
De halfgeleiderindustrie: best kept secret van de Nederlandse 
economie 
 
Onder de slogan ‘Celebrate the Future’ vierde Business Cluster Semiconductors (BCSEMI NL) 
afgelopen donderdag hun tienjarig bestaan. Met het jubileum werd teruggekeken op tien jaar 
ervaring in de halfgeleiderindustrie: een van de belangrijkste, en tegelijkertijd een van de meest 
onderbelichte, pijlers van de Nederlandse economie. De conclusie van het jubileum was dan ook 
eenduidig: we mogen best wat harder roepen!    
 
De chip is een centraal onderdeel van leven in de 21e eeuw. Chips zorgen ervoor dat je kan ‘appen’ 
met je smartphone, je slimme wasmachine vanaf je werk aan kan zetten en veilig plaats kan nemen 
in zelfsturende auto’s. Op het gebied van gezondheidszorg worden chips ontwikkeld die 
glucosewaarden uit het bloed kunnen meten. In het openbaar vervoer worden chips gebruikt bij het 
in- en uitchecken met je OV-chipkaart. De chip is echter klein en volledig geïntegreerd in ons 
dagelijkse leven, waardoor deze soms aan de aandacht dreigt te ontsnappen. Hetzelfde geldt voor 
het succes van de Nederlandse halfgeleiderindustrie.  
 
Volgens de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) is Nederland een van de grote spelers op 
de wereldmarkt voor halfgeleiders. Met een marktaandeel van meer dan 20 procent, kan gesteld 
worden dat bijna alle chips ter wereld een Nederlands onderdeel bevatten of met Nederlandse 
machines gemaakt zijn. De kracht van de Nederlandse halfgeleiderindustrie is deels te danken aan 
Philips. Zo bracht een joint venture van ASM International en Philips in 1984 ASML voort, wereldwijd 
de belangrijkste speler op het gebied van machines om chips mee te maken. Het succesvolle 
halfgeleiderbedrijf NXP Semiconductors ontstond uit de voormalige halfgeleider divisie van Philips. 
En in 2016 verzelfstandigde Nexperia vanuit de voormalige Standard Products divisie van NXP.  
 
Buiten de erfenis van Philips, heeft Nederland in de afgelopen decennia een bijzonder goed 

ecosysteem ontwikkeld waarin de halfgeleiderbedrijven kunnen floreren tot organisaties van 

wereldklasse. Een lopend succesverhaal uit dit ecosysteem is de Nijmeegse halfgeleider-startup 

Enzyre, dat chips ontwikkelt voor de gezondheidszorg. Waander van Heerde, CSO van Enzyre, vertelt: 

“Door ons te vestigen op Novio Tech Campus zijn we in contact gekomen met cruciale partners van 

BCSEMI NL (zoals NXP, Sencio, EPR en Micronit). Samen met onder andere NXP en financiële 

ondersteuning uit het “Pieken in de Delta” programma (gefinancierd vanuit de Provincie Gelderland) 

is het ons gelukt om in een heel kleine hoeveelheid bloed een mini-stoltest te ontwikkelen. Met de 

ondersteuning vanuit dit ecosysteem, is het ons gelukt meerdere mini-stoltesten te ontwikkelen die 

allemaal verpakt worden in één biochip ter grootte van een creditcard. Op deze manier brengen wij, 

met de biochip, het laboratorium naar de patiënt toe.” 

 
Dat er meer bedrijven als Enzyre zijn in Nederland, werd duidelijk op het tienjarig jubileum van 
BCSEMI NL. Voorgezeten door Jort Kelder, kwam een groot deel van de Nederlandse 
halfgeleiderindustrie samen op Novio Tech Campus in Nijmegen. In een volle zaal werden 
verbindingen gelegd, van de directeur van NXP tot engineers van halfgeleider-startups. Volgens Barry 
Peet, directeur van BCSEMI NL, is deze onderlinge betrokkenheid een van de unieke eigenschappen 
van de Nederlandse halfgeleiderindustrie:  “Onderlinge verwevenheid en samenwerking is iets wat 
de Nederlandse halfgeleiderindustrie kenmerkt en wat Nederland verder kan brengen in het 
economische geweld van de rest van de wereld. Maar daarvoor moeten we wel blijven roepen en 
onze mooie succesverhalen delen met de wereld!” 
 
 



BCSEMI NL 
Business Cluster Semiconductors Netherlands is een nationaal netwerk van bedrijven en 
kennisinstellingen die actief zijn in de gehele halfgeleider-waardeketen: research & development, 
ontwerp, productie en toepassingen op het gebied van geavanceerde IC’s, MEMS, sensoren en 
draadloze systemen. 
 
Kijk voor meer informatie op www. bcsemi.nl  
Of neem direct contact op met Barry Peet (directeur BCSEMI NL): 
E-mail: barry.peet@bcsemi.nl 
Tel.: +31 6 42 474 989 
 
Novio Tech Campus 
Op deze campus in Nijmegen komen kennis, bedrijvigheid en innovatie samen. Toponderzoekers en -
ondernemers op het gebied van Lifesciences, Health en High Tech vestigen zich hier. Dit maakt de 
campus een innovatieve broedplaats, waar producten en diensten tot stand gebracht worden die 
bijdragen aan een betere en gezondere wereld. De Nederlandse Topsector Chemie onderscheidde 
Novio Tech Campus met de iLAB (InnovationLab) status.  
 
Kijk voor meer informatie op www.noviotechcampus.com 
Of neem direct contact op met Joey van Baarsel (marketing & communicatie): 
E-mail: joey.vanbaarsel@noviotechcampus.com 
Tel.: +31 6 39 63 76 96 
 
Enzyre 
Enzyre (founded in 2016) will drive point of diagnostics to its top. Enzyres mission is to develop 
innovative diagnostic solutions enabling personalized medicine. Our vision is to create a point of care 
diagnostic platform applicable for near patient testing and management of treatment modalities. 
 
Kijk voor meer informatie op www.enzyre.com 
Of neem direct contact op via: 
E-mail: info@enzyre.com 
Tel.: +31 6 28 26 54 05 
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