen@kadansvastgoed.nl
mobiel: 06 50859710
of kijken op www.kadanssciencepartner.nl

tech bedrijf, waar 60 mensen werken, voor een representatieve 
en transparante huisvesting op Novio Tech Campus. Ook dit 
gebouw wordt weer een eyecatcher op het park. Wiegerinck 
Architecten uit Arnhem heeft een gebouw ontworpen waarbij 
de productie van modules niet langer plaatsvindt in gesloten 
productiehallen, maar verdeeld zijn over drie verdiepingen en 
zichtbaar zowel vanuit een centrale vide als vanaf buiten. In de 
nieuwbouw zijn tevens kantoorafdelingen en cleanroom-faci-
liteiten gevestigd.  Voor Rikus Wolbers is de komst van EPR 
het bewijs dat Novio Tech Campus een significante bijdrage 
levert aan het innovatie- en ondernemersklimaat in Nijmegen 
en omgeving. “En er is nog ruimte beschikbaar voor zowel 
nieuwe initiatieven als in de bestaande gebouwen”.  

Kadans Science Partner
Kadans Science Partner is vanaf de initiatieffase bij Novio 
Tech Campus betrokken. Het bedrijf is sinds 2003 actief in 
de kennisintensieve sector op het gebied van huisvesting in de 
breedste zin, waarbij ook de noodzakelijke service & support, 
een breed netwerk en mogelijk ook financiering wordt aange-

IJ5lab en Business Generator
Hoe verklaren Chiel en Rikus het succes van de campus? 
Chiel: ‘Dat zijn vele factoren waarvan er al enkele genoemd 
zijn (de centrale ligging, de faciliteiten), maar er is op de cam-
pus ook een kruisbestuiving in optima forma. ‘Niet alleen 
binnen de campus slaan we de handen ineen, maar zeker ook 
in allerlei (inter)nationale en regionale samenwerkingsverban-
den buiten de campus.’ Rikus vult aan: ‘We zoeken continu 
naar nieuwe vormen van samenwerking. Zo is nu het IJ5 lab 
opgezet, waarin een verregaande  samenwerking met scholen, 
stagiaires en het bedrijfsleven.  Op de campus bevinden zich 
twee ROC’s, bedrijven krijgen de mogelijkheid om stageop-
drachten in een chemie lab uit te laten voeren op ons terrein 
door MBO studenten. Dat is zo populair, dat we dit nu ook uit-
breiden naar het Hoger onderwijs, de HAN en de Universitaire 
Biotechnologie. En naast een chemie lab willen we mettertijd 
ook een biologie lab. Zo blijven we ontwikkelen en uitbou-
wen. En dat moet ook, want zeker voor deze sector geldt: Stil-
stand is achteruitgang!.’ 


