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Klein geheim achter 
grote noodlanding 
Het is 2009. Een vliegtuig boven New York krijgt vlak na de start een 
zwerm vogels in de motoren. Beide motoren vallen uit en er rest nog 
maar één ding: een noodlanding maken op de rivier de Hudson. Waarom 
het vliegtuig niet meteen omlaag viel? Dat lag aan de piloot én aan een 
sensor van Sensata. Dit en meer kwam onlangs aan de orde tijdens een 
bedrijfsbezoek van IKT-Hengelo.
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Geen makkelijke onderdelen, maar 

de kritieke sensoren in apparatuur; de 

onderdelen die je nodig hebt als je auto 

ermee stopt. Of je vliegtuig. Daar is Sensata 

sterk in, vertelde Koen Wildenbeest tijdens 

het drukbezochte bedrijfsbezoek. 

Waar komt dat vandaan?

Bijna iedereen kent Texas Instruments in 

Almelo nog wel: in de vorige eeuw vooral 

gespecialiseerd in het ontwikkelen van 

druksensoren. In 2006 werd deze tak van 

het wereldwijde concern overgenomen. 

Sindsdien gaan de ontwikkelingen verder 

onder de vlag van Sensata Technologies. 

En hoe! Koen, Wildenbeest, General 

Manager Powertrain Europe, stelt: “We 

zijn overal. Je ziet ons onder andere in 

wasmachines, koffiezetters, airconditioners, 

boten en tractoren.” De grootste branche 

waarin Sensata vertegenwoordigd is? De 

automotive. “In sommige vliegtuigen vind je 

tot wel 1500 van onze sensoren. En voor je 

auto hebben we meer dan 50 sensoren. Ze 

meten onder andere de temperatuur, druk 

of vloeistof.”

Waar staat het nu?

De vraag naar sensoren groeit. De kansen 

op dit gebied ook. Daarom liet Sensata 

ruim twee jaar geleden een nieuw 

gebouw neerzetten op de Westermaat 

Campus in Hengelo. In dit ultraduurzame 

gebouw huizen nu drie laboratoria, 

research & development en verschillende 

stafafdelingen. In slechts zes weken 

simuleren medewerkers er bijvoorbeeld 

de complete levenscyclus van sensoren in 

een auto. Dat gebeurt onder meer via een 

test met enorme druk. Vergelijk het met de 

testopstelling die we van Ikea kennen voor 

zijn stoelen. 

Waar gaat dat naartoe?

Met de opkomst van de elektrische auto 

heeft naar verwachting in 2030 nog 

70 procent van dit vervoermiddel een 

verbrandingsmotor. Dat valt mee. Ron de 

Groot, Global Manager Electrical Propulsion, 

zette echter een interessante sneak 

• Omzet: 3,5 biljoen (dollar) p.j.
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• Marktaandeel: 85% van 

wereldmarkt automotive 

sensoren
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Koen Wildenbeest en 
Ron de Groot checken 
50 autosensoren

‘De auto van de 
toekomst zoekt 

na afloop zelf een 
parkeerplek’

preview neer van de auto van de toekomst. 

Zelfrijdend; dus geen stuur meer nodig. 

Smart; hij rijdt vóór als je hem nodig hebt en 

zoekt na afloop zelf een parkeerplek. Online; 

je bestelt er je boodschappen mee en checkt 

onderweg je social media. Welk merk De 

Groot op de achterklep van deze auto ziet 

prijken? “Misschien wel Google of Apple…”

De manager schetste met het 

toekomstbeeld dat een derde van de 

sensoren die Sensata nu voor auto’s maakt, 

verdwijnt. Hierdoor ziet hij gelukkig wél 

kansen ontstaan in de mechanica met 

onderdelen voor bijvoorbeeld e-motoren 

en draadloze batterijbeheersystemen. 

Collega Wildenbeest vatte de uitdaging 

waar het bedrijf voor staat, simpel samen: 

“De makkelijkste problemen kan iedereen 

oplossen. Sensata investeert in mensen en 

technologieën om de moeilijke uitdagingen 

op te lossen.”


