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Bijlage I: Organogram DHV BV 

Structuur en management DHV Groep 
Operationeel organisatieoverzicht (april 2007) 

-llaM 
DHVB.V. 

NACO, Netherlands Airport Consuftants B.V. 

Dttlntmlngtrt 

AdvleS<omblnatle ZU1ver1ng Haagse Reglo vol 

Bouwkomblnatle BlD Tiel vol 

HR/DHVvol 

lnfraflex B.V. 

lngenteursbureau Vathorst vof 

TEC vol 

Protected Storage Engineers vol 

Schookompagnle vol 

Eaiopa 

DHV CIS B.V. (Rusland) 

lhdtHl""'l'a 
DHV Consultants Guatemala (Guatemala) 

DHV Hstung Ling Engineering Co. ltd. (Taiwan) 

DHV Sudammca S.R.L (Bolivia) 

OHV MED ltd. Osraol) 

DHV Consultants Representative Office (Nepal) 

DHV Planetek Co. ltd. (Taiwan) 

DHV Tunis le SA (Tuntste) 

DHV Consultants Representative Office {Vietnam) 

DHV Global Engineering Center B.V. Ondla) 

NACO-Stewart Scott Airport Consultants (Zutd-Afr1ka) 

SADECO (Saudt-Arabte) 

lnnova Aviation Consulting LLC (Verenlgde Staten) 

NACO - Delcan LLC (Cinada) 

Eaiopa 

A+D Engels n.v. (Belgte) 

DHV CR, spol s r.o. {Tsje<htii) 

DHV Magyarorsz.ig Kft. (Hongarije) 

OHV Polska Sp. z o.o. (Polen) 

DHV S.A. (Portugaij 

llUbahlnlpa 

OHV China 8.V. 

DHV (Beijing) Environmental Engineering Co. ltd. (China) 

DHV Engineering Consultancy Co. ltd. (China) 

OHV India Private Ltd. (India) 

PT. Mitra Llngkungan Dulacon•ult (lndontste) 

SSI ( Zutd-Alrika, Botswana, Zimbabwe) 

Panafcon ltd. (Kenia) 

SEED-Socteclade de Engenhar1a e Desenvolvtmento ltd. (Mozambique) 

Bohlwekt Environmental (Ply) ltd. (Zuld-Afrih) 

Delcan Group International (Canada. Verentgde Staten, Hongkong) 

PGL S. Dekan Israel (l>rael) 

--_i --
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Bijlage II: Kaartjes: innovatie in Nederland 

Kaarljes : innovatie in Nederland: 

Flguur 1; lnnovatie hotspots In NL (Akkerman & Wetting 2006) 

c. Kennisintensieve 'ndt..sl~ 

Arb. pl. per fOOO inw_ 1~-65 
.. n1;bir-i'4 
.Uto:" 
Uto:J4 
1--11• )'\ 
,'.'IV. I ~ 
._llldQJdaft1D 

. 
Flguur 2; kennlslntensleve 
industrle (Louter 2002) 

a. Chemie r-
Aroeidsplaatsen per i<m2 ,,, --

:; IQt 1D 
:\ lr1I~ 
, llO'la 
n11ndcr :IH 1 

/ 

I 

Flguur 3; Werkgelegenheid in de 
4 chemle 2001 (Louter 2002) 
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Figuur 4; werkgelegenheldsgroel 1996-2004 
(Weterlngs et al 2007) 

Figuur 6; Gemlddeld opleidingsniveau 
beroepsbevolklng per gemeente (Weterlngs 
et al 2005) 
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Flguur 5; Aandeel werkgelegenheid in de 
kennlslntensieve industrie (Weterlngs et al 
2007) 

Figuur 7:Aandeel industriele hightech- en 
medlumtech-werk-gelegenheld In de totale 
werkgelegenheid, op gemeente-niveau,( 
Weterlngs et al 2005) 
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Figuur 2; Aandeel werkgelegenheid in 
Research & Development (R&D) In de fatale 
werkgelegenheld, op gemeenleniveau, 2002 . 
(Welerings et al 2005) 

F lguu r 30 1 RultTl'IC •.Ike i:ou·oon•;;n : Jmcrr...,crkJn;~relJ1lc::-1n de 
Ncdcrl;indlcb~otechn.:ilo;lc, l·jl&fr.l<:0,4.!."o.,: t?c ·..v~.'.-:;~ ,.11 ·M,-: 

1,-:::,.<t:r-:.•r.e,'r>.- Sc:-e.: ~"[.';:;..' .-:,1~.'Tf':.:":a11 .~i 'r. ~/ Wiro <i ic."-e.-: =~ 1 9Jt-.:za~ 

e coROp-cenmJm 

-0-:117 

-28-109 

-110-:90 

->Jl""61] 
-.S12'-\JJO 

Flguur 10: Rulmlelljke patroon van 
samenwerkingsrelaties In de Nederlandse 
blotechnologle, 1988-2004. (Weterlngs et 
al2005) 
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Flguur 9; Aandeel werkgelegenheid in 
bedrljven die een technologische innovatle 
hebben ontwlkkeld, op gemeentenlveau, 
2002. (Welerlngs et al 2005) 

F lg uu r JJ. RtJmcelllkc: pl 1rcon v JMi>mcf'Mlcrk lnguel;H lei lndc: 
Nc:dcrl;indic h.1 tfgelc1~rt:d·1no~g le. 198:?.-2Cl"l'4. I!:;:.~ : !Jr .. ·~l-:119 
11.P8<1.;111sv'Woc(Sc,'c,-:-.:r,19at-~cx-'4 

e COROP ·cent rum 
AJln1;ilrcloUcs 

-r13 
-t.t-28 

-~ ....... 
- .. s-u 
-9s-'n 
•>JB--lJ6 

Flguur 10: Rulmtelljke patroon van 
samenwerklngsrelaties In de Nederlandse 
halfgeleldertechnologle, 1988-2004. 
(Welerings et al 2005) 
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Bijlage Ill: Mindmap R&D Huisvesting 
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Bijlage IV: lnvullijsten casusonderzoek 

Atlasgebouw Wageningen 

Gebouwkenme<k WOQ'de 
Grid Atbsgeb:x.w Wcger~'lger, i2007i 
O"ltl'l'ef'Pf""iCdJJi: mr i-ncol (r,oeelbore rr::1:reerhe·o grd fmt 1.80 
S··o-nier,-ncol gebov.vb<eed·e :ob; (rr) 3.60 
S··c'Y'ie-r.i1cot geb<ovwcieple lobs Im) 3.6'~ 

O~rvlak~n lolaal 
81vto ,. ceroooe.,,lokte 6VO im2) 10$00 
Ve•oJurboor YloercppetVla'< WO (m2) eso: 
Ve·nouci•g f,VC/VVO 0.78 
f11 ... iox·,....ool~ oo"l;ol .oe~oner1 we-kzoom i"l aeoctN·i: oontol F·:·s sco 
Gerricce o conic! rl'2 ce· wer<oerrer (BVO/ooo·o. we,k.remer.) 22 
OpPftVfalden Ruimfen 

Aonrol koritco~ur~ts 176 
Tc·ae opoe0 ,!okte kao'oo-rvi-nter !m2:1 4C4.5 
Gemiooe'oe oooe...,lokte kao:oorJo:t lm2) 23 
Aoo'al lobunit1 42 
Tc:a e oooe'vrokte !obrJ'r-·e1 \M2/ 1•2e 
Gerr'oce'-ae opoe'Vfaide lob11rit ir-·21 3< 
Ve'.hovclng laO-/kor'.oo"uimle-n 0.:>5 
Laon.imten ols oe•cen;cge vao BVO 13% 
Loon.imten 011 .oe•ceotcge voo VVO 17% 
Hooglen ca.sco 
f'cogte botm~oo;i overige bow.foger, kor.tcor: ?cver f.or· co11·'\Jct:evloe· tot cr.ce.\:ont co•strJdiev oer \M) 3.27 

f'cogte boJ,•Aaog averige bov.vlaQer. lobr\.~mter.: Boverkort oood'Vd ievlce• iot or.deo;or.t ccostr.ctievcer im! 3.27 
Hooglen geblllik 
Aoo·ol oouwoQeo 7 
vr;je noc;a~ekontcorrJ rr~e"l: 'oove1ko"lt vloer tot oncerkor.t ~~~teerrp1ofo'ld •'rr) 2.70 
Vriie ooogte lab'l.imler.: bovero~or,t vlcer tc· ooderkan: 1)'stee11plofcrd knl 3.0J 
Nvflifl dtaogve<mogen vloeren 
Nv·ig oraogverr-..oger. l:or.toorv oerer,; <n/rr2 3.03 
N1.r~'.Q cr:1ogvetr-.oger1 lab:vimfevtcerer\ ~'l}rr2 3.0:l --Ven~lotevaJd koo·ocrruimter.: m3ih/'l13; •·vcudige luch-ve.-.,eriing per w r 3 
Verti:Jt evood lobrJmte~; .-,3/h/rr>3: x-v~ige IJcotverve~ 'og per cv 6 
Ge;n:·aJeerc verwarneod ve·mogen per v' erkon-e meter gebrvikscppervla<; W/M2 20 
Ge·n:·aleerc kceleod ve:rr.c:Qen pe-r vier<ooie meier geb.'l.i<soppervlak W/rr2 20 
lrstot o·'ecor.cepl verwormha i'.l I A &D 
lr..slclo·iecanceo! koeliroQ en venti'o·:e i2,l E 

:.- - ."L -

Besen 1boar elek'risch vermogeo ka1'oc«d 11len: W/m~ 119 
8e1co'kbaa- e!ek'risch vermo<;ieo lobru'mten; W/'112 m 

WDllf - - • 
rc'de bouwkc;teo (€! 15.4-50.000 
8ouwkcster1 per112 8VO i€J l.4t 7 

I. A.Cenh-c/e vel'\VOrMing i 11 
6. Vai,obel-vc cr--e-sydeerr i'<i 
C. Veif~otc#co.,vedcrw~teem :3l 
D. ledJctie-unils 

2. A. Natuurl:ke l!Jc~; 'cevoer icm. Mechonische luchlo'vcer 
B. Cor,sfo"lt·vc\;~ysfeeni 

C. Va~abel·vo\rre-:y1leerr> 

D. Veoiiatooccoveclotly•'.eem 
E. lr.ouc-!e-Jo!h 
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BETA Eindhoven 

Gebouwkenmerk WOO' de 
Grid BOTA E:r.choven i2C07! 
Oilwerprr.cduJI: m'nimcol irneelb·e rroo'eerhe~o gd f m; 3.:0 
S·ramienmoof gebuwbreed'e abs irr) Niel bekeid 
Sirc'Ylieru'llCOI gel:ouwaieple lob1 :r-d Niel bekeid 
Opperv/oklen lofoo/ 
8'\Jto v cernooe•,lokle BVC im2l -

1£0~ 

VernJJrboor Vioercppervlo< WO im2) 4v~ 
Verhovoi·g BVCfVVO ·J.57 
flv'.oxrr.ooli 001·01 oerionen we!\:zoor-i ii geoc<.w: oontol fl: s 3Li' 
Gerr;cce o car.tel rr2 oe: we'.;ier-.er !BV0/.001;0 werl::remer>J 1e 
uppemalden Ruimlen 
Ao1·0J kontc0Nrii1 96 
Teto e oooe·.,.okte konloc'!Ui'lller. (m2i 1,18~ 

~n'coeloe oooeivlc~1e ko1;oorn1it !m2) :l5 
Ao11ol kicu1it1 15 
~c:o e oooe•·,fokte lobrJrr•ei !r;2! 6!.f) 

~rr'ooe oe oooeiv!okte !obur~r ;n·,2) 43 
Ve•ioudi~g iob·/l:ar'oorruimten o. ·:1 
Lami11let\ ols oe•ce,~oge van BVO 11% 
Lomi-nler o~ oerce1toge van VVO 16% 
Hoogfen casco 

-

-

Hc~te 'oow:loog over:ge bov,•.bger, konlco:, 3cverkod co'll''\Jclievloer lot cncetor,t co1;fru::tiev,oer !n j 3.£9 
f'cogfe 'oos,•.foog·0'1erige l::OV'IAagen bbruimler.: Boverkort co11tru::tievloe· tat onde~<onl cc1sfr,ctie•lcer fml J.29 
Hooglen gebruik 
Aa0 ·ai oouw'oge1 ~ 
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riu .. ig oroagverrrogen kor.foorv oeren: .<n/rr2 4.03 
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VertilafevoJd !obrJ.r<ite1; m3/hirr3: x·vouclge IJcitver<ening per uv 6 
Ger11'oil,;e10 verwarme1d ·w-nogei per v'erkor·e melet gebruikscppervla<; W/M~ t;:, 
Geir~:alleero kcele1d vermcgen r:;er vier<o1ie "Tle"er gebroilcloppervlci: \'llrr~ 4C 
lr1tcl O';eccnceot ve1worrr41g i I l A. 
lnslol'ctie::or.ceof koel:r,g en ve~li o~e fi.'1 c. 
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Shell Rijswijk 
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VWA Eindhoven 

Kenmen<en cieDouwgeieiareera Wawae 
Grid Voecsel a. Waren Ado.ileit Einohoven (20031 
P.twerp'Tlodu.~: ri·i:rracl ir.d~bare ricofeenhe d g<d Im! 1soow 
St~c'l'"ienmat qebc.wbreeote Im) ; ,orfocr 36CO I lab 5.:00mm 
~-,::'l'"ien'T\Cof gebc.woep-e !rr) 'c•toc1i5mtr./lob1311fr. 
Opp«vlalden 
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VWA Zwijndrecht 

venoudir!l e·lc,ovvc, 

Ge'Tl:cc~d cci-al r-2 per wE<llie'TlE< i~VO!c·:1·:1 ~.eil:r1!-~) 

tui.'lllen 
Ac1·011c1·cci.n·1; 

Ac1·011oc..;;11 

Lo:roir-·er. en :::ercertage va..i VVQ 

lliOOOlen COSCO 

Ac1·a1 COV'//Ogef" 

Tote e C-:: L ·.vt.01~1 '(I 

2 

546202 

WOCldt 
VoE-C.leJ L ·Naen AUIC{toi• [VWA) lJic>'.@i1 r.•,ijrdrectt \20CI i 

1<ie· :ekerc 

I 

52 

11ie· :ekerc 

I lie· :ekerc 

5.0C 

2'l .OJ 

1 1 ie·:~rc 

11ie7 :eterc 

14 



Bijlagen Masferscriptie Wim Poelstra 

Bijlage V: Enquetes incubators 

Incubator 3+ Innovation lab Eindhoven 

Afsludeerprojecl Technische Universileit Eindhoven. faculteil Bouwkunde 
Maslerrichling CME; Construction Management & Engineering 
Afsludeeronderwerp; marklconforme R&D huisvesling 
Incubator 3+/innovation lab; 
Mevr. Mia van Renswouw; receptionisle 

lntroduclie 

546202 

He! onderzoek is gerichl op de vraag of er in Nederland ruimte is tot ontwikkeling van marktconforme 
R&D huisvesting. Di! belreft een gemengd gebouw met lab- en kantoorruimten. He! gebouw zou 
ontwikkeld kunnen worden voor technostarters die in de doorgroeifase zitten. Deze bedrijven zitten nu 
nog vaak in incubalorgebouwen, sommige sloppen op een gegeven moment. anderen groeien door 
en hebben op een zeker moment behoefte aan een nieuwe huisvesling. Gezien he! feit dot een 
geheel nieuwe R&D huisvesling een dure aangelegenheid is. is he! voor deze bedrijven voordeliger om 
ruimlen le huren, bovendien is veel onderzoek van lijdelijke aard. 

He! onderzoek is puur gerichl op he! ontwikkelen van een concept voor een gebouwcasco met de 
nodige inslallalielechnische voorzieningen . De inrichling van een labgebouw is zeer gebruikersspecifiek 
en word! daarom builen beschouwing gelaten. 

De vraag/probleemslelling luidl als volgt : 

Onderzoeksprobleemstelling/hypothese: 
Er is in Nederland onvoldoende geschikte huisvesting voor groeiende R&D bedrijven. 

Onderzoeksvraag: Is er in Nederland ruimte voor marktconforme R&D huisvesting als 
vastgoedontwikkeling? 

Deelvraag 1: Wat is marktconforme R&D huisvesting? 
Deelvraag 2: Welke gebouwkenmerken zijn bepalend voor de marktconformiteit van R&D huisvesting 
en hoe vertalen deze zich in de haalbaarheid van Marktconforme R&D Huisvesting? 
Deelvraag 3: Hoe groot is de draagkracht voor Marktconforme R&D Huisvesting in Nederland? 

Onderzoeksdoelstelling: 
Het verkrijgen van inzicht in de haalbaarheid van MRH in Nederland. 

inlerviewvragen 

l. Hoe long bestaat de incubator? 

Was eerst Eutech park, 4 jr. 

2. Hoeveel R&D bedrijvende bedrijven zitten er momenteel in de incubator? 

40 bedrijven 

3. In welke secloren zijn deze bedrijven aclief? 

High tech ,bouwtechnisch, elektronica, mechatronics, industrial design, biomed, 
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4. Hoeveel hiervan zijn doorgroeiers of hebben de polenlie om op korte termijn (<5 jaar) door le 
groeien; hoeveel bedrijven hebben dus behoefte aan nieuwe huisvesting? 

De he/ft; 20 

5. Hoeveel bedrijven zijn er reeds succesvol vertrokken? 

2006; 13{gem.10perjaar) 

6. Kuni u bij elk van de volgende aspecten met belrekking tot he! gebouw drie (of minder. als er 
minder zijn) voorname redenen noemen voor deze bedrijven om le vertrekken uit de 
incubator? 

I. Bouwkundige dimensies: 

oppervlakte 

II. Flexibilileit I gebruikgeschiklheid: 
vergaderruim ten 

Ill. Localie: 

centrum 
industrieterrein 

IV. Voorzieningen/ulililies: 

Aantal aansluitingen 

7. Hoeveel van deze bedrijven blijven in dezelfde (kennis)regio en hoeveel verlrekken er naar een 
andere (kennis)regio in Nederland? 

Meeste blijven in de regio. kennis is hier aanwezig 

8. Hoeveel bedrijven kiezen voor he! ontwikkelen en bouwen van een nieuwe bedrijfshuisvesling 
en hoeveel huren er een beslaand pond? 

Onbekend 

Opmerklngen 

Vragen 

Hartelljk dank voor uw medewerklng, als u wilt kan lk u een exemplaar van mljn afstudeerverslag 
toesturen als het af Is. Graag/nee dank u 
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Biopartner Amsterdam 

Afstudeerproject Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde 
Masterrichting CME; Construction Management & Engineering 
Afstudeeronderwerp; mar1dconforme R&D huisvesting 
Biopartner Leiden; tav . Mevr. Sonne Jaspers 

lntroductie 

546202 

Het onderzoek is gerichl op de vraag of er in Nederland ruimte is tot ontwikkeling van marktconforme 
R&D huisvesting. Di! belreft een gemengd gebouw met lab- en kantoorruimten . Het gebouw zou 
ontwikkeld kunnen worden voor technostarters die in de doorgroeifase zillen. Deze bedrijven zitten nu 
nog vaak in incubalorgebouwen, sommige sloppen op een gegeven moment, anderen groeien door 
en hebben op een zeker moment behoefte aan een nieuwe huisvesting. Gezien he! lei! dot een 
geheel nieuwe R&D huisvesting een dure aangelegenheid is, is he! voor deze bedrijven voordeliger om 
ruimlen le huren, bovendien is veel onderzoek van lijdelijke aard. 

He! onderzoek is puur gerichl op he! ontwikkelen van een concept voor een gebouwcasco met de 
nodige inslallalielechnische voorzieningen. De inrichting van een labgebouw is zeer gebruikersspecifiek 
en word! daarom builen beschouwing gelaten. 

De vraag/probleemstelling luidl als volgt: 

Onderzoeksprobleemstelling/hypothese: 
Er is in Nederland onvo/doende geschikte huisvesting voor groeiende R&D bedrijven. 

Onderzoeksvraag: Is er in Nederland ruimte voor marktconforme R&D huisvesting a/s 
vastgoedontwikkeling ? 

Deelvraag I: Wat is marktconforme R&D huisvesting? 
Deelvraag 2: Welke gebouwkenmerken zijn bepalend voor de marktconformiteit van R&D huisvesting 
en hoe vertalen deze zich in de haalbaarheid van Marktconforme R&D Huisvesting? 
Deelvraag 3: Hoe groot is de draagkracht voor Marktconforme R&D Huisvesting in Nederland? 

Onderzoeksdoelstelling: 
Het verkrijgen van inzicht in de haalbaarheid van MRH in Nederland. 

inlerviewvragen 

9. Hoe long bestaat de incubator? 
13 jaar 

10. Hoeveel R&D bedrijvende bedrijven zitten er momenleel in de incubator? 
13 stuks 

11 . In welke sectoren zijn deze bedrijven aclief? 

Biotechnologie, Life sciences 

12. Hoeveel hiervan zijn doorgroeiers of hebben de polenlie om op korte termijn (<5 jaar) door le 
groeien; hoeveel bedrijven hebben dus behoefte aan nieuwe huisvesting? 
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2 

13. Hoeveel bedrijven zijn er reeds succesvol vertrokken? 

Is onbekend 

14. Kuni u bij elk van de volgende aspecten met belrekking tot he! gebouw drie {of minder. als er 
minder zijn) voorname redenen noemen voor deze bedrijven om le vertrekken uit de 
incubator? 

I. Bouwkundige dimensies: 
Te weinig ruimte 

II. Flexibilileil I gebruikgeschiklheid: 
geen 

Ill. Localie: 
prim a 

JV. Voorzieningen/ulililies: 
geen 

15. Hoeveel van deze bedrijven blijven in dezellde {kennis)regio en hoeveel verlrekken er naar een 
andere (kennis)regio in Nederland? 

Meeste blijven in regio 

16. Hoeveel bedrijven kiezen voor hel onlwikkelen en bouwen van een nieuwe bedrijlshuisvesting 
en hoeveel huren er een beslaand pond? 

onbekend 

Opmerkingen 

Vragen 

Hartelljk dank voor uw medewerklng, als u wilt kan lk u een exemplaar van mljn afstudeerverslag 
toesturen als het af is. Graag/nee dank u 
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Bioparlner Leiden 

Afsludeerproject Technische Universiteil Eindhoven, faculleit Bouwkunde 
Masterrichling CME; Construction Management & Engineering 
Afsludeeronderwerp; marktconforme R&D huisvesling 
Biopartner Leiden; !av. Mevr. Carien Slulemeijer 

lntroductie 

546202 

He! onderzoek is gerichl op de vraag of er in Nederland ruimle is tot onlwikkeling van marktconforme 
R&D huisvesling. Di! belreft een gemengd gebouw met lab- en kantoorruimlen. He! gebouw zou 
onlwikkeld kunnen worden voor lechnostarters die in de doorgroeifase zillen. Deze bedrijven zitten nu 
nog vaak in incubatorgebouwen, sommige sloppen op een gegeven moment, anderen groeien door 
en hebben op een zeker moment behoefte aan een nieuwe huisvesling. Gezien he! lei! dot een 
geheel nieuwe R&D huisvesling een dure aangelegenheid is, is he! voor deze bedrijven voordeliger om 
ruimlen le huren, bovendien is veel onderzoek van lijdelijke aard. 

He! onderzoek is puur gerichl op he! onlwikkelen van een concept voor een gebouwcasco met de 
nodige inslallalielechnische voorzieningen. De inrichling van een labgebouw is zeer gebruikersspecifiek 
en word! daarom builen beschouwing gelaten. 

De vraag/probleemstelling luidl als volgt: 

Onderzoeksprobleemstelling/hypothese: 
Er is in Nederland onvoldoende geschikte huisvesling voor groeiende R&D bedrijven. 

Onderzoeksvraag: Is er in Nederland ruimte voor marktconforme R&D huisvesting als 
vastgoedon twikkeling? 

Deelvraag 1: Wat is marktconforme R&D huisvesling? 
Deelvraag 2: Welke gebouwkenmerken zijn bepafend voor de marktconformiteit van R&D huisvesling 
en hoe vertalen deze zich in de haalbaarheid van Marktconforme R&D Huisvesling? 
Deelvraag 3: Hoe groot is de draagkracht voor Marktconforme R&D Huisvesling in Nederland? 

Onderzoeksdoelstelling: 
Het verkrijgen van inzichl in de haalbaarheid van MRH in Nederland. 

inlerviewvragen 

17. Hoe long bestaat de incubator? 
4 jaar; gestart in 2003 

18. Hoeveel R&D bedrijvende bedrijven zitten er momenteel in de incubator? 
13 

19. In welke secloren zijn deze bedrijven aclief? 

Life sciences 

20. Hoeveel hiervan zijn doorgroeiers of hebben de potentie om op korte termijn (<5 jaar) door le 
groeien; hoeveel bedrijven hebben dus behoefle aan nieuwe huisvesling? 
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3 

21 . Hoeveel bedrijven zijn er reeds succesvol vertrokken? 

2 

22. Kuni u bij elk van de volgende aspecten met belrekking tot het gebouw drie (of minder, als er 
minder zijn) voorname redenen noemen voor deze bedrijven om le vertrekken uit de 
incubator? 

I. Bouwkundige dimensies: 
geen 

II. Flexibiliteil I gebruikgeschiktheid: 
geen 

Ill. Localie : 
geen 

IV. Voorzieningen/ulililies: 
geen 

23. Hoeveel van deze bedrijven blijven in dezelfde (kennis)regio en hoeveel vertrekken er naar een 
andere (kennis)regio in Nederland? 

Blijven in Leiden 

24. Hoeveel bedrijven kiezen voor he! ontwikkelen en bouwen van een nieuwe bedrijfshuisvesting 
en hoeveel huren er een bestaand pond ? 

50150 

Opmerklngen 

Vragen 

Hartelljk dank voor uw medewerklng, als u wilt kan lk u een exemplaar van mljn afstudeerverslag 
toesturen als het at is. Graag/nee dank u 
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Biopartner Maastricht 

Afstudeerproject Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde 
Masterrichting CME; Construction Management & Engineering 
Afstudeeronderwerp; marktconforme R&D huisvesting 
Biopartner Leiden; tav. Mevr. Carien Stulemeijer 

lntroductie 

546202 

Het onderzoek is gericht op de vraag of er in Nederland ruimte is tot ontwikkeling van marktconforme 
R&D huisvesting. Dit betreft een gemengd gebouw met lab- en kantoorruimten. Het gebouw zou 
ontwikkeld kunnen warden voor technostarters die in de doorgroeifase zitten. Deze bedrijven zitten nu 
nog vaak in incubatorgebouwen, sommige stoppen op een gegeven moment, anderen groeien door 
en hebben op een zeker moment behoefte aan een nieuwe huisvesting. Gezien het feit dot een 
geheel nieuwe R&D huisvesting een dure aangelegenheid is, is het voor deze bedrijven voordeliger om 
ruimten le huren, bovendien is veel onderzoek van tijdelijke aard. 

Het onderzoek is puur gericht op het ontwikkelen van een concept voor een gebouwcasco met de 
nodige installatietechnische voorzieningen. De inrichting van een labgebouw is zeer gebruikersspecifiek 
en wordt daarom buiten beschouwing gelaten. 

De vraag/probleemstelling luidt als volgt: 

Onderzoeksprobleemste//ing/hypothese: 
Er is in Nederland onvoldoende geschikte huisvesting voor groeiende R&D bedrijven. 

Onderzoeksvraag: Is er in Nederland ruimte voor marktconfonne R&D huisvesting als 
vastgoedontwikkeling? 

Dee/vraag 1: Wat is marktconfonne R&D huisvesting? 
Dee/vraag 2: Welke gebouwkenmerken zijn bepa/end voor de marktconformiteit van R&D huisvesting 
en hoe vertalen deze zich in de haalbaarheid van Marktconfonne R&D Huisvesting? 
Deelvraag 3: Hoe groat is de draagkracht voor Marktconfonne R&D Huisvesting in Nederland? 

Onderzoeksdoelste//ing: 
Het verkrijgen van inzicht in de haalbaarheid van MRH in Nederland. 

interviewvragen 

25. Hoe long bestaat de incubator? 
4 jaar: gestart in 2003 

26. Hoeveel R&D bedrijvende bedrijven zitten er momenteel in de incubator? 
13 

27. In welke sectoren zijn deze bedrijven actief? 

life sciences 

28. Hoeveel hiervan zijn doorgroeiers of hebben de potentie om op korte termijn (<5 jaar) door le 
groeien; hoeveel bedrijven hebben dus behoefte aan nieuwe huisvesting? 
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3 

29. Hoeveel bedrijven zijn er reeds succesvol vertrokken? 

2 

30. Kunt u bij elk van de volgende aspecten met betrekking tot he! gebouw drie (of minder, als er 
minder zijn) voorname redenen noemen voor deze bedrijven om le vertrekken uit de 
incubator? 

I. Bouwkundige dimensies: 
geen 

II. Flexibilileit I gebruikgeschiklheid: 
geen 

Ill. Localie: 
geen 

IV. Voorzieningen/ulililies: 
geen 

31. Hoeveel van deze bedrijven blijven in dezelfde (kennis)regio en hoeveel vertrekken er naar een 
andere (kennis)regio in Nederland? 

Blijven in Leiden 

32. Hoeveel bedrijven kiezen voor het onlwikkelen en bouwen van een nieuwe bedrijfshuisvesling 
en hoeveel huren er een beslaand pond? 

50/50 

Opmerklngen 

Vragen 

Hartelljk dank voor uw medewerklng, als u wilt kan lk u een exemplaar van mljn afstudeerverslag 
toesturen als het af Is. Graag/nee dank u 
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BTC Twente 

Afsludeerproject Technische Universileil Eindhoven, faculteit Bouwkunde 
Maslerrichling CME; Construction Management & Engineering 
Afsludeeronderwerp; marktconforme R&D huisvesling 
BTC Twente; de heer de Koning 

lnlroductie 

546202 

He! onderzoek is gericht op de vraag of er in Nederland ruimte is tot onlwikkeling van marklconforme 
R&D huisvesting. Di! belreft een gemengd gebouw met lab- en kantoorruimlen. He! gebouw zou 
ontwikkeld kunnen warden voor technoslarlers die in de doorgroeifase zillen . Deze bedrijven zitlen nu 
nog vaak in incubalorgebouwen, sommige stoppen op een gegeven moment, anderen groeien door 
en hebben op een zeker moment behoefte aan een nieuwe huisvesting. Gezien he! lei! dot een 
geheel nieuwe R&D huisvesling een dure aangelegenheid is, is he! voor deze bedrijven voordeliger om 
ruimlen le huren, bovendien is veel onderzoek van lijdelijke aard. 

He! onderzoek is puur gerichl op he! onlwikkelen van een concept voor een gebouwcasco met de 
nodige installalietechnische voorzieningen. De inrichling van een labgebouw is zeer gebruikersspecifiek 
en word! daarom buiten beschouwing gelalen. 

De vraag/probleemstelling luidl als volgt: 

Onderzoeksprobleem ste/ling /hypothese: 
Er is in Nederland onvo/doende geschikte huisvesling voor groeiende R&D bedrijven. 

Onderzoeksvraag: Is er in Nederland ruimte voor marktconfotme R&D huisvesting als 
vastgoedontwikkeling? 

Deelvraag I: Wot is morktconfotme R&D huisvesting? 
Deelvroog 2: Welke gebouwkenmerken zijn bepolend voor de morktconfotmiteit van R&D huisvesting 
en hoe vertolen deze zich in de hoolboorheid van Morktconfotme R&D Huisvesting? 
Deelvroog 3: Hoe groot is de droogkrocht voor Morktconforme R&D Huisvesting in Nederland? 

Onderzoeksdoelstelling: 
Het verkrijgen van inzicht in de hoolboorheid van MRH in Nederland. 

inlerviewvragen 

33. Hoe long bestaat de incubator? 

25 joar 

34. Hoeveel R&D bedrijvende bedrijven zitten er momenleel in de incubator? 

30 

35. In welke secloren zijn deze bedrijven aclief? 

Biomedische, IT, Nanotechnologie, Microelectronica, Membraamtechnieken, Oplische lenzen, 
Sensoren, Telecommunicatie, etc. 

36. Hoeveel hiervan zijn doorgroeiers of hebben de potentie om op korle lermijn (<5 jaar) door le 
groeien; hoeveel bedrijven hebben dus behoefle aan nieuwe huisvesting? 
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Co 303, moor hier zijn we bezig met oplossingen voor le zoeken middels Kennispork Twente 

37. Hoeveel bedrijven zijn er reeds succesvol vertrokken? 

In de ofgelopen 25 joor zeker zo'n 300 ols he! om R&D bedrijven goat 

38. Kuni u bij elk van de volgende ospeclen met belrekking tot he! gebouw drie (of minder, ols er 
minder zijn) voornome redenen noemen voor deze bedrijven om le vertrekken uil de 
incubator? 

I. Bouwkundige dimensies: 
Groolle 
Uilslroling 
Technische (in mindere mote) ... 

II . Flexibilileil I gebruikgeschiklheid: 
geen ... 

Ill. Locolie: 
Uilslroling van he! bedrijf zelf ... 

IV. Voorzieningen/ulilities: 
Soms moor de loolsle lijd steeds minder dot men bepoolde voorzieningen 
niet meer nodig heel!. He! gekke is dot er hoe longer hoe meer grotere 
bedrijven juist om di! soort voorzieningen vroogt. Ook koml he! voker voor 
dot een bedrijf dot vertrekl en in deze omgeving wil blijven in een onder 
gebouw blijft vrogen om de services en voorzieningen vonuit de incubator .. . 

39. Blijven de meesle van deze bedrijven in dezelfde (kennis}regio of vertrekken zij noor een 
ondere (kennis)regio in Nederland? 
De meesle blijven in de regio , moor enkele vertrekken. 

40. Kiezen de meesle bedrijven voor he! onlwikkelen en bouwen van een nieuwe 
bedrijfshuisvesting of huren zij een bestoond pond? 
Meeste huren, of en toe kovelkoop met nieuwbouw of de overnome van een bestoond pond. 

Opmerkingen 
Met name de comblnatle van kantoorrulmte en R&D rulmte Is belangrijk, en dan ook nog klelne R&D 
ruimtes 80 tot 200 m2. Met de opzet van Kennispark Twente gaan we hler ook rulm aandacht aan 
besteden o.a. met de ontwlkkeling van een compleet nieuw gebouw voor dlt soort bedrljven van ruim 
60.000 m2. 

Vragen 

Hartelljk dank voor uw medewerklng, als u wilt kan ik u een exemplaar van mljn afstudeerverslag 
toesturen als het af is. Graag/nee dank u 
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CUBE Utrecht 
Afsludeerprojecl Technische Universileil Eindhoven, faculleil Bouwkunde 
Maslerrichting CME; Construction Management & Engineering 
Afsludeeronderwerp; marklconforme R&D huisvesling 
CUBE Utrecht; !av. Dhr Henk Croon 

lnlroductie 

546202 

He! onderzoek is gerichl op de vraag of er in Nederland ruimte is lot onlwikkeling van marklconforme 
R&D huisvesling. Di! betreft een gemengd gebouw met lab- en kantoorruimlen. He! gebouw zou 
onlwikkeld kunnen worden voor lechnoslarlers die in de doorgroeifase zillen. Deze bedrijven zitten nu 
nog vaak in incubalorgebouwen, sommige stoppen op een gegeven moment. anderen groeien door 
en hebben op een zeker moment behoefle aan een nieuwe huisvesting. Gezien he! lei! dot een 
geheel nieuwe R&D huisvesling een dure aangelegenheid is, is he! voor deze bedrijven voordeliger om 
ruimlen le huren, bovendien is veel onderzoek van lijdelijke aard. 

He! onderzoek is puur gericht op he! onlwikkelen van een concept voor een gebouwcasco met de 
nodige inslallatietechnische voorzieningen. De inrichting van een labgebouw is zeer gebruikersspecifiek 
en word! daarom builen beschouwing gelaten. 

De vraag/probleemslelling luidt als volgt: 

Onderzoeksprobleemstelling/hypothese: 
Er is in Nederland onvo/doende geschikte huisvesting voor groeiende R&D bedrijven. 

Onderzoeksvraag: Is er in Nederland ruimte voor marktconforme R&D huisvesting a/s 
vastgoedontwikkeling? 

Dee/vraag l: Wat is marktconforme R&D huisvesting? 
Dee/vraag 2: Welke gebouwkenmerken zijn bepa/end voorde marktconformiteit van R&D huisvesting 
en hoe vertalen deze zich in de haa/baarheid van Marktconforme R&D Huisvesting? 
Dee/vraag 3: Hoe groot is de draagkracht voor Marktconforme R&D Huisvesting in Nederland? 

Onderzoeksdoelstelling: 
Het verkrijgen van inzicht in de haalbaarheid van MRH in Nederland. 

inlerviewvragen 

41. Hoe long beslaat de incubator? 
Opgericht in 2004 

42. Hoeveel R&D bedrijvende bedrijven zitten er momenteel in de incubator? 
De incubator CUBE rich! zich op bedrijven die innovalieve producten en diensten aanbieden; 
Van R&D, cq validalie in academische zin kan daarbij niel gesproken worden. Er vindl wel 
producl/service-onlwikkeling plaats in de diverse fasen van de innovatiecyclus 
In totaal zijn er momenteel 10 bedrijven bij Cube gevestigd 

43. In welke secloren zijn deze bedrijven aclief? 
ICT, Multimedia, inslallalielechniek, induslrieel onlwerpen, www 
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44. Hoeveel hiervan zijn doorgroeiers of hebben de potentie om op korte termijn (<5 jaarl door le 
groeien; hoeveel bedrijven hebben dus behoefte aan nieuwe huisvesting? 
>5 

45. Hoeveel bedrijven zijn er reeds succesvol vertrokken? 
CalO 

46. Kuni u bij elk van de volgende aspecten met betrekking tot het gebouw drie (of minder, als er 
minder zijn) voorname redenen noemen voor deze bedrijven om le vertrekken uit de 
incubator? 

I. Bouwkundige dimensies: 
Bij groei onvoldoende ruimte beschikbaar (behoefte > 80 m2) 

II. Flexibiliteit I gebruikgeschiktheid: 
Geen probleem ... 

Ill . Locatie: 
Geen probleem ... 

IV. Voorzieningen/utilities: 
Geen probleem ... 

NB: Reden tot vertrek uit Cube-gebouw is meestal het aflopen van contract; huurperiode bedraagt 
max 2jaar 

47. Blijven de meeste van deze bedrijven in dezelfde (kennis)regio of vertrekken zij naar een 
andere (kennis)regio in Nederland? 
Ongeveer fifty-fifty, o.a. door tekort aan geschikte bedrijfsruimte in de regio 

48. Kiezen de meeste bedrijven voor het ontwikkelen en bouwen van een nieuwe 
bedrijfshuisvesting of huren zij een beslaand pond? 
Huur 

Opmerklngen 

Vragen 

Hartelljk dank voor uw medewerking, als u wllt kan lk u een exemplaar van mljn afstudeerverslag 
toesturen als het af Is. Graag 
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HT Campus Eindhoven 

Afsludeerproject Technische Universileit Eindhoven, faculleil Bouwkunde 
Masterrichting CME; Construction Management & Engineering 
Afsludeeronderwerp; marklconforme R&D huisvesting 
Highlech Campus Eindhoven 
De heren: L. Verhoeven & H.T. Arends 

lnlroduclie 

546202 

He! onderzoek is gerichl op de vraag of er in Nederland ruimte is tot ontwikkeling van marktconforme 
R&D huisvesling. Di! betrefl een mullifunclioneel flexibel gebouw met lab- en kantoorruimlen. He! 
gebouw zou ontwikkeld kunnen worden voor lechnostarters die in de doorgroeifase zillen. Deze 
bedrijven zitten nu nog vaak in incubalorgebouwen, sommige sloppen op een gegeven moment. 
anderen groeien door en hebben op een zeker moment behoefte aan een nieuwe huisvesling. Gezien 
he! lei! dot een geheel nieuwe R&D huisvesting een dure aangelegenheid is, is het voor deze bedrijven 
voordeliger om ruimten le huren, bovendien is veel onderzoek van lijdelijke aard. 

He! onderzoek is puur gerichl op he! ontwikkelen van een concept voor een gebouwcasco met de 
nodige installatietechnische voorzieningen. De inrichling van een labgebouw is zeer gebruikersspecifiek 
en word! daarom builen beschouwing gelaten. 

De vraag/probleemstelling luidl als volgt: 

Onderzoeksprobleemste//ing/hypothese: 
Er is in Nederland onvoldoende geschikte huisvesting voor groeiende R&D bedrijven. 

Onderzoeksvraag: Is er in Nederland ruimte voor marktconforme R&D huisvesting als 
vastgoedontwikkeling? 

Deelvraag I: Wat is marktconforme R&D huisvesting? 
Deelvraag 2: Welke gebouwkenmerken zijn bepalend voorde marktconformiteit van R&D huisvesting 
en hoe vertalen deze zich in de haalbaarheid van Marktconforme R&D Huisvesting? 
Deelvraag 3: Hoe groot is de draagkracht voor Marktconforme R&D Huisvesting in Nederland? 

Onderzoeksdoelste//ing: 
Het verkrijgen van inzicht in de haalbaarheid van MRH in Nederland. 

Vragen: 

49. Hoe long bestaat de incubator? 

3-10 jaar 

50. Hoeveel R&D bedrijvende bedrijven zitten er momenteel in de incubator? 

Ca. 15 

51. In welke sectoren zijn deze bedrijven aclief? 

Eleclronisch I Fysisch 

52. Hoeveel hiervan zijn doorgroeiers of hebben de potentie om op korte lermijn (<5 jaar) door le 
groeien; hoeveel bedrijven hebben dus behoefte aan nieuwe huisvesting? 
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Ca. lOsl. 

53. Hoeveel bedrijven zijn er reeds succesvol vertrokken? 

3 st. 

54. Kuni u bij elk van de volgende aspeclen met belrekking tot he! gebouw drie (of minder, als er 
minder zijn) voorname redenen noemen voor deze bedrijven om le vertrekken uit de 
incubator? 

I. Bouwkundige dimensies: 

N.v.t. ... 

II. Flexibilileil I gebruikgeschiklheid: 
HTC is een loplokalie is le duur voor starters na incubators lase ... 

Ill. Locatie: 
Ruimle voor pilollines ontbreekl. .... . 
Hebben goedkopere ruimlen nodg .. . 

IV. Voorzieningen/ulilities: 

n.v.t. ... 

55. Blijven de meesle van deze bedrijven in dezelfde (kennis)regio of vertrekken zij naar een 
andere (kennis)regio in Nederland? 

Blijven binnen de regio. 

56. Kiezen de meesle bedrijven voor he! ontwikkelen en bouwen van een nieuwe 
bedrijfshuisvesting of huren zij een beslaand pond? 

Huren een beslaand pond. 

Opmerkingen 

Vragen 

Hartelljk dank voor uw medewerklng, als u wilt kan ik u een exemplaar van mijn afstudeerverslag 
toesturen als het al is. Graag 
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Mercator Incubator Nijmegen 

Afsludeerproject Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde 
Maslerrichting CME; Construction Management & Engineering 
Afsludeeronderwerp; marklconforme R&D huisvesting 
Mercator Incubator Nijmegen; !av. Dhr. H.J. van der Pasch 

lntroductie 

546202 

He! onderzoek is gerichl op de vraag of er in Nederland ruimte is tot ontwikkeling van marklconforme 
R&D huisvesting. Di! belrefl een gemengd gebouw met lab- en kantoorruimten. He! gebouw zou 
ontwikkeld kunnen worden voor lechnostarters die in de doorgroeifase zillen . Deze bedrijven zitten nu 
nog vaak in incubalorgebouwen, sommige sloppen op een gegeven moment, anderen groeien door 
en hebben op een zeker moment behoette aan een nieuwe huisvesling . Gezien he! feil dot een 
geheel nieuwe R&D huisvesling een dure aangelegenheid is, is he! voor deze bedrijven voordeliger om 
ruimlen le huren, bovendien is veel onderzoek van lijdelijke aard. 

He! onderzoek is puur gericht op he! ontwikkelen van een concept voor een gebouwcasco met de 
nodige installatietechnische voorzieningen . De inrichling van een labgebouw is zeer gebruikersspecifiek 
en word! daarom buiten beschouwing gelaten. 

De vraag/probleemslelling luidl als volgl : 

Onderzoeksprob/eemste//ing/hypothese: 
Er is in Nederland onvo/doende geschikte huisvesting voor groeiende R&D bedrijven. 

Onderzoeksvraag: Is er in Nederland ruimte voor marktconforme R&D huisvesting als 
vastgoedontwikkeling? 

Deelvraag 1: Wat is marklconforme R&D huisvesting ? 
Deelvraag 2: Welke gebouwkenmerken zijn bepa/end voorde marktconformiteit van R&D huisvesting 
en hoe vertalen deze zich in de haalbaarheid van Marktconforme R&D Huisvesting? 
Deelvraag 3: Hoe groat is de draagkracht voor Marktconforme R&D Huisvesting in Nederland? 

Onderzoeksdoelstelling: 
Het verkrijgen van inzicht in de haalbaarheid van MRH in Nederland. 

interviewvragen 

57. Hoe long beslaat de incubator? 
De eerste incubator op de campus van de Nijmeegse universiteit begon in 1989. Dot is he! Universilair 
Bedrijven Centrum Nijmegen (UBC). Vervolgens zijn nodal het UBC-gebouw (bruto 2100 m2) vol was, 
nog 2 nieuwe panden gebouwd in Mercator Science Park (brulo ong. 18.000 m2), deels met incubator. 
Als beta-incubator met labvoorzieningen voor kleinschalige spin oH-bedrijven komen di! jaar nog extra 
units beschikbaar in he! Innovation Lab van de Radboud Universiteit (RU) en volgend jaar in gebouw 
Mercator 3. Daarmee zijn er 25.000 m2 bedrijfsruimte op de campus van de RU, deels met incubator
voorzieningen. Deze ruimlen kunnen we niel allemaal incubator noemen. 

58. Hoeveel R&D bedrijvende bedrijven zitten er momenteel op de campus? 
He! begrip R&D-bedrijven houdl ook in dot R&D niet alleen in laboratoria plaals vindt . Op de Nijmeegse 
campus zijn don ongeveer 40 kleinschalige R&D-bedrijven gevestigd uit alfa, gamma, beta en 
medische disciplines. 

59. In welke sector en zijn deze bedrijven actief? 
Medisch, technologisch, chemisch, beta, informatica, taaltechnologie, cognitie, ict, etc. 

29 



Bijlagen Masterscriptie Wim Poelstra 546202 

60. Hoeveel hiervan zijn doorgroeiers of hebben de potentie om op korte termijn (<5 jaar) door le 
groeien; hoeveel bedrijven hebben dus behoefte aan nieuwe huisvesling?????????????????? 

61. Hoeveel bedrijven zijn er reeds succesvol vertrokken? 
Een tiental. 

62. Kuni u bij elk van de volgende aspecten met belrekking tot he! gebovw drie (of minder. als er 
minder zijn) voorname redenen noemen voor deze bedrijven om te vertrekken vit de 
incubator? 

I. Bouwkundige dimensies: 

II. Flexibilileit I gebruikgeschiklheid: 

Ill. Locatie: 
Beperkte bedrijfsruimte op campus is niel bedoeld voor grotere bedrijven 

IV. Voorzieningen/ulilities: 

63. Blijven de meesle van deze bedrijven in dezelfde (kennis)regio of vertrekken zij naar een 
andere (kennis)regio in Nederland? Blijven in de regio en betrokken bij kennisontwikkeling . 

64. Kiezen de meeste bedrijven voor het ontwikkelen en bovwen van een nieuwe 
bedrijfshuisvesling of huren zij een bestaand pand? 

Eigen pand. 

Opmerklngen 

Vragen 

Hartelljk dank voor uw medewerklng, als u wilt kan lk u een exemplaar van mljn afstudeerverslag 
toesturen als het af Is. Graag 
Met vrlendelljke groet, 
Hein van der Pasch. 
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Incubator Wageningen 

Afstudeerprojecl Technische Universileil Eindhoven, faculleil Bouwkunde 
Maslerrichting CME; Construction Management & Engineering 
Afstudeeronderwerp; marktconforme R&D huisvesting 

546202 

Wageningen; Science park en agrobusiness park; life sciences en food & health; de heer Jeff Gielen 

lntroductie 

He! onderzoek is gerichl op de vraag of er in Nederland ruimte is tot ontwikkeling van marklconforme 
R&D huisvesting. Di! betreft een gemengd gebouw met lab- en kantoorruimten. Het gebouw zou 
onlwikkeld kunnen worden voor technostarters die in de doorgroeifase zitlen. Deze bedrijven zitten nu 
nog vaak in incubatorgebouwen, sommige stoppen op een gegeven moment, anderen groeien door 
en hebben op een zeker moment behoefte aan een nieuwe huisvesting. Gezien he! feit dot een 
geheel nieuwe R&D huisvesting een dure aangelegenheid is, is het voor deze bedrijven voordeliger om 
ruimten te huren, bovendien is veel onderzoek van tijdelijke aard. 

Het onderzoek is puur gericht op het ontwikkelen van een concept voor een gebouwcasco met de 
nodige installatietechnische voorzieningen. De inrichting van een labgebouw is zeer gebruikersspecifiek 
en wordt daarom buiten beschouwing gelaten. 

De vraag/probleemstelling luidt als volgt: 

Onderzoeksprobleemstelling/hypothese: 
Er is in Nederland onvoldoende geschikte huisvesting voor groeiende R&D bedrijven. 

Onderzoeksvraag: Is er in Nederland ruimte voor marktconforme R&D huisvesting als 
vastgoedontwikkeling? 

Deelvraag I: Wat is marktconforme R&D huisvesting? 
Deelvraag 2: Welke gebouwkenmerken zijn bepalend voor de marktconformiteit van R&D huisvesting 
en hoe vertalen deze zich in de haalbaarheid van Marktconforme R&D Huisvesting? 
Deelvraag 3: Hoe groot is de draagkracht voor Marktconforme R&D Huisvesting in Nederland? 

Onderzoeksdoelstelling: 
Het verkrijgen van inzicht in de haalbaarheid van MRH in Nederland. 

lnterviewvragen (14-06-07; telefonisch ingevuld, dhr. Gielen is' stel druk') 

65. Hoe long bestaat de incubator? 

5 jr. vanaf 2002 

66. Hoeveel R&D bedrijvende bedrijven zitten er momenleel in de incubator? 

15 

67. In welke sectoren zijn deze bedrijven actief? 

Life sciences, food, agro en anders 
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5 

68. Hoeveel hiervan zijn doorgroeiers of hebben de potentie om op korte termijn (<5 jaar) door le 
groeien; hoeveel bedrijven hebben dus behoefte aan nieuwe huisvesting? 

69. Hoeveel bedrijven zijn er reeds succesvol vertrokken? 

Geen, ze blijven allemaal 

70. Kuni u bij elk van de volgende aspeclen met belrekking lot het gebouw drie (of minder, als er 
minder zijn) voorname redenen noemen voor deze bedrijven om te vertrekken uit de 
incubator? 

I. Bouwkundige dimensies: 
... te klein 

II. Flexibiliteit / gebruikgeschiktheid: 

Ill. Locatie: 
... vinden ze allemaal prima 

IV. Voorzieningen/utilities: 
.. . tevreden 

71. Blijven de meeste van deze bedrijven in dezelfde (kennis)regio of vertrekken zij naar een 
andere (kennis)regio in Nederland? 

Blijven allemaal zilten in Wageningen 

72. Kiezen de meeste bedrijven voor het ontwikkelen en bouwen van een nieuwe 
bedrijfshuisvesting of huren zij een bestaand pond? 

Nleuwbouw maar wel onder Biopartner Wagenlngen, bedrljven zljn erg tevreden. 

Opmerklngen 

De bedrljven blljven allemaal onder de paraplu van Blopartner Wagenlngen. Momenteel wordt er een 
nieuw pand gebouwd van 10.000 m2 voor een bedrljf. Unlek business concept; bedrijven groelen en 
kunnen nleuwe hulsvestlng krijgen, als er bestaande panden, bljv. van de universltelt beschlkbaar zljn, 
worden deze aangepast en verbouwd voor de nleuwe gebrulkers. Als bedrljven dat wensen wordt er 
nleuw ontwlkkeld. 

Vragen 

Hartelljk dank voor uw medewerklng, als u wilt kan lk u een exemplaar van mljn afstudeerverslag 
toesturen als het af Is. Graag 
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YEAH! Groningen 
Afsludeerprojecl Technische Universileil Eindhoven, faculteil Bouwkunde 
Masterrichling CME; Construction Management & Engineering 
Afsludeeronderwerp; marktconforme R&D huisvesling 
YEAH! Young Entrepreneurs Are Here, Groningen; tav. Dhr J. Loef 

lnlroductie 

546202 

Hel onderzoek is gericht op de vraag of er in Nederland ruimte is tot ontwikkeling van marklconforme 
R&D huisvesting. Dil belreft een gemengd gebouw met lab- en kantoorruimlen. Het gebouw zou 
ontwikkeld kunnen worden voor technostarters die in de doorgroeifase zitten. Deze bedrijven zillen nu 
nog vaak in incubalorgebouwen, sommige stoppen op een gegeven moment. anderen groeien door 
en hebben op een zeker moment behoefte aan een nieuwe huisvesting. Gezien het feit dot een 
geheel nieuwe R&D huisvesting een dure aangelegenheid is, is het voor deze bedrijven voordeliger om 
ruimten le huren, bovendien is veel onderzoek van tijdelijke aard. 

Het onderzoek is puur gericht op het ontwikkelen van een concept voor een gebouwcasco met de 
nodige installalietechnische voorzieningen. De inrichting van een labgebouw is zeer gebruikersspecifiek 
en word! daarom buiten beschouwing gelalen. 

De vraag/probleemstelling luidt als volgt: 

Onderzoeksprobleemstelling/hypothese: 
Er is in Nederland onvoldoende geschikte huisvesting voor groeiende R&D bedrijven. 

Onderzoeksvraag: Is er in Nederland ruimte voor marktconforme R&D huisvesting als 
vastgoedontwikkeling? 

Deelvraag 1: Wat is marktconforme R&D huisvesting? 
Deelvraag 2: Welke gebouwkenmerken zijn bepa/end voorde marktconformiteit van R&D huisvesting 
en hoe verta/en deze zich in de haalbaarheid van Marktconforme R&D Huisvesting? 
Deelvraag 3: Hoe groot is de draagkracht voor Marktconforme R&D Huisvesting in Nederland? 

Onderzoeksdoe/ste/ling: 
Het verkrijgen van inzicht in de haalbaarheid van MRH in Nederland. 

interviewvragen 

73. Hoe long beslaat de incubator? 

YEAH! Incubator B.V. bestaat vanaf december 2005 (1,5 jaar) 

74. Hoeveel R&D bedrijvende bedrijven zillen er momenteel in de incubator? 

Alie 14 bedrijven zitten in meer of mindere mate in de R&D 

75. In welke sectoren zijn deze bedrijven actief? 

Bedrijven gevesligd binnen de YEAH! Incubator B.V. bevinden zich in de Zokelijke dienstverlening, ICT en 
Commerciele zorg 

76. Hoeveel hiervan zijn doorgroeiers of hebben de potentie om op korte lermijn (<5 jaar) door le 
groeien; hoeveel bedrijven hebben dus behoefle aan nieuwe huisvesting? 
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He! concept van YEAH! Incubator B.V. rich! zich op he! facilileren van ondernemers om door le groeien 
naar een bloeiende onderneming. lnmiddels zijn er een zestal bedrijven doorgegroeid naar een grote 
onderneming. Deze zes komen voorl uit een seleclie van 20 slarlende bedrijven. Alie bedrijven zullen op 
den duur, binnen 5 jaar, behoefle hebben aan nieuwe huisvesling. 

77. Hoeveel bedrijven zijn er reeds succesvol verlrokken? 
Er zijn reeds een zeslal bedrijven succesvol verlrokken. 

78. Kuni u bij elk van de volgende aspecten met belrekking tot he! gebouw drie (of minder, als er 
minder zijn) voorname redenen noemen voor deze bedrijven om le verlrekken uit de 
incubator? 

I. Bouwkundige dimensies: 
Behoefte aan meer vierkante meters. 

II. Flexibiliteil I gebruikgeschiklheid: 
nvt 

Ill. Locatie: 
Ondernemers willen graag in de Mediacentrale blijven, moor er is niet allijd 
plek. 

IV. Voorzieningen/ulilities: 
nvt 

79. Blijven de meeste van deze bedrijven in dezelfde (kennis)regio of verlrekken zij naar een 
andere (kennis)regio in Nederland? 

Al de bedrijven zijn binnen de regio Noord-Nederland gebleven. 

80. Kiezen de meesle bedrijven voor he! onlwikkelen en bouwen van een nieuwe 
bedrijfshuisvesting of huren zij een beslaand pond? 

Vier van de bedrijven hebben een bestaand pond gehuurd, twee bedrijven hebben een eigen pond 
gekocht. 

Opmerkingen 

Vragen 

Hartelijk dank voor uw medewerklng, als u wilt kan ik u een exemplaar van mijn afstudeerverslag 
toesturen als het af Is. Graag/nee dank u 
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YES! Delft 

Afsludeerprojecl Technische Universileit Eindhoven, faculteit Bouwkunde 
Maslerrichting CME; Construction Management & Engineering 
Afsludeeronderwerp; Marktconforme R&D huisvesling 
YES! Deltt; !er attenlie van Mevr. Anne Slrobos 

lntroductie 

546202 

He! onderzoek is gericht op de vraag of er in Nederland ruimte is lot ontwikkeling van marktconforme 
R&D huisvesting. Di! belreft een gemengd gebouw met lab- en kantoorruimlen. He! gebouw zou 
ontwikkeld kunnen worden voor lechnostarters die in de doorgroeifase zitten. Deze bedrijven zitten nu 
nog vaak in incubalorgebouwen, sommige sloppen op een gegeven moment, anderen groeien door 
en hebben op een zeker moment behoefle aan een nieuwe huisvesting. Gezien he! feit dot een 
geheel nieuwe R&D huisvesting een dure aangelegenheid is, is het voor deze bedrijven voordeliger om 
ruimlen le huren, bovendien is veel onderzoek van lijdelijke aard. 

He! onderzoek is puur gericht op he! ontwikkelen van een concept voor een gebouwcasco met de 
nodige inslallalietechnische voorzieningen. De inrichling van een labgebouw is zeer gebruikersspecifiek 
en word! daarom buiten beschouwing gelaten. 

De vraag/probleemstelling luidl als volgl: 

Onderzoeksprobleemstelfing/hypothese: 
Er is in Nederland onvo/doende geschikte huisvesting voor groeiende R&D bedrijven. 

Onderzoeksvraag: Is er in Nederland ruimte voor marktconforme R&D huisvesting als 
vastgoedontwikkeling? 

Deelvraag I: Wat is marktconforme R&D huisvesting? 
Dee/vraag 2: Welke gebouwkenmerken zijn bepa/end voor de marktconformiteit van R&D huisvesting 
en hoe verta/en de:z.e zich in de haalbaarheid van Marktconforme R&D Huisvesting? 
Deelvraag 3: Hoe groot is de draagkracht voor Marktconforme R&D Huisvesting in Nederland? 

Onderzoeksdoelstelling: 
Het verkrijgen van inzicht in de haalbaarheid van MRH in Nederland. 

interviewvragen 

81. Hoe long bestaat de incubator? 

2jaar 

82. Hoeveel R&D bedrijvende bedrijven zilten er momenleel in de incubator? 
29 bedrijven 

83. In welke secloren zijn deze bedrijven actief? 
High tech 
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84. Hoeveel hiervan zijn doorgroeiers of hebben de potentie om op korte termijn (<5 jaar) door le 
groeien; hoeveel bedrijven hebben dus behoefle aan nieuwe huisvesling? 

AllemaaL ze kunnen ook maximaal 4 jaar bij YES!Delft in de incubator blijven 

10 
85. Hoeveel bedrijven zijn er reeds succesvol vertrokken? 

86. Kuni u bij elk van de volgende aspeclen met belrekking lot hel gebouw drie (of minder. als er 
minder zijn) voorname redenen noemen voor deze bedrijven om le vertrekken uil de 
incubator? 

I. Bouwkundige dimensies: 
Ons beleid is dot technoslarters moximaal 2 kanloorruimtes kunnen huren. 
Wanneer ze meer nodig hebben moelen ze op zoek naar iets anders. 

II. Flexibilifeil I gebruikgeschiklheid: 

Ill. Localie: 

... gebouw is perfect. ook voor doorgroeiers. moor ons beleid is om een 
incubator le zijn voor lechnoslorters lot 4 jaar. Daarna moelen bedrijven op 
eigen benen kunnen slaan. 

... ons gebouw heeft een A-localie in Delft dus dot is geen reden om le 
vertrekken 

IV. Voorzieningen/ulilities: 
... doorgroeiers willen een meer professionele omgeving en geen 
startersgebouw 

87. Blijven de meesle van deze bedrijven in dezelfde (kennis)regio of verlrekken zij noor een 
andere (kennis)regio in Nederland? 

Blijven in regio 

88. Kiezen de meesle bedrijven voor hel onlwikkelen en bouwen van een nieuwe 
bedrijfshuisvesling of huren zij een beslaand pond? 

Huren. 

Opmerklngen 

Vragen 

Hartelljk dank voor uw medewerking, als u wilt kan lk u een exemplaar van mljn afstudeerverslag 
toesturen als het af Is. Graag 
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Bijlage VI: Interviews 

Dhr Coopmans, NV Rede 

De heer N. Coopmans van NV Rede 18-01-07 

NV Rede is de Economische Ontwikkelingsmaatschappij voor de Regio Eindhoven. 

Al sinds 1983 ontplooit NV REDE een scala aan activiteiten met het doel om de bedrijvigheid en de 
werkgelegenheid in het werkgebied te stimuleren. NV REDE rich! zich daarbij uitsluitend op 
ondernemingen die behoren tot de industrie of de zakelijke dienstverlening. 

Het werkgebied van NV REDE omvat 21 gemeenten, waaronder de centrumsteden Eindhoven en 
Helmond. Alie gemeenten zijn direct of indirect aandeelhouder van NV REDE en dragen jaarlijks 
financieel bij aan de instandhouding van het takenpakket. 

Doelgroep; middelgrote en kleine bedrijven in de industrie en dienstverlenende sector 
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De heer Coopmans is werkzaam bij NV Rede als sectorhoofd voor de bedrijfscentra die men 
ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn het Twinning Centre in Eindhoven en de Pinckart in Nuenen. Hij is 
ook verantwoordelijk voor het project BETA Technology Business Accelerator dot momenteel gebouwd 
word! op de High tech campus in Eindhoven. Dit gebouw is !evens de aanleiding tot ons gesprek. 

NV Rede is nadrukkelijk een organisatie gericht op het creeren van hoogwaardige werkgefegenheid 
voor de regio. Dif doen ze met behufp van subsidies vanuif de overheid. de provincie Noord-Brabant, 
de gemeenfen Eindhoven - Helmond en bedrijfsfondsen. NV Rede heeft 4 kernactivifeifen le weten: 

• Promotie & acquisitie 
• Structuurversterking van projecten 
• Bedrijvencentra 
• Financiering & advies 

le richten zich voornamelijk op jonge hightech bedrijven die op de lange termijn voor meer 
werkgelegenheid in de regio kunnen zorgen. Met name technologiebedrijven kunnen als een vliegwiel 
voor meer activiteit eromheen zorgen. Bij de totstandkoming van dif soort gebouwen heb je te maken 
met: 

• Aanvangssubsidies 
• Een onrendabele top 

Frictieleegstand 
• Aanloopverlies 7 men bouwt op voorraad 
• PPS constructies 7 Overheid en bedrijfsleven zijn aandeelhouders 

Kennisintensieve bedrijvigheid creeert veel nieuwe werkgelegenheid 7 multiplier effect 

Technologiebedrijven hebben behoefte aan lange termijn flexibele huisvesting met laag 
investeringsniveau. 
lnclusief aanloopverlies kost het gebouw BETA 12 miljoen. 
Huurders krijgen een huurcontract met 4 maanden Opzegtermijn. 
Hef duurt minimaal 5 jaar voordat er break even bereikt wordt. 
Meer dan 50 3 van de investering is subsidie 
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Dhr Abbenhuis, Hybrid Catalysis Eindhoven 

Afsludeerprojecl Technische Universileil Eindhoven, faculleil Bouwkunde 
Maslerrichling CME; Construction Management & Engineering 
Afsludeeronderwerp; marklconforme R&D huisvesting 
Interview Hybrid Catalysis; Dr. H.C.L. Abbenhuis 
Datum: 14-08-2007 
Tijdstip: l O;OO uur 
Duur: ± l uur 
Plaals: Helix gebouw TU/e 
lnlerviewvorm; semi-gestructureerd 

lnlroduclie 
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He! onderzoek is gerichl op de vraag of er in Nederland ruimte is voor de ontwikkeling van 
marklconforme R&D huisvesling. Di! belrefl een gemengd gebouw met lab- en kantoorruimten. He! 
gebouw zou ontwikkeld kunnen warden voor technostarters die in de doorgroeifase zillen. Deze 
bedrijven zillen nu nog vaak in incubalorgebouwen, sommige stoppen op een gegeven moment, 
anderen groeien door en hebben op een zeker moment behoefte aan een nieuwe huisvesting. Gezien 
he! lei! dot een geheel nieuwe R&D huisvesting een dure aangelegenheid is, is he! voor deze bedrijven 
voordeliger om ruimten le huren, bovendien is veel onderzoek van lijdelijke aard. 

He! onderzoek is puur gericht op he! ontwikkelen van een concept voor een gebouwcasco met de 
nodige installatietechnische basisvoorzieningen. De inrichting van een labgebouw is zeer 
gebruikersspecifiek en word! daarom buiten beschouwing gelaten. 

De vraag/probleemslelling luidl als volgl: 

Onderzoeksprobleemstelling/hypothese: 
Er is in Nederland onvoldoende geschikte huisvesting voor groeiende R&D bedrijven. 

Onderzoeksvraag: Is er in Nederland ruimte voor marktconforme R&D huisvesting als 
vastgoedontwikke/ing? 

Deelvraag 1: Wat is marktconforme R&D huisvesting? 
Deelvraag 2: Welke gebouwkenmerken zijn bepalend voor de marktconformiteit van R&D huisvesting 
en hoe verta/en deze zich in de haalbaarheid van Marktconforme R&D Huisvesting? 
Deelvraag 3: Hoe groat is de draagkracht voor Marktconforme R&D Huisvesting in Nederland? 

Onderzoeksdoelstelling: 
Het verkrijgen van inzicht in de haalbaarheid van MRH in Nederland. 

Over het bedrijf: Hybrid Catalysis een bedrijf dot zich bezighoudt met de ontwikkeling en de productie 
van zgn. katalysatoren. Dit zijn chemische componenten die chemische processen versne/len don we/ 
vertragen. Hybrid Catalysis maakt deze katalysatoren op nanoschaa/ het goat hier om zogenaamde 
POSS deeltjes. De katalysatoren bestaan uit twee elementen; een drager en een actieve component. 
De heer Abbenhuis is afgestudeerd a/s scheikundige aan de Universiteit Utrecht. Daarna heeft hij 
gewerkt in onder andere Frankrijk en Zwitser/and. Toen kreeg hij 'heimwee' en is teruggekeerd naar 
Nederland. Hier ging hij aan de slag bij de TU/e en had hij een 'bijbaan' a/s adviseur. Met een specia/e 
beurs kon hij aan de slag als onderzoeker. Na 13 jaar onderzoek bes/oat hij zijn eigen onderneming te 
starten. Hij schreef hiervoor een ondernemingsplan en tot nu toe ver/oopt al/es ook vo/gens dit plan. 
Hybrid Catalysis is een BV we/ke hij samen met de TU/e heeft opgericht. De TU/e is voor 60% eigenaar, 
met de TU/e heeft de heer Abbenhuis een huurcontract afgesloten voor /abruimten, kantoorruimten en 
apparatuur (zuurkasten, robots, autoclaven, etc.) 

Hybrid Catalysis werkt samen met een Amerikaans bedrijf genaamd Hybrid Plastics. Dit bedrijf 
produceert dezelfde technologie moor don op grotere school. Bij dit bedrijf koopt men onder andere 
grondstoffen, ook spe/en de bedrijven we/ eens opdrachten naar e/kaar door. Hybrid Plastics is een 
spin-off van de Amerikaanse /uchtmacht en krijgt vee/ geld van Defensie. 
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Thans heeft de heer Abbenhuis twee labmedewerk.ers in dienst en drie verkopers. Een in ltalie, een in de 
UK en een in Nederland. De verkopers zijn mensen die al long in de katalysatorbusiness zitten. Hij 
ontvangt sponsoring van onder andere de TU/e, het bedrijfsleven en stichtingen als het STW en NWO. 
Men werkt op opdrachtbasis voor grate (chemische) bedrijven als Sasol, Sagem, Sobie, etc. 

lnterviewvragen 

l. Hoe long bestaat he! bedrijf reeds? 
2jaar 

2. In welke sector actief? Bedrijfsgrootle? 
Chemische industrie, nanotech. 
Er zijn thans 6 mensen werk.zaam, zie boven 

3. Groei di! jaar, toekomstverwachling? 
De heer Abbenhuis verwacht dit jaar een redelijke omzet te maken moor kan niet zeggen hoeveel. Hij 
verwacht in de toekomst flink te kunnen groeien. 

4. Hoe long weg uit incubalor/bedrijfsverzamelband? 
Het bedrijf zit nag steeds in dezelfde huisvesting als waar het began. Men heeft een huurcontract met 
de TU voor 5 jaar, waaNan er twee verstreken zijn. 

5. huur bestaand pond / aankoop nieuw pond? 
De heer Abbenhuis geeft aan niet weg te willen, de situatie is ideaal. Hij heeft een geavanceerd lab tot 
zijn beschikking voor een bescheiden prijs. Hij betaald per werk.nemer werkzaam in het lab. Hij zegt dot 
het een perlecte situatie is voor een chemische starter. 

6. Op welke manier is het pond gefinancierd? 
Het pond is eigendom van de TU/e. HC huurt de ruimte voor een 'bescheiden' prijs 

7. Hoeveel m2 bedraagl de totale huisvesting? 
~ 2 Kantoorruimten: ±30 m2 
~ Labruimte: ± 100 m2 

8. Belangrijke overwegingen nieuwe huisvesting? 
a. Kuni u iels zeggen hierover mbt: 

i. Bouwkundig 
l . m2 per vertrek / totaal 

Ruimte is voldoende 
2. hooglen 

Hoogten zijn voldoende, bij labruimten hoge plafonds, geen systeemplafond dus leidingen vrij 
3. slramienen 
4. construclief 

ii. Flexibilileil/gebruikersgeschiklheid 
l. aantal mensen werkzaam 

Er werk.en momenteel twee mensen in de labs, dhr. Abbenhuis zou graag meer mensen aan het werk. 
hebben moor dot is momenteel geen optie. De omzet is (nag) niet hoog genoeg. 

2. indeling ruimten 
De indeling is prima, een nadee/ is echter dot schrijven in de labruimten niet goed werk.t vanwege 
geluidsoverlast van de apparatuur. Een nadeel is oak dot door de scheiding tussen kantoorruimten en 
/abruimten mensen zich soms terugtrekken in de kantoorruimte en daardoor minder productief zijn. 

3. verkeersruimten / interactie tussen ruimlen 
4. aantal vertrekken 
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Voldoende, echter als men de productie wi/ verhogen zal men grotere equipement hieNoor nodig 
hebben, hierdoordus ook een grotere huisvesting. 

iii. Locatie 
1. bereikbaarheid, aanwezigheid ov, snelweg, etc. 

De locatie is erg goed; Centraal Station evenals snelweg nabij. 
2. uitstraling/representativiteit 

De uitstra/ing van zowel als de omgeving is top. Universiteiten moeten representatief zijn, onder andere 
om studenten te trekken. Dit in tegenstelling tot corporate chemische R&D zo zegt de heer Abbenhuis. 
Hier is uitstra/ing van het pond over het algemeen niet belangrijk en wordt weinig geld aan uitgegeven. 
Het geld goat over het algemeen naar de apparatuur. 

3. nabijheid binnenslad 
Binnenstad is vlakbij. 

4. voorzieningen 
Voldoende, op de campus is oa een kapper, goede kantines, cafe-restaurant. 

5. andere bedrijven, universiteit 
Zowel andere bedrijven als universiteit. Aanwezigheid van veel studenten wordt als bijzonder prettig 
eNaren. lo nu en don huurt de men studenten in. Ook in de regio zijn gelijksoortige bedrijven aanwezig. 

6. anders nl. 

iv. Ulililies/inslallalies 
l. ge"lnstalleerd elektrisch vermogen kantoorruimtes 

Norma al 
2. ge"lnstalleerd elektrisch vermogen labruimtes 

Onbekend is precies hoeveel dit bedraagt. Wei is krachtstroom aanwezig (380V). Voor een labruimte 
van 160 m2 zijn er 40 groepen, dit is er 1 voor elke 4 m2. 

3. koeling 
Er is een gigantische airco aanwezig in het gebouw. 

4. verwarming 
5. ventilatie 
6. licht 
7. bedrijfsspecifiek 
8. anders, nl. 

9. Belangrijke verschillen lab/kanloorruimlen nieuw gebouw 
a. Afmelingen 
b. Hoogtes 
c. Vloeren (draagvermogen) 
d. Oppervlakles 
e. Aantal werkzame personen 
f. lnstallalievoorzieningen 

i. Elektrisch Vermogen 
ii. Verwarmingssysleem 
iii. Koelingssysteem 
iv. Venlilatiesysleem 
v. Licht 
vi. Bedrijfsspecifiek 

In de nabije toekomst wil de TU/e mogelijk starters goon huisvesten in het Matrix gebouw. De heer 
Abbenhuis geeft aan dot hij interesse heeft hierin te huizen met het bedrijf als zijn huurcontract afloopt. 
Hij zou graag meer goon produceren moor dit is op het terrein van de TU niet mogelijk ivm veiligheid. 
Een mogelijkheid is om R&D en kantoorwerkzaamheden in het Matrixgebouw te huisvesten en de 
productie ergens op een bedrijventerrein te vestigen. Hij rept over de mogelijkheid twee aparte BV's 
hieNoor op te richten om risico's te spreiden. Hij heeft ook meerdere aanbiedingen gekregen van 
verschillende bedrijven om te goon huizen in oude labgebouwen die niet meer gebruikte worden en 
zodoende leegstaan. Nadeel is echter dot het updaten van deze gebouwen erg duur is. Er staan 
momenteel ook veel kantoorpanden leeg moor het transformeren van een kantoorgebouw naar een 
labgebouw is een erg dure aangelegenheid. 
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10. Zijn er' huisveslingsgebreken' aan le wijzen in hel nieuwe gebouw? Zo ja, welke? 
laken die als problemen warden ervaren, of kne/punten zijn: Labruimten zijn te groat. louden idealiter in 
stukken warden opgedeeld. Reden hiervoor is dot medewerkers minder een eigen plek hebben en 
daardoor geneigd zijn minder verantwoordelijkheid te dragen voor de netheid van deze werkplek. 
loafs eerder genoemd is oak de scheiding van kantoorruimtes met labruimten door een gang niet 
ideaal. 'Luie mensen' zijn hierdoor geneigd zich eerder terug te trekken in kantoorruimten en andere 
dingen te gaan doen. 

11 . Mogelijke oplossingen hiervoor? 

Scheiding van lab- en schrijfplekken door een glazen wand, a/s voorbeeld haalt de heer Abbenhuis 
aan de ETH in ZOrich lwitserland. 

Harlelijk dank voor uw medewerking 

Vragen 

Opmerkingen 
De heer Abbenhuis zou het eindverslag graag ontvangen. Hij benadrukt dot er ten minste een 
prijsindicalie per m2 moet in komen le slaan. Oil, voor kanloor- en labruimlen. 

Wensl u hel verslag le onlvangen? 
Jo 
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Dhr. Adriaanse, Van der Looy 

Gesprek met de heer Johan Adriaanse. van der Looy Projectontwikkeling 22-03-2007 

lk vertel wot over he! onderzoek en vraag de heer Adriaanse naar het project Science link wot de 
aanleiding was voor mij om contact met hem op te nemen; 
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De heer Adriaanse is projectmanager bij van der Looy en is o .a . bezig met Sciencelink, een project dot 
in Venray moet verrijzen en een commerciele R&D campus in de life sciences moet goon worden. 
Volgens hem is hef een moeilijk project . Hier volgt een korte samenvatting van de beschrijving die hij 
ervan geeft: 

Sciencelink is een zgn. kenniscampus/cluster. Deze goat gericht worden op Life sciences, preclinisch 
onderzoek. Dit is de onderzoeksfase waarbij op dieren word! getest, niet op mensen. Venray is volgens 
de heer Adriaanse st erk in Neuro- en psyhciatrisch onderzoek ... Het interessante van Sciencelink zit hem 
in de gedeelde concepten. Gebruikers delen labs en gebouwen en huren tijdelijk ruimten en 
expertisen. Dit heeft een aantal voordelen: 

Geen hypothecaire lasten 
Geen inventariskosten, deze is aanwezig. 
Gebouwen worden kleiner (253) omdat ruimten zoals kantines , vergaderen, etc. gedeeld zijn 
Onderzoekers kunnen ingehuurd worden voor bepaalde onderzoeken; 'eigen mensen 
bewaken het proces en houden regie' 
Labruimten worden frequenter gebruikt als bij eigendom, de bezettingsgraad is hoger; 80& 
tegen 503, aldus de heer Adriaanse. 

Belangrijke trends in R&D zijn dot het duurder word! en dot mensen moeilijker te krijgen zijn. Di! wisten 
we reeds en zien we weer bevestigd. 

De R&D kosten rijzen de pan uit, niet alleen kleinere partijen moor ook grote zoals Bayer en Pfizer 
kunnen het vaak niet of nauwelijks opbrengen en delen daarom risico's met andere partijen. Kennis 
campussen bieden de voordelen van synergie met andere partijen. 

lk vraag de heer Adriaanse waar men de expertise vandaag haalt om de labinrichling le verzorgen, 
elke gebruiker heeft immers andere wensen en hoe goat men hiermee om als men loch een generiek 
lab wil aanbieden. 

Er is sprake van een derde partij ; Harlan die het onderzoek uitvoert naar wot de gebruikers. Deze partij is 
gespecialiseerd in de inrichting van labruimten en kan omgaan met de eisen van de gebruiker. 
Gebruikers mogen vragen wot ze willen . Di! goat tot in detail. Op basis van dit onderzoek word! een 
'krifieke massa' bereikt welke word! gerealiseerd. Van der Looy bouwt vervolgens de vierkante meters. 
Gebouwen kunnen gekocht en gehuurd worden. Een andere partij, 'de facilitator' beheert het terrein, 
zorgt voor onderhoud, veiligheid exploiteert winkels, etc. Er komt een hotel waar onderzoekers kunnen 
wonen als ze voor tijdelijk onderzoek naar Venray komen. Goede onderzoekers zijn steeds lastiger te 
krijgen, deze lok je niet met a Ileen een leasewagen, je moet hen iets meer kunnen bieden ... 

lk vraag de heer Adriaanse hoe men op he! initiatief van di! project gekomen is, hij antwoord dot dit 
naar aanleiding van een marktonderzoek is geweest. Een commercieel R&D park kan puur ontwikkeld 
worden door problemen die actueel zijn in de R&D wereld. Een modecampus is niet haalbaar. Doordat 
de hightech en life sciences sectoren zich geconfronteerd zien met buitensporige onderzoekskosten 
moet men op zoek naar besparingen elders. Met een dergelijke park kan loch geld bespaart worden 
omdat risico's en kosten gedeeld worden en omdat er veel uit handen word! gegeven. Di! principe 
ben ik eerder tegengekomen bij andere projecten, de tendens in projectontwikkeling beweegt zich 
steeds meer richting concepten waarbij niet alleen op gebouwniveau een totaalpakket aangeboden 
wordt moor ook op stedelijk gebieds- I wijkniveau . lk merk op dot het project uniek is in Nederland en 
het spannend wordt of het een succes zal blijken. Dan vraag ik naar de lokatie; waarom Venray, er is 
immers geen universiteit en de stad stoat niet bekend om hoar innovatieve karakter. 

De heer Adriaanse legt dit uit also! Venray op het kruispunt ligt van de lijnen tussen een aantal 
belangrijke 'kennissteden'. Eindhoven, Maastricht, Nijmegen, Wageningen, Dusseldorf, Aken . Omdat 
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een kenniscluster een bepaalde expertise aanbiedt mag deze een ander cluster niet bijlen, aldus dhr. 
Adriaanse. 

Dan merk ik op dot hel interessant is dot dit project zich loch vooral nog op stedebouwkundig niveau 
afspeelt terwijl ik onderzoek doe naar gebouwaspecten. Gebouwen hebben immers nog nauwelijks 
vorm gekregen in dit project. Op basis van de bevindingen van Harton zal een algemeen PVE worden 
opgesteld. De heer Adriaanse merkt op dot de achtergrond zeker belangrijk is voor de uiteindelijke 
gebouwkenmerken, dit ben ik met hem eens. 

Het project in Venray is boeiend voor het onderzoek, doch groot verschil is de gerichtheid op enkel 
preclinisch life science onderzoek, wot dit don ook precies moge zijn. lk wil graag een generiek 
onderzoekscasco uitvinden waar kleine techstarters zichzelf kunnen vinden. Moor elementen uit dit park 
passen hier goed bij, gedeelde concepten (lees: generiekheid) zoals de heer Adriaanse ze schetst zijn 
onontbeerlijk wil men rendement kunnen halen uit tijdelijke huurcontracten. 

Dhr. Collignon, DHV 

Gesprek met de heer Robert Collignon op 11 januari 2007 

Monsieur Collignon is een architect en werkt al 24 jaar voor DHV. Hij is begonnen bij Philips, dit bureau 
ging later op in DHV. Hij is in 1984 begonnen met werken en heeft gestudeerd in Belgie waar hij ook 
vandaan komt. Hij is vanaf het begin van zijn carriere veel betrokken geweest bij het tot stand komen 
van research gebouwen en heeft dus de nodige ervaring op dit gebied. Enkele projeclen die hij bij 
DHV gedaan heeft zijn Nano in Delft en Avantium in Amsterdam. Ook heeft hij een aantal zgn. 
feasability studies en prijsvragen uitgevoerd voor onder andere Shell en Coberco. 

lk vraag hem naar zaken die vaak terugkomen in zijn ontwerpopdrachten. Hij zegt dot 
verdiepinghoogtes en stramienmaten vaak hetzelfde zijn . In zijn ontwerpen gebruikt hij vrijwel altijd 7,20 
m. als standaardmaat voor Jabs. Voor kantoren is dit vaak 5,40. Dit zijn maten die marktconform zijn. 
Als vloerhoogtes voor labs wordt vaak 4,20 tot 4,50 m. gebruikt. Het plafond zit op 2,60/2,80 waardoor er 
veel ruimte is voor leidingen, installaties etc. Elke researchgebouw is natuurlijk anders en het proces dot 
er plaatsvindt is erg belangrijk. "Het goat er niet om een researchgebouw te ontwerpen moor het goat 
erom een gebouw te ontwerpen waar research plaatsvindt ." Het is belangrijk om een omgeving le 
creeren waarin mensen optimaal kunnen presteren. Het gebouw moet logisch zijn. 

Jk vraag de heer Collignon welke referenlies; boeken, projeclen ... hij gebruikl voor zijn ontwerpen. Hij 
vermeldl dot hij weinig naar boeken kijkl moor vooral loch naar de eisen van opdrachtgevers Juislert. 
De functionaliteit is bij R&D hel belangrijkste, hel gebouw moel zijn functie dienen. Hij benadrukt dot er 
geen slandaard recept is voor de huisvesting van R&D moor wel een aantal 'spelregels'. Op de vraag 
welke trends hij in zijn 24-jaar Jange werkervaring hij heeft kunnen onderscheiden op het gebied van 
R&D gebouwen antwoordt hij dot er vooral sneller geleverd moel kunnen worden. Gebruikers willen het 
gebouw sneller in gebruik kunnen nemen. Daarnaast word! steeds meer onderzoek op computers 
gedaan en word! er steeds meer samengewerkt tussen bedrijven, onderwijsinslellingen en overheid. Dit 
vertaall zich in ontwerpen die lransparanter zijn . Een mooi voorbeeld is hel gebouw van Avantium 
technologies in Amsterdam. Hier delen verschillende pelroleumbedrijven een supercomputer. Deze 
bevindt zich in de kelder van het gebouw en voert proeven uil. De data word! geanalyseerd in 
kantoren erboven. Het is echter zo dot men niet van elkaar mag zien wot ze doen dus de 
samenwerking is beperkl. Moor vanwege de hoge kosten van research deell men een gebouw. Ook 
hier is de slramienmaat 7,20 waardoor er gebouw van 21,6 meter breed onlstaat. 

De keuze van een gebouwtypologie hangt sterk of van de gebruiker en de context van het gebouw. 
Nogmaals, er is geen recept moor wel spelregels die iedere keer terugkomen. Hogere vloerbelasting is 
ook iets wot je vaak ziet. Bij het NMI gebouw in Delft waar in een bestaand gebouw een hoogwaardig 
meelinstiluut is gevestigd heeft men de trillingsvrije onderzoeksruimten op de begone grond geplaatst, 
deze hebben een aparte fundering . De vloerdikte is natuurlijk afhankelijk van de machines die erop 
komen te staan. Dit hangt sterk of van het type onderzoek. 
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Dhr. Van Dijk DHV 

Gesprek met de heer van Dijk 12 maart 2007 

Functie-omschrljving dhr. B. van Dljk; senior kostendeskundlge; 

De heer van Dijk is reeds dertig jaar werkzaam als koslenexpert . In 1968 is hij afgesludeerd aan de HTS 
bouwkunde. Daarna is hij bij een archilectenbureau goon werken als lekenaar. Niel long daarna is hij 
met automatisering van beslekken bezig gegaan. Zodoende rookie hij ook belrokken bij 
bouwkostenactiviteiten en is daarna hierin in blijven werken. Later ging hij werken bij Philips en kwam zo 
bij DHV lerechl. 

Nu is hij een allround-expert bouwkoslenmanagement en heefl aan vele projeclen binnen DHV 
gewerkl. 

Ultleg van het onderzoek: 
lk leg de heer van Dijk uil wot he! onderzoek zoal behelsl. 

Projecten blj DHV; welke zoal? 
Talloze. Hij is van plan of le sluilen met Shell Research in Rijswijk waar hij al 5 jaar aan werlct . 

In het oog sprlngende gebouwaspecten: 

De 'utilities' vormen de groolsle koslenpost binnen een R&D gebouw. Hiermee worden de installaties 
lbv de condilionering bedoeld. Als men kijkl naar een (marklconform) kanloor dot door een 
projeclontwikkelaar is ontwikkeld, wee! iedereen waar he! om goat: Een 'hull' met de volgende 
voorzieningen: 

Verwarming 
Luchlverversing 
Licht 
Slopconlacten; 230 V 
Brand 
Verdeelkasl 
Groepenkast 
ICT, word! meestal niel gedaan ... 

Bij een marklconform labgebouw zouden hier enkele zaken bijkomen : 
Basisverwarming 
Luchtbehandeling 
(Mogelijk) perslucht installalie 
Hoog I laagspanningskast 400 I 230 V 
Meer aansluitpunten 
Golen lbv ICT 

De heer van Dijk wijst ook weer op de verschillen lussen onderzoeksgebieden; ICT, farma, etc. lk wijs 
hem erop dot he! onderzoek gerichl is op de generalileil van R&D gebouwen. lk zoek naar 
overeenkomsten hierin. Daarnaast wil ik verschillen met kantoorgebouwen invenlariseren. 
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Veel voorzieningen zijn door gebruikers zelf in le bouwen in het casco. Cleanroom bijvoorbeeld zijn 
eigenlijk kamers in kamers. Deze. mils van een lagere klasse. zijn naderhand in le bouwen. Units voor 
installaties zijn eventueel als 'stand-alone' erbij le zellen. Het gebouw kan in clusters verhuurworden. 

Zaken waarop gelel moet worden zijn natuur1ijk vooral de stramienmaten. hoger, breder, langere 
gebouwen. Allemaal is het een vermeerdering van materiaalgebruik. Bij verbreding I verlenging is er 
sprake van meer geveloppervlak. dit is hel duurste onderdeel van het gebouwen. 

ldeale stramienmaten voor researchgebouwen zijn eveneens vlgns . 3m moduul. Afmetingen voor labs 
zijn groter dan kantoren. ideaal is (volgens de heer van Dijk) de maat 7,20 • 7,20 m. Een oppervlakte 
van 51,84 m2. dus. Belangrijk is verder de verhouding BVO I VVO. een indicatie voor het financiele 
rendement van het gebouw aangeefl. Deze is voor marktconforme kantoorgebouwen 0,85. 

Cleanrooms hebben vaak een plafond van 3,60 meter of hoger. Mel daarboven nog ruimte voor 
infrastructuur. 

Bij labs is vaak alles net wat groter. bredere gangen, vloerhoogtes, etc. dit ivm voorzieningen, 
machines, apparalen, etc . Exira schachten, kabelgoten, etc. zijn geen overbodige luxe Ook aan 
bedrijfssloflen moet gedachl worden.Bouwen in modules is voordeliger. 

Ongunslige stramienmaat heeft tot gevolg: 
duurdere overspanningen 
Materiaalgebruik 

Dhr. Van Rooijen Bouwfonds 

Afstudeerproject Technische Universiteit Eindhoven. faculteit Bouwkunde 
Masterrichting CME; Construction Management & Engineering 
Afstudeeronderwerp; marklconforme R&D huisvesting 
Interview Bouwfonds Vastgoedonlwikkeling 
Ge"lnterviewde: Ohr. Van Rooijen 
Datum: 17 oktober 2007 
Tijdslip: 11 :30 uur 
Duur: ± l uur 
Plaats: Kantoor Bouwfonds Den Haag 
telefoon: 070-3068546 
email:R .rooijen@bouwfonds .nl 
lnlerviewvorm; semi-gestruclureerd 
Doel interview: Validalie onderzoek naar Marktconforme R&D Huisvesting 

Onderzoek: gekeken naar incubators. gebouwkenmerken, etc. 
Gesprek om resultaten le ' valideren'. 

Vragen: 

I. Wat is precies uw functie binnen deze organisatie en wot houdt deze in? 

De heer van Rooijen is senior ontwikkelingsmanager en speelt een centrale rol in het technopolis als 
projectontwikkelaar en is lid van de raad van bestuur van het consortium. 

2. Welk marktonderzoek is er gedaan voor Technopolis? Waar is hierbij naar gekeken? 

Technopolis word! opgezet als een hightech bedrijventerrein. Hier komen bedrijven le zitten die 'een 
band hebben met de TU Delft'. Deze bedrijven moeten aan een bepaald 'high tech profiel' voldoen. 
Oil zijn bedrijven met R&D-acliviteiten maar ook hoogwaardige produclie en dienstverlening. Tot 2022 
moet er 600.000 m2 BVO gerealiseerd worden . Oil is een doelslelling; dit kan minder en ook meer 
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worden. De eerste 5 jaar is men bezig geweest met de projectvoorbereidingen; bestemmingsplan. 
ontwerp terreininrichting, beeld-kwaliteitsplan, organisatie, etc. Dit jaar goat er ook echt gebouwd 
worden. de kantorenmarkt trek! aan en het terrein moet bebouwd worden om potentiele klanten te 
overtuigen. Het project word! er niet gelootwaardiger opals het terrein zo long brook ligt. 

De grond is een gift van het rijk aan de TU Delft. hierdoor is de rente laag, daarom heeft de TU geen 
haast met de ontwikkeling van het terrein. In het plan is voorzien in een aantal verschillende typen 
gebouwen. Er komen bedrijfsverzamelpanden met ruimte voor bedrijven van 200 m2 of meer. Dit zijn 
'kantoorachtige' gebouwen. Deze gebouwen moeten multifunctioneel bruikbaar zijn, in het ontwerp is 
rekening gehouden met grotere leidingen voor bepaalde R&D-activiteiten. Het gebouw is opgezet als 
een standaard kantoorgebouw met standaard basisinstallaties. Er zijn bredere schachten gerealiseerd 
voor eventuele dikkere leidingen. Eventuele extra leidingvoorzieningen ed. moeten huurders zelf 
aanbrengen. 

3. In hoeverre zijn de gebouwen 'mark.tconform '? 

Specifieke gebouwen worden op moat ontwikkeld voor klanten. De marktconforme gebouwen zijn als 
kantoorgebouwen ontwikkeld. Hier geen aparte R&D-opzet. De alternatieve aanwendbaarheid is 
cruciaal voor een gebouw, als je de beoogde huurders niet erin krijgt krijg je huurders die de extra 
voorzieningen niet kunnen gebruiken. dot geld wot je door in hebt gestoken ben je don kwijt. Die 
huurders willen uiteraard niet bepalen voor een gebouw wot ze niet nodig hebben. 

Het risico moet voor beleggers zo klein mogelijk worden gehouden. Het is nu eenmaal lastig om een 
kantoor van tekening te verhuren. Projectontwikkelaars ontwikkelen geen R&D gebouwen op risico, 
waarom zou je meer geld investeren in een gebouw met extra hoge verdiepingen als een groot deel 
van de huurders hier geen behoefte aan heeft? Een groot deel van R&D kan in standaard 
kantoorgebouw. Het verschil tussen R&D en kantoor zit hem in het inbouwpakket van de huurder. 

Bij R&D heb je te maken met een onrendabele top; bij projecten als de High tech Campus in Eindhoven 
word! deze weggefinancierd door grote bedrijven zoals Philips en de overheid. Het risico is voor 
ontwikkelaars/beleggers echter veel te groot. om de onrendabele top te compenseren moet je 
belachelijk hoge huren goon vragen, dit betalen deze bedrijven echter niet. Op de Philips Campus 
vraagt men 200 euro per vierkante meter. hier kun je in de randstad elk kantoorgebouw voor huren. 
Hierin zijn ook servicekosten inbegrepen. voor parkeren, parkbeheer. etc. Hier zitten ondernemers 
echter niet op te wachten. Kleine ondernemers in R&D willen een functioneel gebouw en geen 
overbodige zaken. 

In Delft is het zo dot ondernemers vanaf hun start in de incubators. waaronder Yes!Delft een 
mogelijkheid om steeds door te schuiven op het terrein. Na het studentikoze. hobbyachtige gebeuren 
in de incubator. hier is men met ongeveer 1-2 man, kan doorverhuizen naar kantoorachtige units. Dit is 
een modulair bouwsysteem, fabrikant Buko, er kunnen naarmate de vraag groeit units bijgeplaatst 
worden, het systeem heeft als voordelen dot het goedkoop, snel en makkelijk aanpasbaar is. Als de 
bedrijven hier zitten hebben ze ongeveer 3 a 5 werknemers. Als ze doorgroeien (± 10 man) kunnen ze 
naar het mar1dconforme verzamelgebouw. Als de bedrijven nog verder groeien kunnen ze een kavel 
krijgen op het terrein voor een eigen specifiek gebouw. 

4. Hoe wordt e.e.a. gefinancierd? 

Het is gewoon simpel. als een bedrijf geen marklconform gebouw kan betalen heefl men geen goede 
onderneming. Als een bedrijf specifiek is kan men een eigen gebouw financieren. R&D is le verdelen in 
twee stromingen: 

a . Kleine bedrijven die het moeten hebben van subsidies en durfkapilaal. 
b. Bedrijven die zelfstandig kunnen overleven en zelf voor passende huisvesting zorgen 

Het project word! door verschillende par1ijen gepromoot. door hoogleraren en ontwikkelaars. Er goat 
een wereldje van krachten schuil achier het verhaal van kenniseconomie, kennisparken en innovatie. 
Hoogleraren verdienen bergen met geld aan palenten . vaak meer als hun salaris. Wat me opgevallen 
is, ik kom ook veel in Eindhoven. Leuven en Aken waar vergelijkbare dingen gebeuren, is dot hier vooral 
veel onderzoekers zitten die gedelacheerd zijn en er maar deeltijds aanwezig zijn . Ze hebben er een 
bureau staan. Hierdoor zijn er veel lege bureaus en daarom is er sprake van een andere manier van 
ruimtegebruik, ruimlen worden zo intensiever gebruikt. 
Verhalen over kennisuilwisseling en innovatie vallen reuze mee. technostar1er verhalen zijn om subsidies 
van gemeenten en overheid goed te praten . Subsidiering van R&D verzamelgebouwen is vaak slecht 
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geregeld, men heefl le maken met een onrendabele lop van labvoorzieningen e.d. Deze word! 
gefinancierd met subsidies. Huurcontracten worden vaak voor 5 jaar afgeslolen, daarna don vaak nog 
eens 5 jaar. Grote ondememingen sluilen misschien contract at voor lien jaar. Als er daarna geen 
huurder meer koml is hel hele ettecl van subsidie weg. Men zal na 5 jaar don als nog marklconforme 
huren willen vragen, dot wil zeggen huren die de extra voorzieningen in hel gebouw rechlvaardige. 
kleine bedrijven hebben hier echler geen geld voor en zullen uilwijken naar andere localies/panden. 

Voor beleggers is hel BAR (Brulo Aanvangs Rendemenl) en hel NAR (Netto Aanvangs Rendemenl) 
belangrijk. Hierbij zijn een aanlal zaken belangrijk zoals localie, lengle van huurovereenkomsl, 
allernalieve aanwendbaarheid, onderhandse koslen . Als een bepaald rendemenl niel gehaald word! 
begin! men er niel aan. 
In Amsterdam Slolerdijk ben ik ook aan hel onlwikkelen, hier heb ik le maken met een lager BAR als in 
Delft, de huurders krijg ik er loch wel in . In Delfl/Eindhoven meer risico, daarom moel ik een hoger BAR 
hebben. Je hebl le maken met vaslliggende marklhuren dus zomaar hogere huurprijzen vragen goal 
niel. 

5. /s er marl<tonderzoek verricht voor het project? 

Voor Technopolis is geen specifiek marklonderzoek verrichl, in principe zijn er genoeg klanten, er is 
echter wel in een aan lal gevallen waler bij de wijn gedaan in die zin dot deze bedrijven niel geheel 
aan hel profiel voldoen. Hel zijn dus niel allemaal per se high tech R&D bedrijven. Er word I wel wot 
marklonderzoek verrichl maar op de lange lermijn is hel kottiedik kijken wot R&D belrefl. Voor R&D 
geen onlwikkeling op risico,hel is gewoon niel le rechlvaardigen. 

6. Moor hoe zit het don met snelgroeiende starters die stante pede een gebouw nodig hebben? 

Ondernemers zijn vaak geneigd niel ver le kijken wot hun huurconlraclen belrefl. Nieuwbouw duurt 
long in Nederland vanwege procedures. Vaak is men vooral bezig met ondememen en let men niel op 
aflopende huurconlraclen waardoor men in de problemen koml. Bij R&D heb ik overigens gezien dot 
men hier beler op let, onderzoeksprojeclen duren vaak long en men heeft daarom zekerheid over 
huisvesling nodig. Voor snelgroeiende ondernemingen kan ik snel modulaire units bijplaalsen, wal 
energie belrefl voorzien we in warmle-koude opslag naasl deze gebouwen, ideaal is ook hieraan dot 
de eisen minder slreng zijn voor deze manier van huisvesting . 

7. Vee/ R&D is ook van kortdurende aard, hier huurt men don specia/e R&D ruimten voor zoa/s 
cleanroom s. 

Dal klopl maar een cleanroom is voor deze bedrijven niel le veroorloven. Deze voorziening huurt men 
don mel andere ondernemingen. Men doe! onderzoek in de cleanroom. daarna analyseerl men de 
dala in eigen kanloor. Dil geld! voor meer onderzoek, de bezelling van R&D ruimlen is niel constant. 
Op lechnopolis wil ik elke klanl die aan hel profiel voldoel kunnen accomoderen. lk ben echler geen 
Sinlerklaas, aparle ruimlen en voorzieningen zoals inslallalies, teslruimlen en specifieke labs moel de 
onderneming zelf financieren, nogmaals als een ondememing die niel zelf kan financieren heeft ie 
geen goede onderneming. 

lk wit u bedanken voor uw tijd 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? 

Succes nog met je onderzoek en werk. 

Dank u 
Wenst u het verslag indertijd te ontvongen? 
Ja graag 
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Dhr. Zoontjens. JanssendeJong Projectontwikkeling 

Afsludeerproject Technische Universileit Eindhoven, faculteit Bouwkunde 
Maslerrichting CME; Construction Management & Engineering 
Afstudeeronderwerp; marktconforme R&D huisvesting 
Interview Janssen & de Jong groep 
GeYnterviewde: Dhr. Jos Zoonljens 
Datum: 06-09-2007 
Tijdslip: 09;00 uur 
Duur: ± 0,75 uur 
Plaats: kantoor Janssen & de Jong Projectontwikkeling; Ekkersrijt 4008 Son 
telefoon : (0)499 49 13 13 
lnlerviewvorm; semi-gestructureerd 

546202 

Doel interview: antwoord krijgen op vraag of marklconforme R&D huisvesting in Nederland succesvol 
onlwikkeld kan worden. 

Janssen de Jong Projectontwikkeling is een zelfslandige en risicodragende projectonlwikkelaar die zich 
rich! op he! totale onlwikkelingslraject. In de afgelopen decennia is een expertise opgebouwd op he! 
gebied van woningbouw, commercieel vastgoed, herontwikkeling van beslaand onroerend goed, 
sladsvernieuwing, onlwikkeling van bestemmingsplannen en projeclmanagement. Als onderdeel van 
Janssen de Jong Projectontwikkeling is Janssen de Jong Vastgoed actief op he! gebied van 
commercieel vastgoed als kantoren, bedrijfsgebouwen en winkels. Op he! gebied van 
bedrijfsverzamelgebouwen is Janssen de Jong Vastgoed in Nederland marklleider. Janssen de Jong 
Projectontwikkeling is lid van de Neprom en he! GIW. In 1939 onlslond he! bedrijf in Horst (Limburg) door 
he! samenvoegen van de twee bouwers Janssen en de Jong. 

De Janssen de Jong groep beslaat uit 4 business units: 
lnfrastructuur 
projectontwikkeling en bouw 

• systeembouw 
Carribean 

De Janssen de Jong groep is qua omzet de 9de groolsle bouwer in Nederland. De infraslructuurtak is he! 
groolst. Elke tak heel! een aantal dochtermaatschappijen, een voorbeeld is Hercuton dal val! onder 
sysleembouw en is gespecialiseerd in bedrijfsgebouwen met prefabbelonconstructie. Een andere 
dochter is Remco (bouw). De projeclontwikkelingstak had in 2006 een omzet van 70 miljoen. De 
projeclontwikkelingstak heel! 5 vestigingen in Nederland verspreid door he! land. 

Janssen de Jong ontwikkell en realiseert in heel Nederland kantoren en bedrijfsruimten . Naas! turn key 
oplossingen voor ondernemers en beleggers hebben wij een specialisme opgebouwd op he! gebied 
van bedrijfsverzamelgebouwen voor ondememers uit he! midden- en kleinbedrijf. 

Bij alle ontwikkelingen staan mullifunctionalileil, flexibiliteil en represenlaliviteit voorop, zodal er een 
duurzame ruimte word! gecreeerd. Als professionele onlwikkelaar hebben wij een uitgebreid 
netwerk van financiers en beleggers zodal zowel koop als huur tot de mogelijkheden behoort . 

Vragen: 
8. Wat is precies uw funclie binnen deze organisalie en wat houdl deze in? 

De heer zoontjes is onlwikkelingsmanager, hij is veranlwoordelijk voor he! proces van de aankoop van 
grond tot aan de bouw van een project. 

9. Waar denkl u aan bij 'Marklconforme R&D Huisvesting?' 

Dot een bedrijf voor een redelijke betoo/bore prijs een huisvesting voor R&D krijgt. We bouwen en 
ontwikkelen zelf voomomelijk bedrijfshollen en bedrijfsverzomelgebouwen. Hierin zitten legio soorten 
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ondememers; van interieurinrichting tot e/ektriciens tot broodjeszoken. Er is een bedrijf wot zich bezig 
houdt met beveiligingssoftware en -camera's. Zij ontwikkelen toepossingen hiervoor en hebben oak 
testopstellingen in de bedrijfsruimte stoon, dit is wel een soort R&D. 
Beneden heeft men een bedrijfshal, boven een representatieve kantoorruimte met keuken en 
toiletblok. Het zijn voornamelijk zzp-ers en kleinere bedrijven die erin zitten. 

De units warden als losse units met porkeerp/ootsen verkocht, er is ruimte genoeg voor vrachtwagens 
om in en uit te rijden en te laden en lossen. De ruimte om de hallen heen is mandelig, dot betekend dot 
er sproke is van gedeeld eigenaarschap. De gebruikers moeten voor hun activiteiten zelf een 
gebruikersvergunning oonvrogen zodoende loopt jonssen de Jong geen risico. De gebouwen zijn heel 
basic en bevotten o/leen het minim ale, als een gebruiker extra voorzieningen wil don leggen ze het zelf 
oon. 

De hallen die Janssen de Jong realiseert zijn bedrijfsverzamelgebouwen en herbergen allerlei 
activiteiten. Er is echter een groat verschil met R&D. ten eerste al omdal de veiligheidseisen hier veel 
strenger zijn. 

Je zou een gebouw kunnen realiseren met losse units met een verkeersruimte ertussenin, men kon don 
vluchten via deze gang of achterom. Wij realiseren voorol kantoren met bedrijfsruimte moor dit zijn 
geen gebouwen woor R&D organisaties zitten, meer dienstverlenende bedrijven en zzp-ers. Er is altijd 
een afweging die je maakt tussen volume en risico, als je 10 gebouwen neerzet is de kans grater dot je 
al/es verkoopt moor als je er 20 neerzet zijn je bouwkosten per m2 gewoon lager om dot je meer neerzet, 
het risico van /eegstand is echter grater. 

10. Hebben jullie op dil moment le moken met orgonisoties die R&D binnen hun bedrijf verrichlen? 
Don wel ols klont don wel ols opdrochlgever? Of wellicht in het ver1eden? Welke specifieke 
eisen hodden deze orgonisoties voor hun huisvesling? 

Neen, we ontwikkelen voor de markt en we zijn niet door dit soort klanten benaderd. 

11. Voeren jullie morklonderzoek uit noar ondere marklen woorin jullie nu opereren, zo ja welke? 

We doen marktonderzoek via de make/oar, op dit moment zijn we weer iets voorzichtiger om dot er veel 
gebouwd wordt. 

12. Is de morkt voor industriele R&D hier weleens in onderzochl? 

Nee nag nooit, door hebben we oak geen tijd voor, we zouden er we/licht een stagaire nag eens naar 
kunnen laten kijken. 
De ontwikkeling van R&D huisvesting zou oonvonkelijk olleen goon om een frame, een leeg casco met 
essentiele utilities, een soort R&D-villo. He! casco zou volgens de gevonden parameters opgezet 
moeten warden, niet eens heel anders don een kantoorgebouw. Veel R&D kan plaatsvinden in 
kantoorgebouwen en di! word! ook steeds meer vanwege ICT. 

13. Denki u dot er niettemin nog een speciale mark! voor R&D vostgoed zou kunnen zijn in uw 
regio? 

Als je het kunt clusteren we/licht we/, je krijgt don de betere bedrijven bij elkaar die een klankbord 
hebben. De doelgroep is echter heel beperkt. 10% van de investering moet je altijd gedekt hebben 
anders moet jeer sowieso niet aan beginnen, de risico's zijn in dit geval te groat. Voor een gewoon 
bedrijfsgebouw moet je tegenwoordig al minimaal 625 euro per vierkante meter aan bouwkosten 
aanhouden. door zit een architect, installaties etc. nag niet eens in. 

14. lk wil u bedonken voor uw tijd 

Heett u nog vrogen of opmerkingen? 

Wens! u he! verslog inderlijd le ontvangen? 
Jo 
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Dhr De Ruiter, Ravensburgh Projectontwikkeling 

Afsludeerprojecl Technische Universiteit Eindhoven, faculteil Bouwkunde 
Maslerrichting CME; Construction Management & Engineering 
Afstudeeronderwerp; marktconforme R&D huisvesling 
Interview Janssen & de Jong groep 
Ge'lnlerviewde: Dhr. Jos Zoonljens 
Datum: 06-09-2007 
Tijdslip: 09;00 uur 
Duur: ± 0.75 uur 
Plaats: kantoor Janssen & de Jong Projectonlwikkeling; Ekkersrijl 4008 Son 
lelefoon: (0)499 49 13 13 
lnlerviewvorm; semi-geslructureerd 

546202 

Doel interview: antwoord krijgen op vraag of marktconforme R&D huisvesling in Nederland succesvol 
onlwikkeld kan worden. 

Janssen de Jong Projectonlwikkeling is een zelfslandige en risicodragende projectonlwikkelaar die zich 
rich! op he! totale ontwikkelingstrajecl. In de afgelopen decennia is een expertise opgebouwd op he! 
gebied van woningbouw, commercieel vastgoed. herontwikkeling van bestaand onroerend goed. 
sladsvernieuwing. onlwikkeling van bestemmingsplannen en projectmanagemenl. Als onderdeel van 
Janssen de Jong Projeclontwikkeling is Janssen de Jong Vastgoed aclief op he! gebied van 
commercieel vaslgoed als kantoren, bedrijfsgebouwen en winkels. Op he! gebied van 
bedrijfsverzamelgebouwen is Janssen de Jong Vaslgoed in Nederland marklleider. Janssen de Jong 
Projectonlwikkeling is lid van de Neprom en he! GIW. In 1939 ontstond he! bedrijf in Horst (Limburg) door 
he! samenvoegen van de twee bouwers Janssen en de Jong. 

De Janssen de Jong groep beslaat uit 4 business units: 
• lnfraslructuur 
• projeclonlwikkeling en bouw 
• sysleembouw 
• Carribean 

De Janssen de Jong groep is qua omzet de 9de groolste bouwer in Nederland. De infrastructuurtak is he! 
groolsl. Elke lak heefl een aanlal dochtermaatschappijen, een voorbeeld is Hercuton dot volt onder 
sysleembouw en is gespecialiseerd in bedrijfsgebouwen met prefabbetonconslructie. Een andere 
dochter is Remco (bouw). De projectontwikkelingslak had in 2006 een omzet van 70 miljoen. De 
projectontwikkelingslak heefl 5 vestigingen in Nederland verspreid door he! land. 

Janssen de Jong ontwikkelt en realiseert in heel Nederland kantoren en bedrijfsruimten. Naas! turn key 
oplossingen voor ondememers en beleggers hebben wij een specialisme opgebouwd op he! gebied 
van bedrijfsverzamelgebouwen voor ondernemers uit he! midden- en kleinbedrijf. 

Bij alle onlwikkelingen staan multifunclionaliteil, flexibilileil en represenlativileil voorop, zodal er een 
duurzame ruimle word! gecreeerd. Als professionele onlwikkelaar hebben wij een uilgebreid 
netwerk van financiers en beleggers zodal zowel koop als huur tot de mogelijkheden behoorl. 

Vragen: 
15. Wat is precies uw functie binnen deze organisatie en wot houdl deze in? 

De heer zoontjes is ontwikkelingsmanager, hij is verantwoordelijk voor he! proces van de aankoop van 
grond tot aan de bouw van een project. 

16. Waar denkt u aan bij 'Marklconforme R&D Huisvesting?' 
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Dot een bedrijf voor een redelijke betaalbore prijs een huisvesting voor R&D krijgt. We bouwen en 
ontwikkelen zelf voomamelijk bedrijfshallen en bedrijfsverzomelgebouwen. Hierin zitten legio soorten 
ondernemers; van interieurinrichting tot elektriciens tot braodjeszoken. Er is een bedrijf wot zich bezig 
houdt met beveiligingssoftware en -camera's. Zij ontwikkelen toepossingen hiervoor en hebben oak 
testopstellingen in de bedrijfsruimte stoon. dit is we/ een soort R&D. 
Beneden heeft men een bedrijfshol. boven een representotieve kantoorruimte met keuken en 
toiletblok. Het zijn voornamelijk zzp-ers en kleinere bedrijven die erin zitten. 

De units warden ols losse units met porkeerplootsen verkocht, er is ruimte genoeg voor vrochtwagens 
om in en uit te rijden en te laden en /assen. De ruimte om de hallen heen is monde/ig, dot betekend dot 
er sproke is van gedeeld eigenaorschap. De gebNikers moeten voor hun activiteiten zelf een 
gebruikersvergunning aanvrogen zodoende loopt janssen de Jong geen risico. De gebouwen zijn heel 
basic en bevatten olleen het minimo/e, ols een gebruiker extra voorzieningen wit don /eggen ze het zelf 
aan. 

De hollen die Janssen de Jong reoliseerl zijn bedrijfsverzomelgebouwen en herbergen allerlei 
activileilen . Er is echter een grool verschil met R&D. ten eerste al omdol de veiligheidseisen hier veel 
slrenger zijn . 

Je zou een gebouw kunnen realiseren met losse units met een verkeersruimte ertussenin, men kan don 
vluchten via deze gong of achterom . Wij realiseren voorol kontoren met bedrijfsruimle moor dit zijn 
geen gebouwen waar R&D organisalies zitten, meer dienstverlenende bedrijven en zzp-ers. Er is a/tijd 
een afweging die je maakt tussen volume en risico, als je 10 gebouwen neerzet is de kans grater dot je 
al/es verkoopt moor als je er 20 neerzet zijn je bouwkosten per m2 gewoon lager om dot je meer neerzet, 
het risico van /eegstand is echter grater. 

17. Hebben jullie op di! momenl le maken me! organisolies die R&D binnen hun bedrijf verrichlen? 
Dan wel als klanl don wel als opdrachlgever? Of wellichl in he! verleden? Welke specifieke 
eisen hodden deze organisalies voor hun huisvesling? 

Neen, we ontwikkelen voor de markt en we zijn niel door dil soort klanten benoderd. 

18. Voeren jullie marklonderzoek uil naar andere marklen waarin jullie nu opereren. zo ja welke? 

We doen morktonderzoek via de make/oar, op dil moment zijn we weer iets voorzichtiger om dot er veel 
gebouwd word!. 

19. Is de mark! voor induslriele R&D hier weleens in onderzochl? 

Nee nag nooil, door hebben we oak geen lijd voor, we zouden er wellichl een stagoire nag eens naar 
kunnen laten kijken. 
De ontwikkeling van R&D huisvesting zou aanvankelijk alleen goon om een frame, een leeg cosco met 
essentiele utilities, een soort R&D-villa. He! casco zou volgens de gevonden parameters opgezet 
moeten warden. niet eens heel anders don een kantoorgebouw. Veel R&D kan plaatsvinden in 
kantoorgebouwen en di! word! ook steeds meer vanwege ICT. 

20. Denki u dot er niettemin nog een speciale mark! voor R&D vastgoed zou kunnen zijn in uw 
regio? 

Ats je het kunt clusteren wel/icht wel, je krijgt don de belere bedrijven bij e/kaar die een klankbord 
hebben. De doelgroep is echler heel beperkt. 10% van de investering moet je altijd gedekl hebben 
anders moet je er sowieso niel aan beginnen, de risico's zijn in dil geva/ le groat. Voor een gewoon 
bedrijfsgebouw moet je legenwoordig al minimaal 625 eura per vierkante meter aan bouwkosten 
aanhouden, door zit een architect, insla//aties etc. nag niel eens in. 

21 . lk wil u bedanken voor uw lijd 

Heefl u nog vragen of opmerkingen? 

Wens! u he! verslag indertijd le onlvangen? 
Ja 
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Dhr Molenve/d, Mercachem 

Afstudeerproject Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde 
Masterrichting CME; Construction Management & Engineering 
Afstudeeronderwerp; marktconforme R&D huisvesting 
Interview Mercachem Nijmegen; Peter Molenveld; projectmanager 
Datum:26-06-2007 
Tijdstip: 15;00 uur 
Duur: ± l uur 
Plaats Hoofdkantoor Mercachem Nijmegen; Kerkenbos 1013 
lntervievvvorm; semi-gestructureerd 

lntroductie 
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Het onderzoek is gericht op de vraag of er in Nederland ruimte is tot ontwikkeling van marktconforme 
R&D huisvesting. Dit betreft een gemengd gebouw met lab- en kantoorruimten. Het gebouw zou 
ontwikkeld kunnen worden voor technostarters die in de doorgroeifase zitten. Deze bedrijven zitten nu 
nog vaak in incubatorgebouwen, sommige stoppen op een gegeven moment, anderen groeien door 
en hebben op een zeker moment behoefte aan een nieuwe huisvesting. Gezien het feit dat een 
geheel nieuwe R&D huisvesting een dure aangelegenheid is, is het voor deze bedrijven voordeliger om 
ruimten te huren, bovendien is veel onderzoek van tijdelijke aard. 

Het onderzoek is puur gericht op het ontwikkelen van een concept voor een gebouwcasco met de 
nodige installatietechnische voorzieningen. De inrichting van een labgebouw is zeer gebruikersspecifiek 
en wordt daarom buiten beschouwing gelaten. 

De vraag/probleemstelling luidt als volgt: 

Onderzoeksprobleemstelling/hypothese: 
Er is in Nederland onvo/doende geschikte huisvesting voor groeiende R&D bedrijven. 

Onderzoeksvraag: Is er in Nederland ruimte voor marktconforme R&D huisvesting a/s 
vastgoedontwikke/ing? 

Dee/vraag 1: Wat is marktconforme R&D huisvesting? 
Dee/vraag 2: Welke gebouwkenmerken zijn bepa/end voor de marktconformiteit van R&D huisvesting 
en hoe verta/en deze zich in de haa/baarheid van Marktconforme R&D Huisvesting? 
Dee/vraag 3: Hoe groat is de draagkracht voor Marktconforme R&D Huisvesting in Nederland? 

Onderzoeksdoelstelling: 
Het verkrijgen van inzicht in de haalbaarheid van MRH in Nederland. 

lnterviewvragen 

De heer Molenveld is van oorsprong chemicus, hij heeft gestudeerd in Enschede en Nijmegen. Hij heeft 
8 jaar als onderzoeker bij Mercachem gewerkt en is hier nu projectmanager. Voor de nieuwbouw van 
het bedrijf heeft hij in de bouwcommissie gezeten. 

12. Hoe fang bestaat het bedrijf? 
lOjaar 

13. In we Ike sector actief? 
Life sciences; chemisch onderzoek voor oa farma en agro sector 

14. Groei dit jaar, toekomstverwachting? 
Omzet 2006: 8,8 miljoen 
Verwachte omzet 2007: l 0 miljoen 
Groei ±203 

15. Hoe fang weg uit incubator/bedrijfsverzamelband? 
l jaar weg uit universiteitsgebouw, werd te klein. Zitten nog wel een tiental mensen. 
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Ruimle was le klein, snel gegroeid van 10 naar 90 mensen. 

16. huur bestaand pond I aankoop nieuw pond? Op welke manier gefinancierd? 
He! pond is gloednieuw (1 jaar) gefinancierd met een hypotheek van de bank. Mel behulp van 
projeclonlwikkelaar gebouwd. Ernaast is grand opgekochl, di! in he! kader van een langetermijnvisie, 
wellichl in de toekomsl verder uitbreiden. 

17. Belangrijke overwegingen nieuwe huisvesting 
a. Kunt u iets zeggen hierover mbt: 

i. Bouwkundig 
1. m2 per vertrek I totaal, 

Voor de zuurkaslen waren hogere ruimlen nodig. De kantoren voldeden niet. de labs wel. Alleen was er 
le weinig ruimle om de groei op le vangen. 

2. hoogten 
Voor de zuurkaslen waren hogere ruimten nodig. 

3. slramienen 
Kantoorruimten le klein, gedateerd . Ouderwets 

4. constructief 

ii. Flexibiliteit Jgebruikersgeschiktheid 
1. aantal mensen werkzaam 

He! aantal mensen werkzaam in he! nieuwe gebouw ligt rond de 80-85. Er werken nog 1 O anderen op 
de universileil waar Mercachem nog enkele labruimlen heefl. Di! is om eventuele groei op le kunnen 
vangen. He! bedrijf is snel gegroeid. Op di! moment is er wel weer plaats voor uilbreiding op de 
universileit. Gezien he! gros van de organisalie nu in he! nieuwe gebouw zit. 903 van de werknemers is 
onderzoeker, he! opleidingsniveau is don ook zeer hoog. He! gebouw is maatwerk; " Een ander niel
chemisch bedrijf zou hier niel kunnen werken ." 

2. inde/ing ruimten 

Kantoorruimtes in he! oude gebouw voldeden niel meer aan moderne standaord . 
3. verkeersruimten I interactie tussen ruimten 

De scheiding tussen hel kantoorgedeelle en hel labgedeelle is nadrukkelijk aanwezig. Deze warden 
gescheiden door een atrium waar men de pauze doorbrengt. In het labgedeelle is er de scheiding 
tussen de labruimlen en schrijfruimten waar onderzoekers hun bevindingen verwerken. De organisatie 
word! gekenmerkt door weinig hierarc hie, directe lijnen en een open cultuur. 

4. aanla/ vertrekken 

De organisatie is uit het universiteilsgebouw gegroeid. De nieuwbouw is gebouwd op de groei. Hoewel 
het gebouw nu al weer redelijk vol zit. 

iii. Localie 
1. bereikbaarheid, aanwezigheid ov, sne/weg, etc. 

He! nieuwe gebouw is redelijk goed bereikboor, hel ligl op een industrielerrein J bedrijventerrein en 
nabij de snelweg. 

2. uitstraling/representotiviteit 

Hel gebouw heeft de uitstraling dot past bij een chemisch onderzoeksbedrijf. Integer, niet le opvallend 
en high-tech. "Hel goud moel niel van de voorgevel stromen." 

3. nabijheid binnenstad 

De binnenstad is niet dichtbij. Di! is echter ook niel nodig, 
4. voorzieningen 

He! bedrijf ligl op een induslrielerrein, dus weinig op di! gebied. 
5. andere bedrijven, universiteit 

men werkl nog wel samen met de universileil die ook in de binnenstad zit. Men maakt gebruik van de 
bibliolheek en de apparatuur. Ook geefl de universiteit cursussen in hel bedrijf. 

6. anders nl. 
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Naast het gebouw ligt een lap grond welke aangekocht is door Mercachem. Hier zal in de toekomst 
een mogelijke uitbreiding komen. Dit is echter een langetermijnvisie. 

iv. Uti/ities/installaties 
l. geinstalleerd elektrisch vermogen kantoorruimtes 
2. geinstolleerd elektrisch vermogen lobruimtes 

Het ge"lnstalleerde elektrische vermogen in alle ruimtes is standaard. In elk lab bevindt zich echter l 
krachtstroom aansluiting . Deze worden nauwelijks gebruikt, alleen in de ruimte waar een groot 
koelingsapparaat stoat. Wei heett elk lab zo'n 20 aansluitingen vanwege de vele apparaten. 

3. koeling 
4. verwarming 
5. ventifatie 

Het ventilatievoud is erg hoog, zo'n 15 tot 20-voudig. Dit is nodig om de veilgiheid van de zuurkasten le 
waarborgen. Hier worden vele stoffen getest en er vinden chemische reaclies ptaats. 

6. licht 
7. bedrijfsspecifiek 

Bijzonder is het grote aantal zuurkasten: l 00 stuks. Daarnaast zijn deze ook erg groot: l .80 breed en 2,70 
hoog . 

8. anders, n/. 

18. Belongrijke verschillen lob/kantoorruimten nieuw gebouw 
a. Afmetingen 

Labruimten zijn beduidend groter don de kantoren. 
b. Hoogtes 

Labruimten zijn ook beduidend hoger, vooral vanwege de zuurkasten. Er is gekozen voor een open 
plafon, waardoor leidingen e.d. zichtbaar zijn . 

c. Vloeren {draagvermogen) 

Enkel de archiefruimte heeft een extra sterke vloer. 
d. Oppervlaktes 

Labruimten zijn over hel algemeen groter. logisch 
e. Aontol werkzome personen 

Er werken zo'n 80-95 mensen, 90 3 heeft een onderzoeksfunctie. zij brengen zo'n 703 van hun tijd door 
in de labruimten. 

f. lnstollotievoorzieningen 
i. Elektrisch Vermogen 
ii. Verwarmingssysteem 
iii. Koelingssysteem 

Geconditioneerde verwarming, koeling en vochtigheidsgraad . 
iv. Ventifatiesysteem 
v. Licht 
vi. Bedrijfsspecifiek 

De opslag van chemische stoffen vindt plaats in 90 minuten brandwerende kasten . Hier heeft men te 
maken met CPR-wetgeving (Commissie Preventie van Rampen) . Verder is er een vloeistofsdichte vloer. 
Niel geheel ongebruikelijk voor een chemisch researchbedrijf . Men werkt veel met stikstof, waterstof en 
helium, hiervoor bevindt zich in de labruimten speciale infrastrucluur. 

19. Zijn er huisvestings'gebreken' oan te wijzen in het nieuwe gebouw? lo jo welke? 
Het enige ' gebrek' dot is aan le wijzen is momenteel de grootte van het gebouw. Door de sterke groei 
van het bedrijf groeit men hier al weer bijna uit. Men is naarstig op zoek naar personeel. is erg moeilijk le 
krijgen in Nederland, men haatt don ook personeel uit het buitenland, vooral uit Duitsland . 

20. Mogelijke oplossingen hiervoor? 
Uitbreiding op universiteit of de grond naar het gebouw. 

Vragen 
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Opmerkingen 
Over de term marktconforme R&D huisvesting heett de heer Molenveld zijn twijfels . R&D is loch een zeer 
specifiek gebeuren en bedrijven willen op moat gemaakte huisvesting. Mercachem heeft heel bewust 
gekozen om zelf nieuw te bouwen. De lokatiekeuze is niet heel bewust, de grond was toevallig vrij. Vee! 
bestaande gebouwen zijn niet geschikt voor laboratoria. dit zijn echler kantoorgebouwen. Het bouwen 
van een nieuw labgebouw is een kostbare zaak. Toch is het wellicht mogelijk in de toekomst een 
dergelijk gebouw te verhuren aan kleinere R&D bedrijven . 

Wenst u het verslag te ontvangen? 
Ja 

"Hartelijk dank voor uw medewerking" 

Dhr Ter Hark, HRACRA Projectontwikkeling 

Afstudeerproject Technische Universileil Eindhoven. faculteit Bouwkunde 
Masterrichting CME; Construction Management & Engineering 
Afstudeeronderwerp; marktconforme R&D huisvesting 
Interview HRACRA 
Ge'interviewde: Ohr. Peter ter Hark 
Datum: 4 september 2007 
Tijdstip: 13:00 uur 
Duur: ± 0.75 uur 
Plaats: Kantoor HRACRA. Marconilaan 16 Eindhoven 
telefoon: 040 213 51 22 
lnterviewvorm; semi-gestructureerd 
Doel interview: antwoord krijgen op vraag of marktconforme R&D huisvesting in 
Nederland succesvol ontwikkeld kan worden. 

ontwikkelaar van woningen en commercieel vastgoed. Deze (her)ontwikkelingen betreffen zowel 
grondgebonden woningen. appartementen als kantoorpanden. bedrijventerreinen. binnensledelijke 
gebieden en and ere specifieke projecten. 

Kenmerkend voor onze werkwijze is de marktgerichte, innovatieve aanpak in combinalie met een 
persoonlijke benadering en samenwerking met belrokken partijen zoals bijvoorbeeld 
woningcorporalies . HRA-CRA treed! op als integrate ontwikkelaar die voor complexe ontwikkelingen 
creatieve oplossingen biedt. Dit doen wij met een organisatie waarin specialisten op technisch. 
ptanologisch en financieet gebied zijn vertegenwoordigd. Het werkgebied is landelijk. met een accent 
op de regio's Noord-Brabanl. Limburg en Arnhem/Nijmegen. In 2006 eindigde HRA-CRA op plaats 39 in 
de top-101 van ontwikkelaars van PropertyNL. 

HRA-CRA maakt onderdeel uil van de Van Boldrik Groep. De kernactiviteiten van de groep zijn naasl 
ontwikkeling ook uitvoering bouw. investment en advies en uitvoering infraslrucluur. Binnen de groep 
opereren we onafhankelijk. waarbij we gebruik van de expertise en faciliteiten van de andere 
werkmaatschappijen. Daarnaasl is de groep bezig met de ontplooiing van nieuwe activiteiten zoals de 
(her)ontwikkeling van zorgvastgoed en een grondbank. 

U heeft he! verhaal doorgelezen. wot dacht u er van? 

Snel doorgescand, het was erg duide/ijk. 

Vragen: 
22. Wal is precies uw functie binnen deze organisatie en wot houdl deze in? 

De heer Ter Hark is algemeen directeur bij HRA CRA. 
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23. Wal is uw eerste indruk van het begrip 'Mar1dconforme R&D Huisvesting?' 

Dot is heel simpel; een gebouw op basis van wensen & eisen van de klant, heel specifiek dus. We 
moeten zelf natuurlijk altijd marktconform bouwen anders hebben we leegstand. Als ontwikkelaar zeg ik 
is bij deze sector voora/ de infrastructuur erg belangrijk. En daamaast de uitstraling van zo 'n pond. De 
uitstraling van onderzoeksgebouwen is we/ erg sober. Meestal gewoon lelijke kasten. In Groningen stoat 
echter een mooi /abgebouw in Amsterdamse schoolstijl. 

Klopf, R&D gebouwen vaak sober en doelmatig, gebouwen zijn puur functioneel. De laatste joren is de 
trend echter ook bij R&D dot men gebouwen met een meer representalieve uitstraling wil. Maar het 
goat bij dit soort gebouwen vooral om de inrichting, de buitenkant maakt minder uit, je kunt ook bij 
lobgebouwen eenzelfde strokke kantoorgevel toepossen. 

Jo een mooie uitstraling doet niet of aan hef feil dot de installaties de hoogsfe kostenposf vormen en 
het belangrijksf zijn. Verder is bij MRH de omgeving erg belangrijk, men moet hef gebouw zeffen in een 
omgeving waar veel kennis gegenereerd en uifgewisseld word!. [dhr. Ter Hark bevesligd hiermee dot 
bedrijven inderdoad graag op de kennisclusters ziffen.] 

24. Hebben jullie op dit moment te moken met organisaties die R&D binnen hun bedrijf verrichlen? 
Dan wel als klant don wel ols opdrochtgever? Of wellicht in het verleden? Welke specifieke 
eisen hadden deze orgonisoties voor hun huisvesting? 

Niel echf mee te maken gehad nee. We/ bezig met een 'hightech kanfoor' aan de Dorgeloloon in 
Eindhoven, dil gebouw is niel per se gerichf op een bepoo/de klont, zowe/ een bank als een ICT-bedrijf 
zou er in kunnen. Hightech belekenl in dil geva/ zovee/ dot er een highfech uitstra/ing en inirchting 
word! geboden o/smede een sne//e infemefverbinding (glosvezeloonsluiting} . 
Het goat erom de juiste mix te vinden tussen klant & locafie. We zoeken bij een bepaa/de locatie 
bepaa/de k/anten. Jn Venray zoeken we bijvoorbeeld een onder type klant en zetten we een ander 
type gebouw neer don in Eindhoven. 

25. Voeren jullie morktonderzoek uit naar andere markten waarin jullie nu opereren. zo jo welke? 

Marktonderzoek is hier nief zo zwaar opgezet als bij een grote organisafie. We willen ons meer goon 
richfen op zorgvastgoed en maafschappelijk vastgoed. We zouden we/ ontwikkelen voor een R&D 
organisatie moor dot is slechfs incidenfeel. Het zal nooit een hoofdpoot van ons bedrijf worden zoals 
woningbouw en bedrijfspanden. Je zou je we/ kunnen inkopen op science locaties die worden 
aangewezen door de overheid zoa/s Zemike Park in Groningen. Moor zelfstandig onfwikkelen goat niet 
/ukken, de ontwikkelingskosten zijn eenvoudigweg te hoog en de huren die je kunt vragen zijn niet vee/ 
hoger als bij een kantoorgebouw. Bedrijven zullen don uitwijken naar kanfoorgebouwen en die 
herinrichfen als R&D. Zij zullen /iever een kanfoorgebouw met de nodige insfollafies wil/en voor minder 
don een nieuw duur gebouw. lk zie hef nief a/s een leuke morkt, het is misschien /euk voor erbij. 

26. Is de markt voor industriele R&D hier weleens in onderzocht? 

Nee, ik zou ook nief wefen welke ontwikkelaar zich hiermee bezighoudt. Je zou van bestaande 
gebouwen de ontwikke/oors en bouwers moeten achterhalen. 

Heb ik reeds gedoon van enkele gebouwen/locaties. Philips vastgoed bijvoorbeeld besteed 
ontwikkelingen uit aon beleggers en ontwikkeloars op de HT Campus. Ook hier marktconforme prijzen. 
Word! geen winst op gemaakt door Philips. 

De ontwikkeling van R&D huisvesting zou oonvonkelijk olleen goon om een frame, een leeg cosco met 
essentiele utilities, een soort R&D-villo. Het cosco zou volgens de gevonden parameters opgezet 
moeten worden, niet eens heel anders don een kantoorgebouw. Veel R&D kan plaotsvinden in 
kantoorgebouwen en dit wordt ook steeds meer vonwege ICT. 

27. Denkt u dot er niettemin nog een speciole markt voor R&D vastgoed zou kunnen zijn in uw 
regio? 

Het zou puur op de clusters moeten gebeuren, dit heb je ze/f niet in de hand, de overheid wijst locafies 
aan waar clustering plaotsvindf. {lk wijs op Technopolis Delft a/s voor bee/di /nderdaad, hier kun je 
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misschien een rol in spelen als ontwikkelaar. Moor je kunt het niet zelf creeren. Je zit hier bij een 
ontwikkelaar die van al/es doet. R&D is leuk als iets wot eens voorbij komt, meer niet. 

28. lk wil u bedanken voor uw lijd 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? 

Wens! u he! verslag indertijd le ontvangen? 
Jo 

Dhrn Arends & Verhoeven, Philips Research 

Afsludeerprojecl Technische Universiteit Eindhoven, faculteil Bouwkunde 
Maslerrichling CME; Construction Management & Engineering 
Afsludeeronderwerp; marklconforme R&D huisvesling 
Interview dhr. Lucien Verhoeven & dhr. Ing . Harrie Arends 
Datum:24-07-2007 
Tijdslip: 9:00 uur 
Duur: ± l uur 
Plaats: Gebouw 37 I 38 High Tech Campus Eindhoven 
lnterviewvorm: semigeslruclureerd open interview 

lnlroduclie 

He! onderzoek is gerichl op de vraag of er in Nederland ruimle is tot onlwikkeling van marktconforme 
R&D huisvesling. Dit belreft een gemengd gebouw met lab- en kantoorruimten. He! gebouw zou 
ontwikkeld kunnen worden voor technoslarters die in de doorgroeifase zillen. Deze bedrijven zitten nu 
nog vaak in incubatorgebouwen, sommige stoppen op een gegeven moment, anderen groeien door 
en hebben op een zeker moment behoefle aan een nieuwe huisvesling. Gezien he! lei! dot een 
geheel nieuwe R&D huisvesting een dure aangelegenheid is, is he! voor deze bedrijven voordeliger om 
ruimlen le huren, bovendien is veel onderzoek van tijdelijke aard. 

He! onderzoek is puur gericht op he! ontwikkelen van een concept voor een gebouwcasco met de 
nodige inslallalielechnische voorzieningen. De inrichting van een labgebouw is zeer gebruikersspecifiek 
en word! daarom buiten beschouwing gelaten. 

De vraag/probleemstelling luidl als volgl: 

Onderzoeksprobleemstelling /hypothese: 
Er is in Nederland onvoldoende geschikte huisvesting voor groeiende R&D bedrijven. 

Onderzoeksvraag: Is er in Nederland ruimte voor marktconforme R&D huisvesting afs 
vastgoedontwikkeling? 

Deelvraag I: Wat is marktconforme R&D huisvesting? 
Deelvraag 2: Welke gebouwkenmerken zijn bepalend voor de marktconformiteit van R&D huisvesting 
en hoe vertalen deze zich in de haalbaarheid van Marktconforme R&D Huisvesting? 
Dee/vraag 3: Hoe groat is de draagkracht voor Marktconforme R&D Huisvesting in Nederland? 

Onderzoeksdoelstelling: 
Het verkrijgen van inzicht in de haalbaarheid van MRH in Nederland. 
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lntervlewvragen 

21 . Wat zijn precies uw taken binnen deze organisalie? 
De heer Lucien Verhoeven is huisvestingsmanager bij Philips Research en is er al 40 jaar werkzaam. Hij is 
tevens opgeleid bij Philips en heeft tussentijds onder andere scholing gehad als bouwkundig opzichter. 
Eind jaren 70 is hij betrokken geweest bij de totstandkoming van de Compact Disc 

De heer Harrie Arends is faciliteitsmonoger bij PR en werkt er reeds 10 jaor. DoaNoor was hij werkzaam 
bij inkoop. {purchasing) 

Token van de heren zijn: 
• Facility management en purchasing; 

Ruimtebehoefte en projecten; verbouwing en inrichting; 
Beheer en onderhoud; 
Veiligheid en milieu 

Er werken 2000 researchers en 1000 anderen; derden, ofstudeerders, etc. 

22. U bent bezig met een nieuw gebouw voor R&D, kunt u wot meer over di! gebouw vertellen? 
a. Doelslelling gebouw. verwachlingen 

Het eventueel nieuw te bouwen 'multifunctionele gebouw' is bedoeld om startups en andere huurders 
te huisvesten. Er is sprake van een ' basisgebouw'. Dit wordt momenteel onderzocht door adviesbureau 
Joi. lij doen dus een marktonderzoek olsmede een onderzoek noor de aard van het gebouw, eigenlijk 
hetzelfde als mij dus. Er zijn drie oude gebouwen waar afscheid van wordt genomen, deze warden 
gesloopt. Het is de bedoeling dot de bedrijven in deze gebouwen in het nieuwe gebouw komen. 

b. Financiering 
Belrokken portijen 

ii. Manier van financieren 

Verschillende monieren hieNoor. De financiering wordt gedoon door Philips Researc h. De huren zijn 
morktconform. Er wordt geen winst gemookt op de huur. 

c. Opzet 

Men is bezig te onderzoeken hoe het gebouw opgezet moet warden. Er zijn in principe 4 soorten lobs 
oonwezig op de Campus: 

1. Chemisch 
2. fysisch 
3. elektronisch 
4. cleonroom 

Voor fysische en elektronische labs geldt dot deze weinig tot geen speciole voorzieningen behoeven, 
vook volstoat een kantoorgebouw. Voor chemische lobs en cleanrooms moeten wel extra 
voorzieningen gecreeerd worden{3GV) Daarnaast vereist dit een opzet met hogere verdiepingen ivm 
leidingen ed. boven het plofond. Voorol de ofzuiging is belongrijk hierbij. 

d . lnslollalies. voorzieningen. infroslrucluur 
Zoals gezegd behoeven chemische lobs en cleonrooms aparte voorzieningen: 
Werktuigbouwkundig: 

Bedrijfsstoffen {voorbeelden} : 

Elektrotechnisch: 

.l> Proceskoelwoter 

.l> Ventilotie 

.l> Afzuiging 

.l> Verworming 

.l> Koe/ing 

Stikstof 
Argon 

• Helium 
• Woterstof 

• Krachtstroom : 380 ipv 220 V 
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• Verlichting 
• Data-aansluiting 

e. Gebruikers/huurders 
i. Welk onderzoek vindt er plaats 

546202 

Voornamelijk chemisch en c/eanroom wit men erin hebben. Het gebouw wordt opgezet als een casco 
met de nodige voorzieningen. Hoe meer onderzoek erin komt waar het gebouw voor is gemaakt en 
dus geen kantoren, hoe beter het is. Men houdt kantoren en labs gescheiden. 

ii. Hoeveel huurders al en welke? 

onbekend 
f. Business plan I succesformule 

g. Marktconformiteit (?) 

Huren van a/le gebouwen zijn 'marktconform' 
h. Uw deelname in gebouw 

23. Wat wee! u van he! BETA gebouw dot momenleel onlwikkeld word! door NV Rede op de HT 
Campus? 

Gebouw is klaar, NV Rede heeft ontwikkeld. Financiering door ministerie van economische zaken, 
Philips, ASML etc. Philips garandeert dot niet verhuurde ruimte door hen wordt ingevuld. 

24. Andere voorbeelden van marklconforme researchgebouwen op HT Campus? 
Kantoorgebouwen warden marktconform ontwikkeld door een investeerder, Philips huurt deze 
vervolgens van deze marktpartij. Vee/ van de zogenaamde incubators zitten in kantoorgebouwen en 
huren zo nu en don research-/ lab gebouwen. De facilitaire dienst betitelt deze als 'hotelfunctie'. De 
specifieke apparatuur is onbetaalbaar voor starters en moet zodoende gehuurd warden. De kosten 
hiervoor warden doorgerekend in de huren. Tegenwoordig houdt men al/es gescheiden, kantoren en 
labs zitten niet onder een dak moor in verschillende gebouwen. Kantoorruimtes in labgebouwen zijn 
kostenverspil/end. Vee/ van het onderzoek is geautomatiseerd, moor er moeten nag steeds proeven 
warden gedaan. De data-aansluiting is dus erg belongrijk; op campus is don oak een supersnel 
netwerk. 

Men denkt no over alternatieve manieren van bouwen. Tijdelijke ruimtes opzetten bijvoorbeeld. Gezien 
bij OTB {http://www.otb.nl// op het flight forum. Hier bouwde men een tijdelijke cleanroom om een 
bepaalde machine te bouwen. Nu denkt men er over no om in het nieuwe gebouw oak iets dergelijks 
te doen. Extra installaties, bijv. koelingunits, kunnen er zo bij gezet warden. Men denkt meer no over 
duurzame oplossingen ivm gestegen stroom-, water- en gasprijzen. Bij een cleanroom heeft men 
tegenwoordig een zgn. technische tunnel waarin machines staan. Dit is een afgedekte ruimle naast de 
cleonroom, behoeft dus geen speciale luchtbehandeling, scheelt enorm in de kosten." Leidingen 
moeten aanwezig zijn, voorzieningen kun je overal oftappen" 20 jaar geleden was het anders, toen 
bouwde men speciaal voor een onderzoek een hele ruimte om, a/s het onderzoek afgefopen was kon 
al/es weer ontmante/d warden. 

Al de gebouwen zijn standalone, dot wil zeggen dot ze onafhonkelijk zijn quo stroomvoorziening. Er 
loopt een zogenaamde ringleiding ( 10kV) door de site. Hierop zijn a/le gebouwen aangesloten. 

Het WAG is een voorbee/d van een erg duur onderzoeksgebouw. Hierin bevind zich 2500 m2 
cleanroom. Het nieuwe basisgebouw moet echter goedkoper warden. Het casco en de basisutilities 
warden goedkoop, de gebruikersspecifieke voorzieningen zu//en duur warden. "Generieke 
voorzieningen warden door de site geregeld" 

Op de vraag of vastgoedpartijen zich zouden wil/en wagen aon een dergelijk gebouw, antwoord de 
heer Verhoeven dot dit waorschijnlijk te riskant is. De gebouwen op de campus warden door een 
make/oar getoetst aan marktconformiteit. Onderhoudskosten, beheerkosten ed. bepalen de huur. Het 
opzetten van een marktconform researchgebouw zou wellicht kunnen moor op een beperkt aantol 
p/aatsen in het land. 

Het totaal aan ruimte voor research is nu 140.000 m2. Dit moet terug warden gebracht naor 100.000 a 
110.000 m2. Dit wordt gedoan door oude gebouwen te slopen welke niet meer nodig zijn. 
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25. Wat zijn veel voorkomende 'problemen' mbt. huisvesting bij huurders van panden hier op de 
campus? 

a. Bouwkundig 
Sommige ruimten zijn te klein of voldoen niet meer aan hedendaagse norm en. 

b. Flexibiliteit I functionaliteit 

c. Locatie 

De locatie is erg gunstig; aantrekkelijke omgeving en dicht bij snelweg en OV. het maakt bedrijven over 
het algemeen niet veel uit in welk gebouw ze zitten als de voorzieningen en ruimtes moor voldoende 
zijn. 

d. lnstallaties 

3GV is de hoogste kostenpost, in het multifunctionele gebouw verwacht men hier in 3 a 4 jaar 
breakeven mee te draaien. 

e. Anders, nl. 

26. Huren / kopen bedrijven panden hier? 
De bedrijven huren 

27. Gemiddelde grootte bedrijven hier op campus? 
Gemiddelde grootte: 10 tot 30 man 

28. Welke soorten onderzoek worden gedaan? Welke meest lastig qua huisvesting? 
Vele; elektrotechnisch, fysisch, biotechnisch, chemisch, life sciences, nanotechnologie; bijna alle velden 
van onderzoek. 

29. Wat zijn de kosten voor bedrijven hier? 

Dit verschilt per gebouw; huren zijn in principe marktconform; voor een Cleanroomgebouw als het WAG 
betaalt men €450 per m2, wot extreem veel is omdat dit gebouw erg duur is. De huren bevatten ook 
zaken als terreinonderhoud en -voorzieningen. Deze warden verzorgt door Mlplaza. 

30. Hoeveel starters zitlen hier nu en hoeveel komen er ieder jaar bij /goon er weg? 

Er zitten nu zo'n 30 stuks, elk jaar komen er wot bij. Sommigen zijn succesvol en groeien, anderen 
stoppen. Hangt van het succes van het onderzoek of. fen voorbeeld van een succesvo/le starter is 
Photonic textile welke nu richting productie goat, dit wi/ men doen in China. In principe begint men in 
de incubatorfase, don goat men naar een zgn. labventure en ten slotte wordt men een onafhankelijk 
bedrijf en verhuist men eventueel naar elders. Een ander mooi voorbeeld is 3D solutions dot zich 
bezighoudt met 3D televisie. Hier werken zo'n 50 a 60 mensen aan, dit aantal blijft vermoedelijk zo dus 
men heeft ook geen behoefte aan nieuwe huisvesting. 

Zo'n 15 jaar geleden deed men nog veel elementair onderzoek. Nu is het allemaal gedefinieerd in 
projecten met een tijdshorizon, heeft men binnen deze tijd geen of weinig progressie don trekt Philips 
de stekker eruit. Op zgn. Research Exhibitions laten onderzoekers zien wot ze gedaan hebben, de road 
van bestuur besluit vervolgens welke vindingen eventueel in commerciele producten terechtkomen. 

Hartelijk dank voor uw medewerking 

Vragen 

Opmerkingen 

Wenst u het verslag te ontvangen? 
Jo 
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