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Woord vooraf
Voor u ligl mijn masterscriplie welke ik geschreven heb in het kader van mijn afstudeeronderzoek aan
de Technisc he Universiteit Eindhoven (TU/e). In 2003 begon ik aan de master stedenbouwkunde aan de
TU om no een half jaar over te stappen op de masterrichting CME, Construction Management &
Engineering. De reden voor deze overstap was dot ik een studie w ilde volgen waarin je als student
wordt voorbereid op een rol in elke lase in het bouwproces . De bedrijfskundige benadering van het
bouwproces in de opleiding CME sprak me eveneens slerk aan.

He! onderzoek dot beschreven wordt in di! rapport is grotendeels uitgevoerd bij DHV BV in Eindhoven.
DHV is don ook het bedrijf dot het onderwerp; de ontwikkeling van marktconforme R&D-Huisvesting in
heefl gebracht. Daarnaast heb ik gedurende het onderzoek gebruik mogen maken van de kennis en
expertise die men hier in huis heeft op het gebied van R&D-Huisvesting en aanverwante zaken. Tevens
kon ik gedurende het onderzoeksproces bogen op de begeleiding en raadgeving vanuit dit bedrijf. De
afdeling waar het onderzoek zic h grotendeels heeft afgespeeld is de Business Unit Design M anagement
& Consultancy.

lk heb voor het onderwerp gekozen omdat het een raakvlak heeft met verschillende fasen en
aspecten van he! bouwproc es en mijn pe rsoonlijke interesse in innovatie en wetenschap. De
onderzoeksvraag vereist een grondige verdieping in de professie van vastgoedontwikkeling en dit was
nou net een gebied waarin ik mijn competen ties wilde versterken . Dit heeft uiteraard te make n met
mijn latere ambities; vastgoedontwikkeling is ee n weg om mooie d ingen tot stand te brengen, iets wot
ik a ltijd graag in mijn latere beroep heb willen doen.

Gaarne wil ik een woord van dank uilspreken naar het bedrijf DHV, hoar medewerkers en d e heer Theo
de Haas in he! bijzonder, hij heel! me lijdens he! onderzoek op een conslructieve e n vakkundige wijze
begeleidl en is !evens de man die het onderwerp aangedrage n heeft . Verder wil ik mijn ande re
b egeleiders, mevrouw Rianne Appel-Meulenbro ek en de heer Bauke d e Vries bedanken die mij
begeleidl hebben vanuit de TU/e. Alie andere personen die mij hebben geholpen en nuttige inzichten
hebben geschonken tijdens dit onderzoek en mede hebben bijgedragen aan de totstandkoming van
he! eindrapport wil ik hierbij ook graag bedanken.

Ten slotte een woord van dank naar mijn familie en vrienden voor hun steun en de nodige afleiding
lijdens dit afstudeeronderzoek en de gehele studie .

Wim Poelstra .
Tubbergen, 16 december 2007
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Samenvatting
Het onderzoek beschreven in dit rapport is gericht op het verkrijgen van een verbeterd inzicht in de
morktconformiteit & de mogelijkheid tot ontwikkeling van gebouwen bestemd voor O nderzoek &
Ontwikkeling en het (markt)perspectief hiervoor in Nederland.

De aonleiding voor dit onderzoek is geworteld in het feit dot Nederland en een aantal andere Europese
landen zich meer op de inzet van kennis ols productiefoctor in de economie focussen. Dit heeft op zijn
beurt te maken met het feit dot steeds meer productieactiviteiten naar zogenaamde /agelo nenlanden
warden verploatst. In maart 2000 sloten de regeringsleiders van de EU een okkoord in de Portugese
hoofdstad Lissabon, in dit akkoord werd vastgelegd dot de Europese Unie in 20 10 de meest
dynamische en competitieve kenniseconomie ter wereld moest zijn. In dit akkoord werd speciale
aondacht besteed oan Researc h and Development, afgekort R&D. Enkele belangrijke doelstellingen in
het rapport zijn: Het verhogen van de werkgelegenheid tot 703 van de beroepsbevolking, verbetering
van het onderwijs en een minimale uitgove van 33 van het BBP aan R&D.

Het weglekken van werkgelegenheid naar he! buitenland en de Lissobon-strategie zijn voor de
Nederlandse overheid belangrijke redenen om meer aandocht te schenken aan de kennisec onomie.
Onder andere door middel van speciale progra mma' s en subsidies voor R&D probeert de overheid de
initialieven op het gebie d van innovatief ondernem erschap te stimuleren. Ook wordt de clustering van
innovatieve

activiteiten bevorderd.

Dit houdt in dot de

Nederlandse

overheid e en aantal

sleutelgebieden, combinaties van bedrijvigheid en kennis waar Nederland sterk in is, heeft gedefinieerd
en geografisch wil groeperen. Beginnende technologiebedrijven, in dit onderzoek technostarters
genoemd warden ondersteund door insta nties waar ze onder andere ondersteund warden op
financieel en juridisch gebied en op het g ebied van huisvesting. Deze instanties warden incubators
ofwe l broedplaatsen genoemd. Deze inc ubators bevinden zic h vaak op- en zijn verbonden met
universiteiten.

Vanwege de somenwerking en de kennisdeling w illen deze techn ostarters no hun incubatorfase groog
in de buurt van de universiteit en gelijksoortige bedrijven gevestigd blijven. In Nede rland blijkt de
beschikbaarheid va n geschikte huisvesting op d eze locoties echter nie t altijd vanzelfsprekend. Samen
me t de toe name van technostarters leidt dit tot een verhoogde vraag naar R&D-ruimte op deze
locaties.

DHV is erg ge'interesseerd in de toekomstige markt voor R&D-huisvesting en wil graog de mogelijkheid
onderzoeken voor R&D-Huisvesting als projectontwikkeling. Dit zou een unive rseel, multifunctioneel R&Dcasco moeten ward en woor verschillende typen R&D-bedrijvigheid in gehuisvest kan warden.

Het gedane onderzoek is tweeledig: Ten eerste is onderzocht wo t marktconforme kenmerken zijn voor
een R&D-huisvesting. Ten tweede is er gekeken naar de doelgroep van het te o ntwikkelen R&Dgebouw.
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Het eerste deel van het onderzoek beslaat uit een literatuuronderzoek naar ontwikkelingen op het
gebied R&D en de huisvesling voor R&D-aclivitieiten. Deze mark! verandert razendsnel, drie belangrijke
drijfveren bepalen hoe toekomslige R&D-faciliteiten eruit zien:
1. Hel ontstaan van een compelilieve internationale mark!.
2. Meer samenwerking in onderzoeksprojecten tussen bedrijven, instellingen en onderzoekers .
3. De zich versnellende ontwikkeling van technologie.

In het onderzoek is een lijst van gebouwparameters opgesteld die bepalend zijn voor de
marktconformiteit van het gebouw. Door middel van interviews en literatuur is getracht om van deze
waarden gangbare waarden voor R&D-gebouwen te definieren. Van een zevental recente (:510 jaar)
onderzoeksgebouwen zijn deze parameters vervolgens verzameld. Om deze gegevens in de context
van het begrip marktconformileil te krijgen zijn deze vergeleken met dezelfde parameters voor
kantoorhuisvesting.

Hieruit werd duidelijk dot de onlwikkeling van R&D-gebouwen op een aantal punten significant versc hilt
van de ontwikkeling van kantoorgebouwen. Kale R&D-gebouwen zijn duurder om te bouwen en de
verhouding tussen het Verhuurbare Vloeroppervlak en he t Bruto VloerOppervlak [vorm factor) is kleiner
don bij kantoorgebouwen. De reden hiervoor is dot er bij R&D-gebouwen veel BVO 'verloren ' goat aan
vooral dure technische ruimte, d it vertaalt zich in hogere bouwkosten per vierkante meter waardoor de
huurprijs sterk stijgt. Een investering in een R&D-gebouw is op het eerste gezicht een stuk risicovoller, dus
een stuk minder aantrekkelijk, don een investering in een kantoorgebouw.

Het tweede onderdeel van het onderzoek is een inventariserende marktverkenning. Er zijn hierbij
incubators benaderd in de lien meest toonaangevende sleden op het gebied van innovatie in
Nederland. Deze incubators is gevraagd naar het aantal gevestigde technostarters en het aantal
bedrijven die mogelijk binnen 5 jaar verder groeien. Oak is er gevraagd naar de behoeften va n
groeiende bedrijven op het gebied van de huisvesting. Op basis van gegevens uit het onderzoek en
gegevens uit literatuur word! er een sc hatting gemaakt van de behoefte naar R&D-huisvesting in
vierkante meters BVO.

De mark! voor de onlwikkeling van R&D-huisvesting is vergeleken met de kantooronlwikkelingsmarkt erg
klein. Er zijn echter heel weinig onlwikkelaars die zich hier mee bezig houden . Er liggen vooral kansen
voor onlwikkelaars op loc aties waar de komende jaren veel innovatieve bedrijven en instellingen
samenclusteren. Nederlandse steden waar veel innovatie plaatsvindt zijn Eindhoven, Delft, Ensc hede,
Nijmegen en Wageningen. De sectoren, sleutelgebieden, waarin de meeste innovatieve bedrijven
voorkomen zijn: hightech systemen & materialen, Chemie & Life Sciences.

De ontwikkeling van een marktconforme R&D-huisvesting word! bemoeilijkt door extreem snelle
verand eringen, vooral in tec hnologie. Voor investeerders in vastgoed is het vooral aantrekkelijk om
zekerheid over de bezetting van een gebouw te hebben. Om le hoge invesleringskosten van een R&Dgebouw le compenseren moeten er hoge huren warden gerekend. Het is echter niet onderzocht of elk
jong lechnologiebedrijf over voldoende financiele middelen besc hikt om deze op l e brengen.
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Abstract
The research described in this report is aimed at gaining an improved insight into the market
accordance and the chances for developing buildings for Research and Development a nd the market
perspective for this concept in the Netherlands.

The motive for this research is rooted in the fact that the Netherlands, together with a number of other
European countries is focusing on the commencement of knowledge as a production factor in the
economy. This is mainly due lo the fact that more and more produc tion labor is begin transferred lo
low-wage countries. In march 2000 a number of EU-leaders signed a treaty in the Porlugese Capital
Lissabon, The aim of this treaty, known as fhe Lisbon Strategy, was lo make the European Union fhe most
dynamic and most competitive knowledge-based economy in fhe world . Some of the most important
objectives to reach this goal are: Increase the employment lo 703 of the labour force, improvement o f
education and a minimum government spending of 33 of the GDP.

The leakage of labor lo foreign countries and the Lisbon strategy are important reasons for the Dutch
government to give the knowledge-based economy an inc reased attention. By the creation of special
programs and the granting of subsidies for R&D the government tries to encourage the initiatives in the
area of innovative enlrepeneurship. The clustering of innovative activities is also being cultiva ted . This
comes down to the definition and geographically merging of so-called key-areas, combinations o f
knowledge and industry that The Netherlands excels in. Starting technology companies, named
technostarters in this report, are being supported by organizations where they get support on the
financial and legal factors of entrepreneurship and by the means of a ccommoda tion. These
organizations are beging called incubators. These entities are often related to universities and have
established on university-campuses.

After the incubation-phase the lechnostarters want to slay close lo the university and similar
companies, this is mainly bec ause of the knowledge-transfer and co-operation between these
organizations. The availability o f a fitting accommodation on these locations in the Netherlands is not
quite certain. Combined with the growth of the number of technoslarlers this leads to an increase in the
demand for R&D-space on these locations .

DHV is intere sted in the future market for R&D-accomodation and wants to explore the possibilities for
R&D-accomodation as real-estate development . This would be a universal multifunctional R&D-shell
where different types of R&D-aclivilies could be a ccommodated.

The research is dual in its setup; Firstly the insight in market accordant building characteristics for R&Daccomodalion have b een gained. Hereafter, there has b een rese arch on the targe t group o f
companies for this type of accommodation.
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The first part of the research was an extensive desk research on development in the area of R&D and
R&D buildings. This market changes at a giant pace. there are three main-drivers that are very
important for the nature of future R&D-housing:
1. The creation of a global competitive market-place.
2. More cooperation in research projects between governments, universities and private
companies.
3. The accelerating speed of the development of technology.

In the research, a list of building parameters that are determining market accordance has been
formulated. By means of literature and interviews there has been an a ttempt to formulate acceptable
values for these parameters for R&D-buildings. These parameters have been collec ted from seve n
recent

(~ l O

years) research buildings . To place this data in the context of the idea of market

accordance ii has been compared with the same parameters for market accordant office buildings .

From this it became clear that the development of R&D-structures differs signi ficantly from the
development of office buildings. These structures are more expensive to build and the relation between
the Rentable floor area and the Gross floor area is smaller than this is for office buildings. The main
reason for this is that within an R&D-building a great amount of G ross floor Area is 'lost' to expensive
technical space. Due to this the construction costs per square meter is much higher which makes the
rental price increase. On first sight the investment in an R&D-building is much more risky and therefore
less attractive, than an investment in an office building.

The second part of the res earch consists of a market exploration. Incubators in the most important c ities
in the area of innovation have been encountered. They have been questioned on the number of
established companies and the number of companies that are expected to grow out of the incubator
within 5 years. There were also questions on the demands of these companies on accommodation. This
data forms the base for an estimation of the need for R&D-housing in square meters.

The development-market for R&D-facilities is much smaller than the market for office-development.
There are very few developers that are active in this market. Chances for developers emerge especially
on locations where a large clustering of innovative enterprises and organizations takes place in years to
come. Cities in the Netherlands with a lot of innovation takes place are Eindhoven , Delft. Enschede,
Nijmegen en Wa geningen. The industries, key areas, with the greatest amount of innovation are hightech systems & materials, chemicals and Life Sciences.

The difficulty of the development o f a market accordant R&D-accomodation lies p rimarily in the fact
that c hanges, especially in technology, are taking place extremely fast. For investors in real estate the
main scope is to have certainty about occupation of the building. To justify the high investm ent costs for
R&D-building the re nt has to be high. The question whe ther a starting high-tech c ompany is able to
dedicate its financial means to such high rents is not a part of this research.
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1 lnleiding; Onderzoeksopzet
Dit rapport is een weergave van het onderzoek naar Marktconforme R&D (Research & Development)
Huisvesting . In dit onderzoek afgekort tot MRH. Oil hoofdstuk behandelt de aanleiding van het
onderzoek evenals de probleemstelling en de vraagstelling. Het onderzoek komt voort uit een vraagstuk
binnen DHV BV. Oil vraagstuk is gebaseerd op a c tuele ontwikkelingen in de voor DHV belangrijke mark!
van huisvesting van R&D organisaties welke volt onder de business group: bouw en industrie. DHV wil
voorop blijven goon in de ontwikkeling van R&D-huisvesting en wil toetsen in hoeverre vanuit de
vraagstelling die hier voorligt, mogelijkheden kunnen ontstaan voor nieuwe initiatieven of marktkansen,
zowel binnen DHV als voor of met projectontwikkelaars.

1. 1 Aanleiding & probleemstelling
De aanleiding van het onderzoek is a-priori gelegen in het ontstaan van een nieuwe economie die
meer draait op diensten en kennis don op de industrie of de landbouw. In landen d ie voorheen in grote
mate afhankelijk waren van deze factoren ziet men een nieuw paradigma ontstaan. Dit komt door de
verplaatsing van productieactiviteiten naar landen waar dit goedkoper kan; d it vindt al enkele
decennia plaats. De nieuwe economie die ontstaat word! de kenniseconomie genoemd. In deze
nieuwe economie waar innovatle het sleutelwoord is heel! men ideeen nodig. Deze ideeen komen
vaak tot stand in gebouwen bestemd voor R&D. Gebleken is dot het aantal bedrijven dot zich
bezighoudt met innovatie stijgt. 1 Een aantal van deze zogenaamde tech nostarters maakt no een
succesvolle start een snelle groeifase door. dit komt door een agressieve marktbenadering en een
hoge mate van innovatie.2 Het blijkt echter dot veel startende innovatieve bedrijven in Nederland
moeite hebben om passende huisvesting te vinden op de door hen gewenste locaties. Dit zijn locaties
in de nabijheid van universiteiten en gelijksoortige bedrijven. 3 Het aanbieden van een multifunctioneel
casco op deze locaties voor R&D kan mogelijk ee n (gedeeltelijke) oplossing zijn van deze problematiek.
Uit de hier geschetste situatie volgt een probleemstelling:

Probleemstellln : Er is In Nederland onvoldoende

eschlkte hulsvestln beschlkboor voor startende R&O

bedri ven o locatles die hun voorkeur hebben.

1.2

vraagstelling

Uit de probleemstelling komt een aantal vraagstukken voort. De hoofdvraag is een toetsend vraagstuk;
de verwachting is dot er mogelijk mark! is voor een marktconform R&D gebouw in Nederland. De
deelvragen zijn van een besc hrijvende aard; er wordt gezocht naar een beschrijving van een concept
voor een marktconform R&D gebouw, !evens wordt de Ne derla ndse markt hiervoor onderzocht.

Hoofdvrao : Is er in Nederland ers ectlef voor het ontwlkkelen van marktconforme R&D hulsvestln ?

1.mm.1.Ifilii
' Tl Research G roup BV, 2005
C BS 2006

2
J

De Jong et al 2003
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1.

Welke actuele ontwlkkelin en zl n er met betrekkln tot R&D en wot betekenen deze voor R&D

t:mtM411M
2.

Wot Is een Marktconforme R&D Huisvestin ?

3.

Hoe root Is de markt in Nederland voor Morktconforme R&D Hulsvestin ?

1.3

Doelstelling

leder onderzoek begin! met een doelstelling. De opdrachtgever legt een probleem voor en de
onderzoeker goat hiermee aan de slag. In de doelstelling wordt verwoord waar het onderzoek toe
dient en wot het einddoel is. De basis van het onderzoek wordt hiermee gelegd. Bij kwalitatief
onderzoek goat het erom meer kennis en inzicht te verkrijgen in een verschijnsel in de werkelijkheid. In
dit geval goat het om een verschijnsel; namelijk R&D huisvesting. waarover meer kennis vergaard moet
word en.

Het doel van dlt onderzoek is het inzlchtell k moken van voor
kenmerken van

ro ectontwlkkeloars belan rl"ke

ebouwen bestemd voor R&D en he! woor mo ell k delinleren van marktconforme

waarden voor deze kenmerken. Om vervol ens een beeld te schelsen van de mo ell ke markt In
Nederland voor R&D huisvestin els commerclele vast oedontwikkelin .

1.4

Resultaatverwachting

Wefenschappelijke relevantie; Me t dit onderzoek wordt getracht meer inzicht te verkrijge n in

de marktaspecten van R&D Huisvesting. Het onderzoek is gericht op het vergroten van de
kennis over R&D huisvesting in de context van commerciele vastgoedontwikkeling. Er wordt
antwoord gegeven op de vraag waar d eze verschillende principes elkaar overlappen .
Maatschappe/ijke relevantie; De idee van een Marktconforme R&D Huisves ting kan een

bijdrage zijn aan de kenniseconomie.
Relevantie voor DHV; DHV heeft veel expertise op het gebied van R&D huisvesting en is

ge"interesseerd in opdrachten op dit gebied, gaarne zouden zij meer inzich t w illen krijgen in de
mogelijkheden voor R&D-vastgoed als projectontwikkeling.

1.5

Onderzoeksmodel

Het onderzoeksmodel gee ft weer welke stadia zijn doorlopen in het onderzoek om tot de eindresultaten
en conclusies le komen. Het o nderzoek is grotendeels kwalitatief van aard. Hiervoor is gekozen omdat
er aspect en in het onderzoek zitten die een kwalitatieve benadering vereisen: 4

Ontwikkelingen met betrekking tot R&D e n R&D huisvesting warden nader o nderzoch t evenals
kenmerken van een marktconform R&D gebouw.

' Blokhuis & van Gassel/Baarda et a l 2005
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Er is sprake van een silualie waarin een bepaald begrip (marklconforme R&D Huisvesling) moel
warden geoperationaliseerd in mefingen. Hiervan moef echler de betekenis ook in de
empirische werkelijkheid warden bepaald. De kwan tilalieve (numerieke ) gegevens warden
aangevuld met kwalilalieve dafa (interviews) en vice versa.
Hel

verzamelen

en

analyseren

van

de

data

is

cyclisch-lnteractief

uitgevoerd.

De

gegevensverzameling had een open e n fiexibel karakter. Tijdens he! onderzoek werd de nieuw
verkregen dafa felkens getoetsf aan reeds verkregen data, Hierdoor werden de inzichfen in het
onderzoek consfanf verslerkf en aangevuld.

Aon het onderzoek zijn verschillende onderzoeksmelhoden verbonden. Bij de eersfe deelvraag gaaf
hel vooral om hef beschrijven van processen. verschijnselen, fenomenen en karakteristieken welke le
maken hebben met hef onderzoeksonderwerp. 5 Bij deelvraag fwee past een meer explorerende en
inventarlserende benadering. Er warden een aanlal parameters van gebouwen verzameld, deze

warden gecafegoriseerd op relevantie en geanalyseerd, op grand van de verzamelde gegevens
warden uilspraken gedaan over de kenmerken van een marklconlorm R&D gebouw . Bij deelvraag drie
is er sprake van een theorievorming waarbij he! vermoeden bestaat van een bepaald verschijnsel; een
mark! voor R&D huisvesling. Hier is een toetsend onderzoek vereisl om le zien of dil ook daadwerkelijk zo
is.6

In onderslaande figuur word! de slructuur van het onderzoek weergegeven:

AfST\IDfERONDUZOEK WIM PO!IS!RA
OoloYenomellng

Tetugkopp•ling aon
p1obleem/ vroogstellln9

Oofo·onotyle

VoUdetlng en loehlng

Concluslet en
oonbevelln9en

De.ffniicen
probleem· &
vraagslelllng

Uterotvur
ond@froet

VoshleNen

Beontwoordlng
deelvfaog 3

maf1<tbehoene
R&.D hutsv•stlng

lf'OnfwOOfding

swor.anolyw

hooldVToog

Flguur 1; Onderzoeksmodel

s Blokhuis & van Gassel 2005
Baarda el al 2005
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1.6

Leeswijzer

Het rapport is ingedeeld naar de strucluur van he! onderzoeksmodel. Er zijn in totaal vljf hoofdstukken:

He! eerste hoofdstuk beschrijft de aanleiding van he! onderzoek evenals de probleemstelling ,
doelstelling en de vraagstelling waar deze in de eers te instantie toe leidde.

Het tweede hoofdstuk is een beschrijving van het (literatuur)onderzoek naar belangrijke ontwikkelingen
die zich momenteel afspelen en die betrekking hebben op R&D huisvesling. Deze on1wikkelingen geven
aanleiding lot de hoofdvraag van dit onderzoek. Andersom kan ook gezegd warden dot de
hoofdvraag aanleiding geeft tot een verdere verdieping op di! vlak dus vandaar de eersle deelvraag:
Welke actuele ontwikkelingen zijn er met befrekking tot R&D en wot betekenen deze voor R&D
huisvesting? In dit hoofdstuk word! he! maatschappelijke kader van he! onderzoek gesc he tst .

He! derde hoofdstuk behandelt nadrukkelijk he! product marktconforme R&D Huisvesting. Di! gedeelte
is gerichl op deelvraag 2; Wat is een Marktconforme R&D Huisvesting {MRH)? Om deze le
bean1woorden is er deelonderzoek verrichl naar de kenm erken van een marktconform R&D gebouw.
Er is hierbij nadrukkelijk uitgegaan van de verschillen met marktconform e kanloorgebouwen. Belangrijk
is het om te weten le komen wot R&D huisvesting anders maakl ten opzichte van een ka ntoorgebouw.
De vergelijking met kantoorgebouwen is de meest logische aangezien R&D niet zelden plaats kan
vinden in kanloorgebouwen.

1

Daarnaast is he! een lei! dot veel R&D gebouwen dezelfde opbouw

hebben als een kanloorgebouw, alleen met een andere inrichling en installaties. 8

Voor deze

deelvraag is een cases tudie naar beslaande R&D gebouwen verrichl. Een aanl al gebouwp aramelers
welke in hoge male bepalend zijn voor de bouwkoslen zijn ge'lnvenlariseerd. De verkregen waarden
warden vergeleken met waarden die gelden voor marklconforme kantoorhuisves ting alsmede met
waarden voor R&D huisvesting uil de lileraluur en interviews. Uileindelijk moe l dit onderzoek leiden to t
een lijst representalieve waarden voor marklconforme R&D huisvesling.

Mel de verkregen waarden kan een indicatie warden verkregen van het rendement van de investering
in R&D huisvesting ten opzichte van kantoorhuisvesling. De verwachting is dot de kosten voor
on1wikkeling van R&D huisvesting hoger zijn en dot er een hogere huur moet warden b erekend om
marklconformiteit le bereiken. Een financiele loelsing zal ui1wijzen o f dit zo is en hoe groat de verschillen
zijn.

Het derde onderzoeksdeel rich! zich op deelvraag 3; Hoe groot is de markt in Nederland voor
Markconforme R&D Huisvesting? Het onderzoek naar deze deelvraag word! beschreven in hoofdstuk
vier,

Om an1woord op deze vraag le krijgen is er een kwalltatief exploratlef marktonderzoek uitgevoerd naar
de huisveslingsbehoeften van R&D bedrijven en naar de groolte van de mark!; he! aantal klanten.
1 OESO 2002
s Braybrooke et a l 1986/Hain 1995/ Watch 200 I

13

Afstudeerscriptie Wim Poelstra

Deze klanten zijn de groeiende R&D starters zoals deze genoemd zijn in paragraaf 1.1. Hef o nderzoek is
er op gericht een beeld le krijgen van de aard van deze behoefte en he t aanfal bedrijven. Veel va n
deze bedrijven zitten in de zogenaamde bedrijfsverzamelgebouwen welke opgezet zijn door
ondersteuningsinstanties: inc ubators.

Naast uifgebreid desk research zijn er enquetes verstuurd naar de incubators op de meest p rominente
kennislocaties in Nederland. Deze enquefes bevatten onder andere vragen over het aantal verhuisde
bedrijven en hun huisvestingsbehoeften. Ook zijn er weer experts ondervraagd ter ondersteuning van
de beeld- en begripsvorming .

Het samenvoegen van de !wee deelonderzoeken moef leiden fol een anfwoord op de bovenstaande
hoofdvraag. Hiervan uif warden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan naar DHV en
projectontwikkelaars. In hoofdstuk vijf zal dit aan bod komen.

1.7 Over DHV
DHV is een internationaal advies- en ingenieursbureau dot diensten verleent en duurzame oplossingen
aanbiedt in de markten Bouw en lndustrie. Mobiliteit. Luchthavens. Ruimtelijke lnrichting en Milieu. en
Water.

Ruim 4.000 professionals werken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid aan innovatieve
concepten op het gebied van consultancy en engineering. Wereldwijd is erkende expertise via een
hecht kennisnetwerk beschikbaar voor klanten in de publieke en de private sector.

DHV is wereldwijd actief via een netwerk van vestigingen in bijna 30 landen. vaak met meerdere
vestigingen per land. In de thuismarkten biedt DHV een breed pakket van diensten aan en behaalt er
het grootste deel van zijn omzet. De thuismarkten zijn: Canada . C hina. India. lndonesie, Nederland.
Pole n. Portugal, Verenigde Staten en Zuid-Afrika. De diensten omvatten: management consultancy,
adviesdiensten, onfwerp e n engineering. project-, contract- en exploitatiemanagement.

DHV noemt zeven kernwaarden waardoor men gedreven wordt: integriteit, topexpertise. respect en
vertrouwen, loyaliteit, initiatief, klantgerichtheid en resultaatgedrevenheid . In bijlage I bevindt zich een
organogram van de interne organisatie van DHV.

Het onderzoek is uitgevoerd b innen de business group Bouw & lndustrie op de a fdeling Design
Management & Consultancy in de vestiging in Eindhoven. Binnen deze business group werken 800
consultants, project-/procesmanagers en specialisten zoals arc hitecten, constructief onfwerpers,
constructeurs, bouwfysici, akoestici, installatie technici en procestechnologen. Samen met de klant en in
feamverband w erken zij aan de onfwikkeling, realisafie. renovatie, herbestemming en exp loitatie van
gebouwen. gebouwge bonden installaties en industriele productieprocessen. 9

9www.dhv.ni
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"My team is having trouble thinking outside the box.
We can't agree on the size of the box, what materials
the box should be constructed from, a reasonable
budget for the box, or our first choice of box vendors."
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2

R&D in de 21 ste eeuw

2. 1 lnleiding
Voorafgaand aan een onderzoek vindt er een orlentatie op de materie plaats. Di! vindt plaats in de
vorm van het zogenaamde desk research , of literatuuronderzoek .10 Om een concrete doelstelling en
vraagstelling le kunnen formuleren moet de onderzoeker bekend worden met he! onderwerp. In di!
hoofdsluk word! getrachl een antwoord le vinden op de volgende deelvraag:

Deelvraa

1: Welke actuele ontwlkkelln en zi"n er met betrekkin

tot R& D en wat betekenen deze

oor R&D Hulsvestin ?

R&D is een veelomvatlende term en de onlwikkelingen die ermee samenhangen zijn legio. He! goat
om Polilieke, Economische, Sociaal-maatschappelijke en Technologische (PEST) 11 ontwikkelingen die
zich in een duizelingwekkend tempo vollrekk en. He! is onmogelijk om hier een volledig beeld van le
schelsen, temeer ook door er elke dog weer belangrijke veranderingen plaatsvinden . Van de relevante
ontwikkelingen is gelracht een beeld te schetsen in dit hoofdstuk om zodoende de context van he!
onderzoek le verwoorden.

2.2

De kenniseconomie

De Nederlandse arbeidsmarkl stoat tot 20 l 0 in he! leken van drie ontwikkelingen: ten eerste zullen
ontgroening en vergrljzing grate invloed hebben op he! arbeidsaanbod. Het aantal gepensioneerden
zal slijgen en he! aanlal werkenden neemt af. 12 Ten tweede leidl de toenemende concurrentle van
opkomende, sterk dynamische concurrenten tot verschuiving van economische activileiten en arbeid
naar die landen. 13

Ten derde heeft Nederland zich lot doel gesteld om in 2010 tot de lop te b ehoren van dynamlsche
kenniseconomieen in de Europese Unie, aansluitende bij de Lissabondoelstelling. 14 Deze ambilie komt
voort uit de analyse dot de nationale welvaart in de 21 sle eeuw in toenemende mate a fhankelijk zai zijn
van de mate waarin he! kennis- en innovalieproces in de economie op gang biij fl en nieuwe
groeiimpulsen verschaft . Op he! moment zie t he! er niet naar uit dot Nederland di! goat halen. Er is
namelijk een achterstand met veel andere ge'i'ndustrialiseerde la nden 1s. Om deze ac hterstand in te
halen moet er veei ge'i'nvesteerd worden in de siagkracht van de Nederlandse economie. lnnovatie is
hierbij het sleutelwoord, di! betekent dot er voortdurend ge'investeerd moet worden in de
talentontwikkeling van mensen in een dynamische techno log ische e n sociaaleconomische omgeving.

Baarda et al 2005
Van Aken 2002
12 de Geus 2005
13 Robeco 2007
•• Gelauff & lejour 2005
is Naula & van den Steenhoven 2003
10
11
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lnnovotieprocessen worden doorbij gekenmerkt door voortdurende interocties tussen de diverse
spelers, zools bedrijven, kennisinstellingen en intermedioire orgonisoties. 16

De economische omgeving is drostisch veronderd; door de komst van nieuwe technologieen is de
wereld kleiner geworden. Er vindt een herschikking van orbeid plootsY Landen die voorheen niet of
nouwelijks konden concurreren met de industrieen van de Europese Unie en de Verenigde Staten
bouwen in snel tempo oon een concurrerend industrieel potentieel. Een groot voordeel dot deze
londen hebben zijn de loge kosten voor orbeid . In tegenstelling tot de EU en de VS zijn de lonen in deze
londen loog en zijn de regels minder streng. Hierdoor kunnen producten veel goedkoper ontwikkeld en
geproduceerd worden.

De opkomst van nieuwe economieen is een gevolg van de zich versnellende globolisering. Steeds meer
londen willen meegoon in de voort der volkeren en investeren doorom m eer in onderwijs en een
stobiele economie. De volgende trends drogen hieroon bij: 18

l.
2.

Toenemende globolisering en liberolisering van het hondelsverkeer
Bedrijfsoctiviteiten worden in toenemende mote verplootst noor opkomende
economieen, dit vonwege de logere orbeidskosten

3.

De sterke economische groei in opkomende morkten creeert een steeds groter
wordende middenklosse, die zorgt voor een sterk stijgende b innenlondse consumptie

De tweede trend is inherent oon het verdwijnen van bonen in de 'oude londen ', hierdoor zien zij hun
welvoort bedreigd. Dit proces is al een longere tijd oon de gong. Grote westerse bedrijven verplootsen
hun productieoctiviteiten noor londen met logere orbeidskosten. Dezelfde producten kunnen hier
tegen een veel logere kostprijs gemookt worden. Dit heeft echter tot gevolg dot veel bonen in de
mookindustrie in Nederland en ondere westerse londen verdwijnen. Dit trefl voorol lager o pgeleiden.
Doornoost is het zo dot de mookindustrie ook ondere sectoren meetrekt. Het verplootsen van
productiefociliteiten noor he t buitenlond kost doorgoons ook bonen bij de betreffende toeleveronciers
en dienstverleners.19

De verplootsing van productieoctiviteiten goat nog steeds door. Door de toetreding van Oost-Europese
londen tot de EU wordt het voor Nederlondse bedrijven oontrekkelijk om door l e goon p roduceren. 20
Om te kunnen blijven concurreren met bedrijven uit de opkomende londen en concurre nten die
eveneens de productie verplootsen m oeten zij w el. Met de verplootsing van productie wordt
bovendien ook kennis geexporteerd. Het gevoor bestoot echter dot de kennis snel overgenomen en
gekopieerd wordt woordoor bedrijven hun morktpositie in gevoor zien komen. 21

Wijffels & Grosfeld 2004
van den Steenhoven et al 2006
1a Robeco 2007
19 Poort et al 2004
20 Huizinga el al 2003
21 De lechnologiekrant mei 2007
16

17
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Een andere belangrijke ontwikkeling is het feit dot in opkomende economieen eveneens steeds meer
aan onderzoek en ontwikkeling gedaan word!. Het onderwijsniveau ligt er steeds hoger waardoor er
meer goedgeschoolde en loch goedkope technici beschikbaar zijn. Het is voor buitenlandse bedrijven
buitengewoon aantrekkelijk om steeds meer onderzoeks-, ontwikkelings- en dienstverleningsactiviteiten
uit te besteden, dit noemt men ook wel offshoring of outsourcing. Dit gebeurt don ook op grote school.
Uit een tweejaarlijks onderzoek door het Offshoring Research Network (ORN) ; een consortium van 6
onderzoeksinstituten waaronder de Erasmus Universiteit in Rotterdam b lijkt dot Nederland zelfs koploper
is als het goat om het uitbesteden van functies naar het buitenland. 22

Deze ontwikkelingen zijn niet per definitie nadelig voor de economieen van de traditionele
industrielanden. He! zorgt er echter wel voor dot de verhoudingen anders komen te liggen en dot men
moet innoveren om bij l e blijven. Het outsourcen goal de komende jaren gewoon door, voor
Nederlandse bedrijven geld! dot 273 de productie al heeft verplaatst, nog eens 173 overweegt dot te
doen. Nederlandse multinationals verplaatsen vooral IT en administratieve diensten. Voor he! MKB
daarentegen biedt outsourcing juisl mogelijkheden voor een betere strategische positionering
(groeistrategie, onderdeel van infernationale strategie, en toegang lot nieuwe markten); MKB'ers
verplaatsen met name productontwikkelingsactiviteiten zoals Research & Development (R&D) ,
engineering en productdesign.23

Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dot outsourcing van bepaalde activileiten zoals Human
Resource Management (HRM) en ICT functies leidt tot een optimalisatie van bestaande producten en
processen en verbetering van de efficiency. Het verplaatsen van kernactiviteiten zoals R&D, productie
en dienslverlening leidt ook bij Nederlandse bedrijven tot verbetering van productie en diensten.
Bedrijven die hun kernactivileiten verplaatsen zijn beter in stoat nieuwe competenties te ontwikkelen.
Het zou dus bevorderlijk zijn voor de innovatie. Dil geld! overigens niet voor alle kennisintensieve
activiteiten, bedrijven behalen hier wel een prijsvoordeel moor door stoat tegenover dot er weer
andere problemen de kop opsteken . Problemen met communicatie, bureaucratie, matige kwaliteit,
cultuurverschillen zijn voorbeelden hiervan.24

Het outsourcen leidt niet per definitie tot het verlies van banen in Nederland. Werknemers die hun boon
verliezen aan India en China kunnen weer bij nieuwe initiatieven worden ingezet. Het is echter
onduidelijk hoe dit proces verloopt en welke mogelijkheden en problemen er zich voord oen.25 Vast
stoat dot er nieuwe iniliatieven ontplooid moeten worden om c oncurrerend te kunnen blijven met
bedrijven uit opkomende landen. Het creeren van nieuwe business is c ruciaal om m ensen aan het werk
te houden en welvaart te kunnen blijven scheppen.

Door bovenstaande ontwikkelingen heeft de EU hoog ingezet op innovatie. Op de Lissabon con ferentie
in 2000 in de gelijknamige stad werd b esloten dot de EU in 20 l 0 de meest dynamisc he en slagvaardige
ec onomie ter wereld moet zijn. Tot nu toe is het beeld ongunstig wot b e trett d eze d oelstelling; de

Erasmus Universiteit 2007
FNV 2007
24 Talsma 2007
25 Biermans & v an Leeuwen 2006
22
23
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economische ontwikkeling heefl in de jaren no 2000 een beeld laten zien waarbij de beoogde groei
(0,83 of hoger)niet gehaald werd. loch is het nog steeds mogelijk dot de doelstelling gehaald wordt.

De belangrijkste doelstellingen van het Lissabon rapport zijn: 26

Groei van de werkgelegenheid tot 70 procent van de beroepsbevolking.
Toename van het menselijk kapitaal door middel van specifieke onderwijsmaatregelen en
scholing van werknemers .
Verhoging van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (O&O otwel R&D) tot drie procent
van het bruto binnenlands product (BBP) .
Verlaging van de administratieve lasten met 25 procent.
Openen van de dienstenmarkten (dienstenrichtlijn).

Deze maatregelen, mits geheel of gedeeltelijk uitgevoerd, zorgen stuk voor stuk voor een verhoging
van de economische groei in de EU. In maart 2005 werd de Lissabonstrategie wegens tegenvallende
resultaten herzien. De principes bleven dezelfde moor het beleid werd echter veranderd en de
verantwoordelijkheid van de individuele lidstaten werd vergroot doordat de rol van de Europese
Commissie werd afgezwakt.

Bovenstaande trends en ontwikkelingen zorgen dus voor het ontstaan van een nieuw soort economie,
de zogenaamde kenniseconomie, hierin wordt kennis expliciet als productiefactor o nderkend, via R&D
en vooral onderwijs wordt in kennis ge'lnvesteerd.27

Het ontstaan van een kenniseconomie is afhankelijk van een aantal randvoorwaarden, de samenhang
tussen deze wordt in onderstaand model ge'rllustreerd. De belangrijksle hierin zijn mensen, mensen
bedenken ten slolte ideeen en zetten deze om in producten en diensten. Zij genereren nieuwe kennis
welke uitmondt in innovatie. Netwerken zijn bela ngrijk om financ iers, klanlen en extra kennis te vinden.

lnnovatie

Flguur 2; Randvoorwaarden
kennlseconomle
(Nauta & van den Steenhoven 2003)

lnfrastructuur

Cultuur

lnstituties

2° Gelauff & Lejour 2006
27

CBS 2006
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De voedingsbodem van dit proces word! gevormd door drie elementen; infrastructuur. cultuur en
instituties. Bij het eerste element. de infrastructuur volt le denken aan wegen moor ook aan
(tele)communicatieverbindingen.

Ten tweede element cultuur, de houding van een land ten opzichte van innovatie is erg belangrijk. Ten
slotte bevorderen de instituties de manier waarop een land georganiseerd is en de innovatie .

Uit een onderzoek van de Stichting Nederland Kennisland uit 20032s blijkt dot Nederland in vergelijking
met andere landen in de EU , de VS en Japan matig tot slecht scoort op vrijwel alle hierboven
beschreven aspecten, alleen op het punt infrastructuur stoat Nederland bovenaan.

In het volgende overzicht worden de sterke en zwakke punten van de Nederlandse innovatiepositie
genoemd:29

Input

Sterk

Zwak

Wetenschappelijk onderzoek,

Dalende

Hoog opleidingsniveau bevolking

Schooluitval, doorstroming

investeringen

in

onderwijs ,

Lage omzet nieuwe producten en diensten,
Output

Octrooien per hoofd van de bevolking

weinig jonge doorgroeiende bedrijven

Organisatie publiek/private samenwerking,
Systeem

Veelzijdige economische structuur

Klima at

Vestigingsklimaat

Weinig flexibiliteit in systeem
We inig ondernemend, Verslechtering
fiscaal klimaat

Tabel 1; Sterktes en zwaktes Nederlandse kennlseconomle (Boonstra et al 2004)

Nederland heeft wel een aantal topuniversiteiten waaronder de Technische Universiteit Eindhoven.3o
Daarnaast blijkt dot er ook veel venture capitol, geld waarmee risicovolle ondernemingen worden
gefinancierd. beschikbaar is. Het aantal aanvragen van hightech octrooien in Nederland is relatief
hoog. Alleen in Finland en Zweden worden er meer aangevraagd.

De kenniseconomie leeft in Nederland, in de media zijn er vrijwel dagelijks berichten te lezen over de
opkomende economieen in Azie en Oost-Europa en de daarbij gepaard gaande verplaatsing van
arbeid en kapitaal. Ter illustratie; tussen 1990 en 2005 is he t aantal Nederlandse krantenberichten met
de woord en 'outsourcing'en 'lagelonenlanden' gestegen van vrijwel nul tot gemiddeld 300.3 1 De
overheid heeft verschillende initiatieven ontplooid om de kenniseconomie te bevorderen. Een
voorbeeld hiervan is de WBSO, de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, dit is een fiscale
stimulering van R&D. Hiermee hoeven ondernemers voor medewerkers die speur- & ontwikkelingswerk

Naula & van den Sleenhoven 2003
Boonslra el al 2004
JO Europese Commissie 2003
31 Biermans & van Leeuwen 2006
28
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(lees : R&D) verrichten minder loonbelasling en premie voor de volksverzekeringen of le dragen.
Zelfslandigen kunnen een aftrek krijgen voor speur- en ontwikkelingswerk. 32
Een andere manier waarop de overheid een innovalieve economie bevordert is het definieren en
stimuleren van kennlsclusters. De clustertheorie is bedachl door Michael Porter en word! beschreven
zijn boek: 'The competitive advantages of nations ' (1990) . In de jaren hierna heeft deze theorie overal
fer wereld veel navolging gehad. Centraal stoat de theorie dot gelijksoortige bedrijven en instellingen
veel van elkaars kennis en lechnologie kunnen profileren. Dit terwijl de onderlinge concurrentie grool is .
Ruimtelijke nabijheid vergroot dit proces waardoor fysieke clustering een groot voordeel word! en leidt
tot een hogere economische groei. 33 Kennisclusters komen voorl uit economische clusters. Veel sleden
en regio's zijn van oudsher slerk in een bepaalde economische activiteil of industriesector. Hieraan
verbonden

zijn

vaak

onderzoeksinstituten

en

universiteiten

waarmee

lokale

bedrijven

nauw

samenwerken.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft voor Nederland de volgende tien sectoren als
zogenaamde sleutelgebieden, combinaties van bedrijvigheid en kennis waarin Nederland excelleert,
aangemerkt: 34

I.

Flowers & food.

2.

High-tech syslemen & materialen.

3.

Water.

4.

Creatieve induslrie: content-produclie en nieuwe media.

5.

Chemie.

6.

Life sciences en gezondheid.

7.

Logistiek.

8.

Duurzame energie.

9.

Financiele en zakelijke dienslverlening .

10. The Hague, residence of Peace and Justice.

Deze sleutelgebieden aanpak heeft tot doel de Nederlandse economie le versterken door in le zelten
op kansrijke gebieden. In de bovenstaande sectoren is Nederland mondiaal toonaangevend. Hierin
opereren een groot aantal grote internationale ondernemingen en kennisinstituten . er is veel innovatie
in deze gebieden en de toegevoegde waarde voor de economie is groot. Acties die hierbij horen
zijn::3s

Het verbeleren van de voorlichting en zo het maatschappelijke draagvlak vergroten .
Het vereenvoudigen van regelgeving .
Het aantrekkelijker maken van het vestigingsklimaat.
Het bevorderen van samenwerking tussen bedrijven en onderwijs- en onderzoeksinslellingen.
Het opbouwen en uilbouwen van topinstituten.

Senternovum. 2007/Weterings et al 2007
Weterings et al 2007
3 ' Akkerman & Welting 2006/van Tilburg en Bekkers 2004
35 Van Tilburg & Bekkers 2004
32

33
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Het financieren van relevante onderzoeksprogramma's en starters.
Het verhogen van de export en het aanboren van nieuwe markten.
Het benoemen en versterken van kennisclusters.
Het is ook belangrijk bruggen le slaan van bestaande onderzoeksgebieden naar onderzoeksgebieden
die in de toekomst mogelijk heel belangrijk worden; bijvoorbeeld van de life sciences naar de
nanotechnologie.

Gebleken is dot kennisintensieve bedrijvigheid zich in Ne derland bij voorkeur concentreert in
zogenaamde 'hotspots'. De belangrijkste kennisregio's/-steden in Nederland met hun specialisaties zijn
als volgt:

36

1.

Amsterdam; life sciences, chemie, ICT, design en multimedia.

2.

Arnhem - Nljmegen; biotechnologie en life sciences.

3.

Delft; High-te c h systemen en materialen, aerospace en logistiek.

4.

Eindhoven; hightech systemen en materialen, chemie en ICT.

5.

Enschede; ICT, Hightech systemen en materialen.

6.

Groningen; Biotechnologie, ICT, energie.

7.

Leiden; life sciences.

8.

Maastrlcht; life sciences.

9.

Sittard - Geleen; chemie.

10. Utrecht; life sciences, ICT, design en multimedia.
11. Wagenlngen; life sciences, agro, biotechnologie en voeding.

In deze steden concentreren zich een aantal innovatieve ondernemingen en kennisinstellingen in
elkaars nabijheid. we spreken ook wel van zogenaamde 'science parks'. Veel van de hier ontstane
bedrijven komen voort uit de universiteit of uit andere bedrijven, d it zijn de zogenaamde 'spin-offs'.
Clustering van economische activiteit leidt niet noodzakelijk tot verhoogde e conomische groei.37 Het is
echter wel zo dot vooral beginnende bedrijven zich graag in de nabijheid van kennisinstellingen en
gelijksoortige bedrijven vesligen.38 Momenteel zijn deze science parks nog volop in ontwikkeling. Mel
speciale programma's probeert de overheid he! aanlrekkelijk l e maken voor hightech starters om zich
hier le goon vestigen. Di! gebeurt veelal in de vorm van zogenaamde incubators , dit zijn organisalies
die jonge, innovatieve, veelbelovende bedrijijes ondersteunen. Dit kan zijn in de vorm van financ iering,
zorgen

voor een

netwerk. aanvragen

van

palenten, helpen met

het opstellen

ondernemingsplan, opzetten van huisvesling en administratieve en technische

van

een

supporl.39

Een

voorbeeld van een incubatorprogramma in Nederland is b iopa rtner. Hierbij werden beginnende
bedrijven in de Life Sciences ondersleund. Biopartner Centers zijn le vinden in Amsterdam, Groningen,
Leiden, Maastricht, Utrecht en Wageningen. Meer informatie over de innovatie per regio bevindl zich in
Bijlage II van di! rapport.

Cornet & Rensman 200 I flouter 2003/Weterings et al 2005/ Akkerman et al 2006
Weterings et al 2007
38 De Jong et al 2003
39 Kozmetsky et at 2004
36
37
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2.3
2.3. 1

Research and Development
lnlelding

Research en development, afgekort R&D; in het Nederlands: O&O; Onderzoek & Onlwikkeling. In deze
paragraaf wordt kart uiteengezet wot R&D betekent voor de (Nederlandse) economie en welke
relevante internationale en nafionale onfwikkelingen er momenfeel gaande zijn.

R&D is een noodzakelijke acfivifeif om een economie duurzaam groeiend fe houden, nieuwe
producfen en processen le onlwikkelen, de producfiviteif fe verhogen en de vooruitgang in het
algemeen le waarborgen .40 Deze activiteiten betreffen al de wetenschappelijke, technologische.
organisatorische. financiele en commerciele inspanningen die gericht zijn op het realiseren van
technologische innovaties. 41 R&D verhoogt de productie in eigen land evenals d ie van de
handelspartners. Nieuwe producfen en processen zorgen weer voor economische groei. 42 R&D wordt
door de O rganisatie voor Economisc he Samenwerking en Onlwikkeling (OESO) als volgt omschreven: 4 3

Kenmerkend voor R&D is dot in he! onderzoek (research} gesfreefd word! naar oorspro nkelijkheid e n
vernieuwing. R&D is he! creafief. sysfemafisch en p/anmalig zoeken naar oplossingen voor praklische
problemen. Ook he! sfrafegische en he! fundamenfele onderzoek. waarbij he! verkrijgen van
achfergrondkennis en he! vergrolen van de (puur} wetenschappelijke kennis voorop stoat en niet het
streven naar direct economisch voordee/ of het oplossen van problemen. behoorf tot R&D. Verder
wordt he! (uit}ontwikkelen (development} van ideeen of prototypes tot bruikbare processen en
producfierijpe producfen tot R&D gerekend.

Niel tot R&D wordt gerekend:
Het routinemafig verzamelen, onderzoeken van gegevens, verrichfen van metingen of
uifvoeren van controles.
He t gebruik o f marginaal verbeteren van bestaande methoden of modellen voor b ijvoorbeeld
marktonderzoek of sociaaldemografische vraagstukken.
Scholing en training; werkzaamheden in verband met ocfrooien en licenfies.
Het

operationeel

ma ken

van

ingekoc hte

technologie

of

geavanceerde

(producfie) apparatuur.
Het herschrijven van bestaande soflware en/of klantspecifiek maken van al o p de markt
gebrachte soflware.
lndusfriele vormgeving. tenzij sysfematisch naar ergonomische verbeteringen wordt gezocht.

R&D is dus een containerbegrip waaronder vele verschillende soorien activiteifen kunnen vallen.

40

Ponds & van Oort 2006
Meine n & Meurink 2003
42 Coe & Helpmon 1995
'-' OESO 2002
41
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De drie hoofdaclivileilen van R&D zijn: 44

1)

Nieuwe ideeen produceren

2)

Nieuwe ideeen leslen (trial & error)

3)

Nieuwe ideeen in contact brengen met productie en andere bedrijfsactiviteite n

Drie activiteiten die met he! woord nieuwe beginnen. He! goat dus om het brengen van vernieuwingen
oflewel noviteiten. Di! woord komt voorl uil he! Lalijnse woord novus. wot nieuw betekend. Hieruil voort
komt he! woord innovalie oftewel iets nieuw inbrengen. 45 lnnovatie kan zowel lechnologisch als niettechnologisch (marketing, management. bedrijfsorganisalie en dergelijke) van aard zijn. lnnovalies zijn
een maalslaf voor het vermogen van bedrijven of landen om kennis om te ze tten in praklische
toepassingen die le gelde kunnen warden gemaakt. Di! kunnen product- of procesinnovaties zijn.

Blijven innoveren is nodig, niel alleen voor economische groei moor ook om een groeiende
wereldbevolking he! hoofd te kunnen bieden . De nog steeds groeiende wereldbevolking en groeiende
wereldeconomie leggen een steeds grolere druk op de naluurlijke hulpbronnen. Vo/gens berek eningen
van de VN zal de wereldbevolking in 2050 ongeveer 9 miljard mensen bedragen. Di! is een gemiddeld
scenario. in een hoog scenario zal het aantal zelfs 12 miljord bedragen. 46 Technologische vernieuwing is
onder andere nodig om meer mensen le kunnen voeden met dezelfde landbouwoppervlaktes.
Daarnaast is technologische vernieuwing nodig om de levensstandaord van velen te verhogen wot
uileindelijk zal leiden tot lagere geboorlecijfers waordoor de druk op de natuurlijke hulpbronnen weer
zal afnemen. 4 7
2.3.2

Wereldwljde ontwlkkellngen

De wereld van R&D is conlinu in beweging. Geslimuleerd door economische belangen en g lobalisering
warden landen. bedrijven en individuen aangezet om technische en wetenschappelijke kennis le
vergrolen en toe le passen om produclen en diensten le ontwikkelen die de kwaliteil van he! leven
vergrolen.

Een belangrijk aspect van lechnologie is dot he! een inlrinsiek versnellend proces is. De fundamenlen
van de technologie perfectioneren, bijvoorbeeld he! slijpen van steen. kostte een eeuwigheid. Moor
naarmate er meer onldekkingen werden gedaan en vaardigheden werden verkregen versnelde het
proces zich steeds meer. Methodes om informalie vast te leggen zoals he! schrift hielpen om
technologieen op generaties over te brengen.

Daornaast is het zo dot men met verworve n technieken in stoat is om nog betere en geavanceerde
lechnologieen te verkrijgen. Door de uitvinding van geavanceerdere p roductiemethoden kunnen er
ook weer geavanceerdere machines warden gemaakl. De wereld word! in toenemende mate

"OESO 2002
..s www.vandale.nl
' 6 www.un .org
' ' Johnston 200 I
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geavanceerder en daardoor ook complexer. Technologieen worden steeds beter, m etier, goedkoper
en dus voor meer mensen besc hikbaar. De wet van Moore, welke stelt dat computerchips om de
achttien maanden in snelheid verdubbelen, is een goed voorbeeld van deze e xponentiele
versnelling. 48

Geavanceerde technologieen hebben de mens in stoat gesteld om op steeds kleiner niveau le kijken,
onderzoeken, opereren en le produceren. Daarnaast heeft techniek de mensheid ook in stoat gesteld
om steeds dieper het heelal in le kijken. Ook hee ft het de mens in stoat gesteld steeds meer over
zichzelf le weten te komen. Dankzij de medische wetenschap leven mensen longer en zijn vele ziektes
geheel of nagenoeg geheel uitgeroeid.

Feit is echter dater nog steeds een aantal grote vraagstukken b innen de wetenschap onopgelost zijn.
Enkele hiervan zijn essentieel als het goat om het voortbestaan van d e m enselijke soort, serieuze
bedreigingen van het welzijn en de levenswijze van de hedendaagse mens spelen al jaren een grote
rol in het wereldbeeld. Hierbij goat het om zaken als voedsel- en watertekort, bevolkingsgroei, ziektes ,
vervuiling en klimaatopwarming, energie, veiligheid en onderwijs .

Deze problemen zijn nie t met alleen een goed beleid op te lossen . De wete nschap zal hier een serieuze
rol in moeten gaan spelen . Technologische ontwikkelingen hebben een groot aantal problemen
opgelost in het verleden, levensbedreigende ziektes zoals pokken en tuberculose zijn grotendeels
overwonnen door de wetenschap. De nog steeds groeiende wereldbevolking en de hierm ee gepaard
gaande ecologische, economische en maatschappelijke problemen vormen e en grote uitdaging voor
overheid en bedrijfsleven. Samenwerking tussen beide is essentieel om te investeren in onderzoek en
ontwikkeling teneinde met oplossingen te komen voor deze problemen. 49

Dit onderzoek bevindt zic h in hoofdlijnen in de volgende wetensc happelijke disciplines: 50
Chemie
Fysica
Biologie

Dit zijn de drie wetenschappelijke hoofdgebieden waarin vrijwel alle R&D is in l e delen, er zijn vele
subgebieden hierin te onderscheiden en er bestaat een grote overlap tussen de vers chillende
gebieden in de verschillende onderzoeksvelde n. Een goed voorbeeld hiervan is de nanotechno logie,
een verzamelnaam voor ond erzoek dat zich ric ht op d eeltjes van een nanometer, o ftewel een
miljardste meter. Nanotechnologie volt o nder alle drie de bovenstaande wetenschapsgebieden .51 Er
wordt onderscheid gemaakt tussen fundamenteel en toegepast onderzoek. Fundamenteel onderzoek
wordt veelal aan universiteiten e n researchinstitu ten gedaan terwijl toegepast onderzoek voornamelijk
in het bedrijfsle ven p laa tsvindt. 52 Fundamenteel ond erzoek dient p rimair om nieuwe kennis te verkrijg en
over de onderliggend e basis van fe no m e nen en observeerbare feiten zonder bruik b a ar doe l of
•s Kurzweil 1999 I 2005
•9 Vacca 2005
so Braun & Gromling 2005
51 www.wikipedia.org
52 Nauta & van den Steenhoven 2003
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toepassing ervan. Toegepast onderzoek echter is, naast het verkrijgen van nieuwe kennis, ook gericht
op een toepassing. 53

Het verband tussen R&D en economische groei is veelvuldig onderzocht. Diverse theorieen zijn
ontwikkeld om dit verband aan le tonen. Deze lheorieen verschillen onderling nogal over het belong
van R&D voor economische groei. In een vrije markteconomie zijn bedrijven dikwijls gedwongen om le
invesleren in R&D om hun concurrentie voor te kunnen blijven. Een belangrijk gegeven is dot bedrijven
door onderzoek patenten verkrijgen waardoor zij een tijdelijke monopolypositie verkrijgen. Door deze
monopolypositie kunnen zij winst maken, dit moedigt bedrijven aan om te investeren in R&D. R&D kan
zeker een grate bijdrage aan de we Iva art leveren, belangrijk is echter wel dot kennis gedeeld wordt. 54

Omdal de ontwikkeling van de hoeveelheid menselijke kennis en het niveau van de technologie
exponentieel verloopt, 55 volgen ook de ontwikkelingen in R&D en aanverwante zaken elkaar snel op.

Belangrijke actuele ontwikkelingen betreffende R&D wereldwijd zijn:56

Ontwlkkeling 1 I Bron

Castor DHV

-->

x

Globaliserinq

Hegger Watch

x

Zikri

x

x

x

x

Meer en heviqer concurrentie

x

Hoaere kosten van R&D

x

x

Strenqere reqelqevinq m.b.t. R&D
Meer samenwerking tussen bedrijven (deling van kosten, risico,
x
kennis, ed .\

x

x

De slriid om aetalenteerd personeel
van
nieuwe
technologiegebieden
De
opkomst
Nanotechnoloqie en qenomics

x

x
x

x

zoals

Meer soecialisten en minder al/rounders

x

x

x

x

Steeds meer overlapping van vakgebieden in de wetenschap;
biivoorbeeld biotechnoloaie en chemie

x
x

Steeds snellere verouderinq van de techniek
Clustering van technologiebedrijven; kennisinstituten en R&D in
zan. science oorks

x
x
x

Werken in teams in plaats van individueel

x

x

x

Minder hierarchie en meer platte orqanisaties

x

x

x

x

x
De ookomst van virtuele labs
De snelheid waarmee, en prijs om producten naar de markt te
brenaen wordt hoaer
x

x

x

x

x

x

x

x

Bedrijven huren steeds vaker labruimten en onderzoekers in voor
bepaalde projecten

x

Corporate identity wordt steeds belanqrijker

x

Kleinere divisies, meer services warden uitbesteed

x

R&D wordt beschouwd als de nieuwe drijvende kracht achier
economische ontwikkelinq
x

OESO 2002
Canton 2002
55 Kurzweil 1999 I 2005
56 Castor 2005/DHV 2005/Hegger 2005/Wolch 200 I /Zikri 2005
SJ

5•
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aratuur

x

x

Steeds meer aandac ht voor milieu en duurzaamheid

x

x

x
x

x
x

x
x

label 2: 8elangrljke actuele onlwikkellngen wereldwijd mbt R&D
Bovenstaande ontwikkelingen zorgen ervoor dot het ontwikkelen van een ' toekomstbestendige' R&D
huisvesting geen gemakkelijke opgave is.
2.3.3

Onlwikkelingen In Nederland

In Nederland komen de R&D-activiteiten voornamelijk voor rekening van een zevental grote
ondernemingen , de zogenaamde 'Big Seven' , dit zijn: Philips, Akzo Nobel, ASML, DSM , Shell , Unilever en
Oce. In de jaren '90 namen deze bedrijven tezamen 503 van alle R&D-uitgaven voor hun rekening. Dit
aandeel is de laatste jaren gedaald tot 443. Een belangrijke reden hiervoor is dot er in het MKB meer en
meer aan R&D wordt gedaan. 57

R&D is een belangrijke manier om de waarde van de economie te verhogen . Momenteel geven
landen in de EU gemiddeld 23 van het Bruto Binnenlands Pro duct (BBP) uit aan R&D, dit moet verhoogd
worden naar 33 (Lissabon doelstelling) . De Verenigde Staten geven 2,83 van het BBP uit aan R&D en
Japan zelfs 3,293. 58 Als de EU wil blijven kunnen concurreren , moeten deze uitgaven dus omhoog . Voor
Nederland geldt dot er l, 13 van het BBP word! uitgegeven aan R&D , de uitgaven aan R&D blijven
achier bij de groei van het BBP , dit komt vooral omdat de uitgaven van universiteiten en
researchinstituten achterblijven. Deze houden moor net gelijke Ired met de inflatie. De uitgaven aan
R&D in het bedrijfsleven zijn echter we! gestegen.

Toch blijkt ook het Nederlandse bedrijfsleven relatief weinig uit te geven aan R&D. Nederland blijft hier
ver a c hier bij landen als Finland en Zweden . Verder scoren Neder1andse bedrijven slecht als het goat
om samenwerkingsverbanden en innovatie. De R&D-intensiteit van de Nederlandse economie blijft
gelijk terwijl deze in een aantal andere landen toeneemt. Het blijkt dot Nederland slecht scoort op de
onderdelen innovatie en ondernemerschap. Het aantal aangevraagde octrooien is in Nederland wel
weer hoger moor hierbij moet opgemerkt worden dot deze voornamelijk op naam staan van een
aantal grote multinationals . De publieke uitgaven aan R&D zijn in Nederland gedaald in de periode
1995-2002. Hierna vindt er echter weer een toename plaats van deze uitgaven. Deze verslechterde

positie voor de publieke R&D zal op de lange termijn echter zijn weerslag hebben op de Nederlandse
innovatiekracht _59

Gilsing & Erken, 2003/ Navia & van den Steenhoven 2003
58 www.twanetwerk.nl
5 9 CBS 2006
57
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2.4

R&D-huisvesting

Door de hierboven beschreven ontwikkelingen ontstaat er nieuwe marktperspectieven voor R&D
huisvesting. Onderzoekende organisaties zoeken een gebouw waarin ze hun activiteiten maximaal
kunnen ontplooien. Deze gebouwen bevatten idealiter de volgende ruimten:6o

Werkruimten die geen laboratoria zijn (kantoorruimten e.d.).
lnformele ontmoetingsruimten.
Flexibele ruimten voor formele ontmoetingen (vergaderruimten e.d.).
Ruimten voor toevallige ontmoetingen.
Laboratoria.
Testruimten voor prototypes e.d.
Technische ruimten.
Opslag van materialen, instrumenten e.d.
Archiefruimten.
Wasruimten en sanitaire ruimten.

Onderzoeksgebouwen moeten meer don andersoortige gebouwen een maximale flexibiliteit kunnen
waarborgen. Dit omdat de activiteiten die er plaats vinden zeer divers zijn en omdat de techniek snel
veroudert. Als gevolg van de hiervoor beschreven ontwikkelingen zijn er een aantal trends gaande op
het gebied van R&D vastgoed:6 1
Ontwikkeling

l I

Bron

B&G Castor DHV Heaaer Watch

--+

Afstemminq werkplekken op individueel functieprofiel

x

Efficienter qebruik van ruimte
Duurzaamheid is een steeds belangrijker aspect in het
on twerp
x

x
x

Een ooede balans tussen open en oesloten labruimten

x

x

Flexibiliteit met het ooq op veranderinq

x

x

Gebouwen moeten sociaal en transparant ziin
x
Het creeren van science parks en verzamelgebouwen om
overheid,
samenwerking
tussen
bedrijfsleven
en
universiteiten te stimuleren
x

x

Het gebouw moet ontworpen zijn voor technologie; gebruik
van ICT & robots wint steeds meer terrein ten opzichte van
specifieke instrumenten en ruimten
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

voor

ergonomie

en

uiterlijk

x

x

x

x

x

x

x

Het plaatsen van utilities in aparte biioebouwen
Meer aandacht
werkomqevinq

Zikri

x
van

de
x

x

x

x

x

x

Tabel 3: Trends mbt R&D Vastgoed

Bovenstaande ontwikkelingen en trends zorgen ervoor dot het ontwerpen van een universeel R&D
gebouw aan veel voorwaarden moet voldoen. Een ideaal multifunctioneel flexibel gebouw zou een

60
61

Hain 1995/Walch 200 I /Braun & Gramling 2005
Braun & Gramling 2005/ Castor 2005/DHV 2005/Hegger 2005/Watch 200 I /Zikri 2005
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leeg casco zijn met de nodige basisinstallaties. 62 Het technische voorzieningennet zit in een kring boven
het lab en inrichtingselementen zoals zuurkasten en spoeltafels zouden mobiel zijn en overal in te
pluggen.63 Verschillende soorten onderzoek [chemisch , fysisch, biologisch) kan in dezelfde ruimten
plaatsvinden. Het is mogelijk om een casco te bouwen voor R&D, het inbouwpakket is echter sterk
afhankelijk van het soort onderzoek wot er plaatsvindf.6 4 In dit onderzoek worden deze twee
gebouwaspecten van elkaar onderscheiden en is alleen het gebouwcasco het argumenlum in
kwestie.

Het casco van een gemiddeld R&D gebouw is berekend op zestig tot honderd jaar levensduur.65 De
omhulling goat twintig tot veertig jaar mee, de installatietechniek, de ruimtelijke indeling en de
inrichting gaan vijftien jaar mee en de apparatuur slechts drie jaar.66

Figuur 3; Le Corbusier, Maison Dom-lnu (Llngotte Vastgoed & ANA-Architecten 2001)

Bij de ontwikkeling van een R&D gebouw is het zaak onderscheid te ma ken tussen maatwerk en
universaliteit. Elke organisatie heeft zijn eigen specifieke eisen, Een universeel gebouw is eigenlijk een
leeg

frame

met

universele installatievoorzieningen.

Dit is

een

multlfunctioneel casco waarin

verschillende soorten R&D organisaties gehuisvest kunnen worden. Het zou in een later stadium ook een
andere

bestemming

kunnen

krijgen. Dergelijke

concepten

bestaan

reeds

voor woning-

en

kantorenbouw. Een pionier op dit gebied was le Corbusier, zijn Maison Dom-lnu (zie afbeelding) is een
gebouwskelet met maximale indeelvrijheid. 67

Labgebouwen vallen niet onder de noemer commercieel vastgoed . Projectontwikkelaars en beleggers
richten zich voornamelijk op de woning-, de winkel-, de bedrijfsruimte- en de kantorenmarkt. 68 De reden
hiervoor is dot de verhuurbaarheid van deze mark! groot is en de volumes ook. R&D huisvesting

Arends & Verhoeven 24 juli 2007
Laboratorium magazine 2007
6• Braun & Gramling 2005
65 Streckwall 2005/Hegger 2005
66 Watch 200 I / Hegger 2005
67 Lingotto va stgoed & ANA Architecten 2001
68 Stichting ROZ vastgoedindex 1996/ Schutte el al 2002
62

63
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daarentegen is een kleine markt en onbekend terrein voor de meeste ontwikkelaars.69 In dit onderzoek
wordt de markt voor R&D Huisvesting vergeleken met de kantoormarkt omdat veel R&D plaatsvindt in
gebouwen die als kantoor kunnen worden omschreven en omdat het begrip marktconformiteit meer
inhoud heeft in deze mark!. Het kantorenaanbod door projectontwikkelaars is, om het risico van
leegstand le minimaliseren, bij uitstek marklconform.7o

2.5 Technostarters
Nieuwe technologieen veroorzaken welvaartsgroei. Deze innovaties worden vooral in het bedrijfsleven
ontdek1, ontwikkeld, geproduceerd en op de mark! gebracht. De mark! vraagt continu om nieuwe
producten, diensten en processen. Bedrijven blijven investeren in hun productieprocessen en het
vernieuwen van hun produc ten. Oil, omdat ze leren van hun bedrijfsvoering en om de concurrentie bij
le blijven. Daarnaast zijn er drastische innovaties die voortkomen uit wetenschappelijke ontdekkingen.
Deze drastische innovaties kunnen leiden tot superieure nieuwe p roducten of processen en geven de
betreffende

ontdekker een groat

voordeel

ten

opzichte

van de

concurrentie.

lnnovatieve

snelgroeiende bedrijven creeren veel werkgelegenheid en hebben een voorbeeldfunctie voor andere
ondernemingen. 71 Zij hebben een g rotere overlevingskans don anderen e n eveneens een hogere
groeipotentie.72 Bedrijven die zich veel met technologisc he vernieuwingen bezighouden en dus veel
aan R&D doen worden technostarters genoemd.

Definitie:73
Een technostarter is een bedrijf dot vijf jaar of minder bestaat (= geregistreerd stoat bij de
Kamer van Koophandel) , economisch actief is, niet onderdeel is van een groler bedrijf en
werkzaam is op technologisch gebied. Het bedrijf commercialiseert nieuwe producten, processen of
diensten, die zijn gebaseerd op eigen technische vindingen, of op een nieuwe
toepassing van bestaande technologieen. Het investeert veel in O nderzoek en Ontwikkeling
(R&D) . De technostarter kan zowel ontstaan vanuit een kennisinstelling a/s daarbuiten.

Het Ministerie van Economische Zaken hanteert de volgende definitie van technostarters; het goat
hierbij om ondernemingen die:
Vijf jaar of minder bestaan.
Geen onderdeel zijn van een grater b e drijf.
Veel investeren in R&D.
Nieuwe produc ten of processen commercialiseren die zijn gebaseerd op eigen technisc he
vindingen of op nieuwe toepassingen van bestaande technologieen.
Staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Economisch actief zijn.
Zow el vanuit een kennisinstelling als daarbuiten kunnen ontstaan.
www.neprom.ni/Dhr. ter Hark 04-D9-2007 I /Dhr. de Ruiter 05-09-2007 /Dhr. Zoontjens 06-09-2007 /Dhr. van Rooijen 1710-2007
10 Schutte et al 2002
1 1 Van Engelenburgh & Stam 200t
n Staatscourant 2005
13 Bosma et al 2004
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Het aandeel van de technostarters komt in de praktijk neer op 263 van het totale aantal jonge
bedrijven in de geselecteerde branches; 653 hiervan bevindt zich in de hightech branche. Een achtste
hiervan is vanuit een andere ondernemer gestart (incubator) en 4 3 bestaat uit spin-offs. In de jaren
1998 tot en met 2003 werden er gemiddeld 6400 technostarters opgericht. Technostarters hebben een

beduidend hogere overlevingskans don alle starters in de mark!; cijfers geven aan dot no 5 jaar meer
don de helft nog steeds best oat. In de jaren 2007-20 I 0 word! een stijgende lijn verwacht in het aantal
technostarters, tot 20 I 0 word! een groei van 25 3 verwacht.7 4

Nederland blijkt echter slecht le scoren als het goat om de beschikbaarheid van ruimte e n
bereikbaarheid. 75 Hightech starters vestigen zich bij voorkeur in gebieden waar veel vergelijkbare
bedrijven, leveranciers en afnemers opereren . Ook de nabijheid van een (technische) universiteit word!
zeer belang rijk gevonden. Oil vergemakkelijkt het zakendoen en de instroom van geschikt personeel.
Andere

factoren

die de

voorkeur voor een bedrijfslocatie

b e"invloeden zijn:

Voorzieningen,

infrastructuur, prijsniveau, netwerkmogelijkheden, aanwezigheid van faciliterende d ienstverleners,
bereikbaarheid en ligging.

76

In onder staande g rafiek is de verwachte ontwikkeling va n het aantal

technostarters tot en met 2010 le zien. In 2010 wordt verwacht dot er 8165 tec hnostarters zijn, dit zijn e r
253 meer als in 2003.77

r

-

ll!Ai

I

·-

'

,.,
0'14

--

~

------

ljO '..

n1 ~

,,,

-

~

11• •;

-

'

J :J'1!f

- - ~ .-

l b''

-

le ll t:II_k a i111 l eltl l \<-n

-t'!'! 1l t ll .\.,, A..11 1! ~

, .!

1 1 tiU-~ 1 1...:1)

- •I • ¢t · a u b l UJat-WI

-

tite!d

l.e~ t 1.:.L11 ·~ t o1· t .:!i

Figuur 4; Feitelljke en trendmatlge ontwikkeling aantal technostarters 1992 - 2010 (Bosma et al 2004)

Nabijheid van mensen, instellingen, andere bedrijven vooral voor kennisintensieve be d rijven word t
stee d s b ela ngrijker. Voorbeelden hiervan zijn Sillicon Vall ey, d e High Tec h Campus in Eindhove n en de
concentratie van multimediabedrijven in en rond Amsterdam genoemd , die hun succ es d anken aan
Bosma e1 al 2004
De Jong e1 a l 2003
76 de Jo ng e 1al 2003
n Bosma el al 2004
7•
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de nabijheid van kennisinstellingen, grote afnemende bedrijven, de stedelijke cultuur en ambiance,
evenals de aanwezigheid van creatieve mensen. Ook samenwerking tussen bedrijven onderling en
tussen bedrijven en instellingen zal verder toenemen. Locaties waar bedrijven en kennisinstellingen
intensief samenwerken worden ook wel kennisclusters genoemd. Een effectieve en snelle kennistransfer
wordt voor regio's een steeds belangrijker instrument in de concurrentiestrijd met andere regio's. Het
goat daarbij niet alleen om technische oplossingen moor ook om de bereidheid tot samenwerking die
regionaal bepaald kan zijn.

In Nederland is er momenteel sprake van een ongunstige situatie wot betreft huisvesting voor R&D
bedrijven.78 In casu is er sprake van een zoektocht naar verbetering op het gebied van huisvesting voor
hightech bedrijven en zodoende een gunstige bijdrage aan een innovatief ondernemingsklimaat in
Nederland.

2.6

Resume

Door factoren als vergrijzing, toenemende concurrentie van bedrijven uit opkomende economieen
zoals India en China en de ambities op het terrein van de kenniseconomie worden de economieen van
een aantal landen in de EU waaronder Nederland steeds meer afhankelijk van innovaties. De
overheden van deze landen hebben verschillende initiatieven ontplooid om een economie waarin de
productiefactoren arbeiden kapitaal sterk gericht zijn op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe
technologie, de zogenaamde kenniseconomie 79, le bevorderen. In Nederland probeert men dit met
onder met overheidsinitiatieven zoals het innovatieplatform en het biopartner programma . Deze
programma's zijn onder andere bedoeld om de oprichting van hightech bedrijven, de zogenaamde
technostarters, te stimuleren . Een aanzienlijk deel hiervan start als spin-off van een bestaand bedrijf of in
een van de incubators verspreid over het land. Tot 2010 wordt een groei van het aantal technostarters
verwacht; namelijk 253 meer ten opzichte van 2003, dit komt neer op 8165 technostarters.
Technostarters kennen een lager uitvalpercentage als gewone starters . no vijf jaar bestaat 60 3 van de
starters nog steeds, dit tegenover 55 3 van de gewone starters. 80 Door de toename van de oprichting
van innovatieve bedrijven neemt de vraag naar geschikte R&D-huisvesting op gewenste locaties toe.

Door ontwikkelingen op Sociaal, Politiek , Economisch en Technologisch (PEST) gebied waarmee R&D
verweven is ontstaan er nieuwe trends voor gebouwen waarin R&D wordt verricht. De belangrijkste drie
drijfveren voor het karakter van nieuwe R&D huisvesting zijn:a1
1.

Het ontstaan van een competitieve internationale markt.

2.

Meer samenwerking in onderzoeksprojecten tussen bedrijven, instellingen en onderzoekers.

3.

De zich versnellende ontwikkeling van technologie

Een marktconform R&D casco met voldoende flexibiliteit voor de toekomst zou wellicht gunstig in de
markt gezet kunnen warden. In principe zou dit gebouw onafhankelijk van het soort onderzoek wot er in
plaats moet vinden ontwikkeld kunnen warden. De inrichting wordt door de gebruikende organisatie
verzorgd. Basisinstallaties zoa/s luchtbehandeling en elektriciteit door de ontwikkelaar.
De Jong et al 2003
www.vandale.nl
eo Bosma et al 2004
8 1 Watch 2001
78
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3 Marktconforme R&D Huisvesting
3. 1

lnleiding

In de voorgaande hoofdslukken zijn de aanleiding en de (maatschappelijke) context van het
onderzoek beschreven. Di! hoofdsluk is een beschrijving van het uitgevoerde casusonderzoek . He!
onderwerp van dit rapport is Marktconforme R&D Huisvesting; MRH, is een term welke bestaat uit drie
begrippen. Het eerste begrip, marktconformiteit is een begrip dot illustratief is voor de wisselwerking
tussen vraag en aanbod. Het is een samentrekking van het woord markl, de vraag dus en het woord
conform; wot betekent dot de vraag moet overeenstemmen met het aanbod.

Een marktconform gebouwontwerp moet voldoen aan de eisen van een zo groat mogelijk aantal
(potentiele) gebruikers. Hierdoor word! het ontwerp in essentie door de 'groolste gemene deler'
bepaald. Morktconforme eisen zijn gebonden aan prijs, branche, regio en tijd.8 2 Bij het definieren van
de term Morktconforme R&D Huisvesling rijst de volgende vraag:

Deelvroa

MRH ?

2: Wat Is een Marktconforme R&D hulsvestln

Wat R&D is en actuele ontwikkelingen en trends op he! gebied van R&D in he! algemeen en voor R&Dhuisvesting in het bijzonder zijn uitgebreid in literatuur onderzocht en warden beschreven in hoofdstuk 2.
In dit hoofdstuk word! gezocht naar morktconforme kenmerken voor een Huisvesting bestemd voor
R&D.

De inrichting buiten beschouwing gelaten lijken moderne R&D gebouwen steeds meer op hightech
kantoorgebouwen , !evens vindt veel R&D plaats in gebouwen plaats die als 'kantoorachtig' getypeerd
kunnen worden. 83 In Nederland warden de meeste kantoorgebouwen morktconform gebouwd door
projectontwikkelaars. Het begrip morktconform heeft dus meer inhoud in deze mark!. Bij de zoektocht
naor de marktconformiteit van een R&D gebouw is daorom in dit onderzoek de kanlorenmarkt als
referentiekader gebruikt. De belangrijkste verschillen en overeenkomsten warden geYnventariseerd om
ten

einde

een

indicatie

te

verkrijgen

van

de

atwijkende

gebouwkorakteristieken

van

een

(marktconform) R&D gebouw ten opzichte van een morktconform kantoorgebouw.

3.2
3.2.1

Beschrijving onderzoeksproces
lnleldlng

De eerste fase van het onderzoek bestond uit een verkenning van begrippen en termen met betrekking
tot het onderwerp. Het opstellen van een topiclijst was een hulpmiddel om goede literatuur en andere
bronnen le vinden . Het maken van een mindmap (zie bijlage 111) heeft geholpen om belangrijke
begrippen en hun onderlinge relaties naar voren te halen. Naarmate het onderzoek meer vorm kreeg
werd de zoektocht naar literatuur gerichter. He! verkrijgen van inzicht in he! begrip morktconformiteit in
02
83

Schutte et al 2002
Broun & Gramling 2005/ Zikri 2005/Dhr. van Rooijen 17-10-2007
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relatie tot een (R&D)gebouw was een essentiee/ onderdeel in het onderzoeksproces. De vo /gende slap
was hel verkrijgen van gegevens hierover in de empirische werkelijkheid oflewel de praktijk. In dil geval
beslaat deze uil een aanlal casussen; (R&D)gebouwen die reeds gerealiseerd zijn.
3.2.2

Onderzoeksopzet

Het casusonderzoek behelst een aantal bestaa nde gebouwen waarvan de primaire functie het
huisvesten van een organisatie die zich veel met R&D bezighield is. Hel goat o m een zevental
gebouwen, welke dot zijn is weergegeven in hel volgende overzic ht:

Afbeelding

Stad

Oplevering

ATLAS

Wageningen

2007

BETA

Eindho ven

2007

Gebouw

Organlsatie

Onderzoek

Universileit

biologisc h, fysisc h,

Wageningen

chemisc h

Verschillende

b iologisch, fysisc h,

bedrijven

chemisch

TU Eindhoven,
HELIX

.

.

J~

-\a

•.

~.: .

Eind hove n

1997

·~":

c hemisch

scheikunde

Voedsel en
Eindhove n

Waren

facu/teit

2003

Autoriteit, VWA

Mercachem

Nijmegen

2006

Shell

Rijswijk

2004

Voedsel en Waren

c hemisch,

Autoriteit

biologisch,

Mercachem BV

c hemisch

Shell International
Exploration and

c hemisch, fysisc h

Production
Voed sel en
Waren
Autoriteil, VWA

~-·
.-

Zwijndre ch t

.

label 4: Casusgebouwen
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2001

Voedsel en Waren

chemisch,

Aulorileit

biologisc h,
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Di! zijn gebouwen die verschillende organisalies huisvesten en waarin verschillende soorten onderzoek
word! gedaan. Alvorens de gegevens zijn verzameld is er een lijsl met hypothesen opgesleld; deze
hypolhesen lijst bestaat uil stellingen die vermoedelijk ook voor de casussen zullen gelden.

In het onderzoek is sprake van een zoektocht naar uniformiteit van R&D-huisvesling; Vandaar dot er
gebouwen met een verschillend profiel zijn geselecteerd. Het praktijkonderzoek kan getypeerd worden
als een 'quasi-kwanlilalieve ' casesludie, er zijn een aantal numerieke gegevens ge'lnventariseerd en
geanalyseerd. De genomen sleekproef is echler van onvoldoende omvang om een degelijke
statislische analyse op toe le passen. 84 He! goat er echter hier om een indicalie te verkrijgen van
karakteristieken van [marklconforme) R&D huisvesling en wot opvallende verschillen in kenmerken zijn
met kantoorgebouwen . Kwantificering van onderzoeksgegevens vindl plaals in die zin dot uit de
verkregen onderzoeksgegevens en gegevens uit literatuur een acceptabel minimum of een
acceptabele bandbreedte van marklconforme waarden gedestilleerd word!. De resultaten uil he!
casusonderzoek worden getoetsl aan de hypothesen. Tevens zullen deze waarden worden vervolgens
vergeleken met dezelfde kenmerken voor marktconforme kanloorgebouwen. De waarden die hier
voor kantoorgebouwen worden gehanleerd zijn e c hler niel verkregen uit beslaande gebouwen. Deze
waarden worden over he! algemeen door marktpartijen als mark Icon form gezien voor kanloorpanden.
tn veel door projectontwikkelaars ontwikkelde kanloren komen deze waarden terug in he! ontwerp.85
3.2.3

Dataverzameling

Er is gebruikt gemaakt van de volgende melhoden van dataverzameling: 86
l.

2.

Bestaande gegevens:
a.

Lileratuurstudie

b.

lnvullijsten gebouwparameters

Interviews:
a.

Verkennende gesprekken

b.

Semi-open

dieple

interviews

met

enkele

experts

die

betrokken

zijn

bij

het

ontwerpproces van R&D gebouwen; een architect , een huisveslingsc onsultant en een
kostenexpert.

De literaluur dient als verdieping en om inzicht in de verschillende begrippen te verkrijgen. Vervolgens
zijn invullijsten opgesteld. Deze lijslen zijn opgestuurd naar de betrokken ontwerpende parlijen van de
belreffende gebouwen. Di! waren voornamelijk architectenbureaus en installatiebureaus . De respons
was hoog. Desondanks is he! niel gelukt om alle gegevens le inventariseren, sommige data was door
de respondanten niel meer te achterhalen.

Naast de grondprijs wordt de prijs van gebouwen per vierkante meter BVO in hoge mate bepaald door
de bouwkoslen . Ontwikkelaars zijn daarom erg gernteresseerd in de optimale balans tussen de prijs om
he! gebouw le realiseren, en een ontwerp wot voldoet aan het profiel van een zo groot mogelijke
8'

85
86

Baarda & d e Goede 2006
Schutte et al 2002
Baarda et al 2005
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groep potentiele gebruikers. Belangrijk is het dus om de kenmerken te onderscheiden die de
bouwkosten in hoge mate bepalen.

Prijsbepalende elementen van gebouwen zijn hieronder weergegeven . hierbij wordt het onderscheid
gemaakl tussen elementen die in grote hoeveelheden voorkomen en elemenlen die relatief kostbaar
zijn:B7
Grote hoeveelheden:
0

Conslructie

0

Vloeren

0

Gevel

0

Binnenwanden

0

Vloer- plafondafwerking

0

Klimaatinslallaties

Hoge prijs:
o

Fundering

o

Gevel

o

Dok

o

Transportinstallaties [roltrappen en liftenl

De gevel koml in grole hoeveelheden voor en is eveneens een relalief koslbaar element. Een grool
vloeroppervlak ten opzichte van het geveloppervlak is rendemenltechnisch gezien daarom beler.
Gebouwen bestemd voor R&D hebben in principe geen ander type gevel als kantoorgebouwen.
Bovenstaande elementen komen alle zowel in kantoorgebouwen als R&D gebouwen voor. Waar vooral
verschil in zit zijn de klimaatinstallaties (HVAC): Deze zijn in R&D gebouwen doorgaans duurder don in
kantoorgebouwen .88

Om de lijsl samen le slellen van te inventariseren gebouwparamelers is gekeken naar verschillende
instrumenten en informatiedragers om gebouwen en gebouwkosten le omschrijven. Volgens de NEN
2631; lnvesteringskosten van gebouwen, begripsomschrijvingen en indeling, kunnen de bouwkosten

kunnen als volgt gespecificeerd worden: 89
Kosten per eenheid , vierkante meters vloeroppervlak. kubieke meters inhoud. medewerker.
productie-eenheid etc.
lndeling naor elementen: Elementenmelhode 1991
lndeling bestekshoofdstuk: STABU
Kosten naar volgorde van uitvoering

In een programma van eisen (PVE) wordt het onderscheid gemaakt lussen functionele-. ruimtelijke en
technische eisen. Bij functionele eisen volt te denken aan gebruiksfuncties van ruimtes. Bij ruimtelijke
eisen gaol hel voorai om de maalvoering van een gebouw. Bij Technische eisen gaol het om

a' Schulle et al 2002
Watch . 200 I /do s innovative labor 2005/Dhr. Van Dijk 12-03-2007
s• NEN 2631 1979
88
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prestaties van conslruclies, malerialen en inslallalies. Ook in hel bouwbesluil worden deze lermen
gehanteerd om de regelgeving voor gebouwen in le delen.90

De REN (Real Estate Norm ) is een kwalitatieve beoordelingsmethode voor commercieel vastgoed. Hel
woord kwalileil betekenl 'hoedanigheid' en heefl belrekking op een aantal eigenschappen van een
gebouw. De meesle eigenschappen van een gebouw lalen zich eenvoudig en objectief beschrijven.
Kwaliteit heefl echter ook belrekking op subjeclieve zaken, dot wil zeggen zaken waarvan de male
van belong voor elke gebruiker kan verschillen. Deze zaken zijn uileraard belangrijk voor de
marktconformiteit. De subjecliviteit van de melhode zit in hel feil dot gebruikers per aspect kunnen
aangeven

hoe

belangrijk

zij

dit

vinden. Er bestaan

verschillende

lijsten

voor verschillende

vastgoedsoorlen. Elke lijsl bevat een aantal kwalileilsaspeclen die belangrijk zijn voor een bepaald
type vaslgoed.

91

De beoordeling van deze aspeclen is subjeclief, een aanlal van de geformuleerde

aspeclen waren echter bruikbaor voor he t opslellen van de invullijslen in dit onderzoek.

Van elk gebouw zijn er in totaal 34 parameters verzameld. Deze zijn als volgt onderverdeelt:
Ruimlelijk:
o

Dimensies grid

o

Dimensies gebouw intern

o

Bruto VloerOppervlok: BVO

o

Verhuurbaar VloerOppervlak: VVO

o

Verdiepinghooglen

Funclioneel:
o

Vrije hooglen

o

Vierkanle meters per werknemer

Technisch:
o

Nultig draagvermogen vloeren

o

Vermogen klimaatbeheersing HVAC

o

lnstallalieconcepl en verwarming & koeling

o

Eleklrisch vermogen

Financ ieel:
o

Bouwkosten (excl. Grond-, inrichlings- & bijkomende kosl en)

3.2.4

Hypothesen onderzoek

De resultaten moeten zijn gelabeld naar relevanlie voor de deelvroag . De ene parameter zegl meer
over hel verschil van een R&D-gebouw met een kantoorgebouw don de andere. Voor aanlal van deze
waarden kunnen verwachlingen of, hypothesen voor de uitkomslen worden opgesleld.

Vanuit de literaluur e n de orienlerende gesprekken met experts werd geconsl aleerd dot voor R&D
gebouwen in vergelijking met kanloorgebouwen de volgende hypolhesen kunnen worden gesleld:

90
91

Bouwbesluit 2006
Stichting Real Estate Norm Nederland 1994
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De

stramienmaten

voor

R&D

zijn

groter in

kantoren

evenals

de

ruimten:

ee n

ontwerpstramien van 7,20 bij 7,20 (modulen van 1,80 m) word! gezien als marktconform.
Labruimten zijn gemiddeld tussen de 50 en de 60 m2 groof.92 Voor marktconform e kantoren
geld! een breedte van 3,60 meter en een diepte van 5,40 m eter. 93
Labruimten hebben een grotere constructlehoogte als kantoorruimlen (3 meter). Dil in
verband met meer en grotere leidingen. Hooglen van 4,00 tot 4,50 meter zijn gangbaar. De
vrije hoogte is m inimaal 2,60 meter, conform bouwbesluit. Niel zelden word! er geen
systeemplafond toegepasl en liggen de leidingen vrij.94
De oppervlakte van een marktconforme kantoorwerkplek is minimaal 20 m2. Labruimlen
zijn

over

het

algemeen

groler:

gemiddeld

40

to t

50

vie rkante

meter

per

laboratoriumeenheid. Het aantal vierkante meters BVO per werknemer ligt voor R&D in de
bandbreedte 40 tot 45. Voor kantoren is dit ongeveer 30 m2, hier b ij moet worden
opgemerkl dot dit laalsle getal daall, de trend l endeerl dus w eer naar minder m2 per
werknemer. 95
De verhuurbaarheld van het gebouw; de verhouding tussen het BVO e n het VVO, ligt een
stuk lager don bij kantoorgebouwen. Bij kanfoorgebouwen is dit minimaal 0,85;96 bij R&D is
deze verhouding kleiner omdat er meer oppervlakte word! opgeeisl door technische
ruimten welke niet worden meegerekend lot hel VVO; een waarde lussen de 0,70 en
0,80.97
Het draagvermogen van de vloeren is bij labruimten hoger, dit vanwege de speciale
apparaluur die er dikwijls op stoat. Een marklconform kanloorpand heett vloeren met een
draagvermogen van minimaal 4,0 kn /m2. Bij onderzoeksgebouwen is dit 6 to t l 0 kn/m2. 98
Het ventllatievoud is bij labruimten vaak hoger als ka ntoorgebouwen. Er geld! een
minimum van 4,0 M3/h/m3 (4-voudig) voor marklconforme kantoorgebouwen, bij
labgebouwen is dit minimaal 4-voudig voor biologische en fysische labs en minimaal 8voudig voor chemische labs.99
Koeling en verwarmlng: Het ge"installeerde koelende en verwarmende verm ogen per

vierkante meter hang! sterk of van het soor1 onderzoek dot er verricht word1. Bovendien is
di1 ook s1erk afhankelijk van de hoeveelheid isolafie , opbouw van he1 gebouw
(hoogbouw/laagbouw, breedte, leng1e, etc .) In veel gevallen vols1aa1 een s1andaard
sys1eem met cen1rale verwarming en mechanische ven1ilatie. He1 kom1 voor dot er
appara1uur gebruikt word1 welke veel warmte afgeeft, in deze gevallen moet er meer
koelend vermogen worden ge"installeerd, dif, vanwege de hoge koslen uileraard alleen in
de betreffende ruimten.100
Elektriciteit; In verband met de speciale apparatuur, verlichting en ventilatie is het

ge"installeerde

elektrische

vermogen

per

vierkante

meter

hoger

don

n Watch 2001 /Neufer! 2002/Braun & Gramling 2005/ Ohr. Collignon 11 -01 -2007 / dhr. Van Dijk 12-03-2007
Schutte et al 2002
" Neufer! 2002/ bouwbesluit 2006/Dhr. Collignon 11 -01-2007
95 Braybrooke et al 1986/Watch 2001 / Schutte et at 2002/Braun & Gramling 2005/
9• Schutte el al 2002
97 Braybrooke et al 1986
98 Hain 1995/Watch 2001
99 Neufer! 2002/Daniels 2003
100 Hain 1995/Watc h 200 I /Braun & Gramling 2005
93
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kantoorgebouw; 100 tot 350 W/m2 bij R&D tegenover 50 tot 100 W/m2 bij een
kantoorpand. 101
Verder is er bekend dot er speciale voorzlenlngen nodig zijn voor labs; bedrijfsgassen,
koelwater, chemicalien etc. 102 In een marktconform casco zal hier echter niet in warden
voorzien. Deze zijn te zeer bedrijfsafhankelijk om in een universeel gebouw te realiseren.
De bouwkosten voor een gemiddeld R&D gebouw per vierkante meter BVO bedragen
1500 tot 2500 Euro. Voor een marktconform kantoorgebouw bedragen deze gemiddeld
l 000 tot 1500 Euro per vierkante meter BVo .1 03

Het onderzoek toetst deze verwachtingen aan de werkelijkheid, dit onderzoek is een mengvorm van
kwalitatieve gegevens (tekst) uit interviews en literatuur en kwantitatieve gegevens (numeriek) uit
invullijsten.
De gestelde hypothesen voor R&D gelden hoofdzakelijk voor de laboratorla in R&D- gebouwen. In dit
onderzoek wordt er vanuit gegaan dot de kantoorruimten in onderzoeksgebouwen niet wezenlijk
verschillen van kantoorruim t en in gebouwen van kantoorhoudende organisaties. De verschillende
literatuur bevestigt dit. 104 Uiteindelijk warden er voor R&D-huisvesting marktconforme waarden gezocht.
Dit zijn echter geen absolute waarden, er is enkel sprake van een acceptabel minimum of een
bandbreedte van marktconforme waarden.
3,2.5

Data-analyse

De uit het analyse van de uit het onderzoek verkregen waarden warden hier gepresenteerd in
tabelvorm, daarna volgt een terugkoppeling naar de hypothesen. De voor het eindresultaat relevante
waarden zijn vet en cursiefweergegeven. De invullijsten met de resultaten bevinden zich in bijlage IV. In
de volgende tabellen is het minimum telkens de kleinste aangetro ffen waarde, en het maximum de
grootste waarde van de betreffende gebouwen.

De analyse voor de resultaten voor het grid ziet er als volgt uit:
minima al
casussen

maxlmaal
casussen

Resume
casussen

Bewerking
resume

1,80

5,40

1,80

modus

Stramienmaat gebouwbreedte labs (m)

3,30

7,20

1,67

standaarddeviatie

Stramienmaat gebouwdiepte labs (m)

3,60

13,00

3,98

standaarddeviatie

Grid
minimaal
Ontwerpmoduul:
maateenheid grid (m)

indeelbare

Tabel 5: Casussen; grid

De

ontwerpmoduul

is

de

basismaat

welke

steeds

terugkomt

in

het

ras ter

waarop

de

gebouwplattegrond ontworpen is. In de NEN 6000; Modulaire coordinatie voor gebouwen is vastgelegd
dot een basismoduul (M) 100 mm. is. De ontwerpmoduul die veelal gebruikt wordt voor kantoren is 1,80
m . (l8M). 10s De marktconforme vertrekdiepte is don driemoal deze moat (54M; 5,40 m .) en de breedte

Daniels 2003
Watch 2001 / Braun & Gromling 2005/Dhr. Arends & Dhr. Verhoeven 24-07-2007
103 dhr. Van Dijk 12-03-2007/Schutte et al 2002
10• Hain 1995/Watch 2001 / Braun & Gromling 2005
10s Kamerling & Kamerling 1997

10 1
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tweemaal (36M; 3,60 m.). Ook voor de geselecteerde R&D gebouwen geld! dot deze moat of een
veelvoud hiervan is toege past als basis voor de plattegronden. Hier geld! dot de maximale b reedte
van de labruimten 7,20 m. is en de diepte maximaal 13,00 m. De resultaten liggen nogal uiteen moor e r
geldt dot een kleiner stramien niet noodzakelijk betekent dot de ruimten ook kleiner zijn.

In he! onderstaande overzichl stoat de analyse van het BVO en het VVO:
Oppervlakten totaal

mlnimaal
casussen

Bruto vloeroppervlakte BVO (m2)

3.200

73.300

134.000

Bewerklng
resume
totaal

Verhuurbaor Vloeroppervlak VVO (m2)

2.700

62.000

103.000

totaal

Verhouding BVO/WO

0,56

0,85

0,77

gemidde/d

1500

457

gemiddeld

64

38

gemidde/d

(Maximaal) aantal personen werkzaam in
90
aebouw (FTEl
Gemidde/d aantal m2 BVO per werknemer
18

maxima al
casussen

Resume
casussen

label 6: Casussen; BVO & VVO

De verhouding van he! BVO tot het VVO, de zogenaamde vormfac tor 106, is een indicatie voor de
verhuurbaorheid van een gebouw welke door projectontwikkelaors word t gehanteerd . Deze verschill
sterk per c asus moor komt gemiddeld rond 0,77; dit is 773. Di! is hoger don de hypo these. Het ligt echl e r
nog wel een stuk lager don de morktconforme waorde van kantoorhuisvesting; 0,85 ofwel 853. Het
financiele rendement van deze gebouwen is gem iddeld dus lager don dot van een morktconform
kantoorgebouw. Het sluil aan bij de hypolhese waorin een rendement tussen 70 en 80 3 word!
geschat. He t gemiddelde aantal BVO per werknemer ligl bij de casussen op 38 m2 en bij
marktconforme kantoorgebouwen op 30 m2.101

De ruimtelijke oppervlakten:
Oppervlakten Ruimten

minima al
casussen

maximaal
casussen

Resume
casussen

Bew erk Ing
resume

Aantal kanloorunits

13

247

113

gemiddeld

Totale oppervlakte kantoorruimten (m2)

480

28.100

44.200

totaal

Gemiddelde oppervlakte kantoorunit (m2)

22

42

32

gemiddeld

Aantal labunits

10

101

40

g emiddeld

Totale oppervlakte labruimten (m2)

640

7.0 10

19.400

totaal

Gemidde/de oppeN/akte labunit (m2)

34

100

60

gemidde/d

Verhouding lab-/kantoorruimten

0,2

2, 1

0,9

gemidde/d

LaboppeNlak als percentage van BVO

93

333

21 3

gemidde/d

LaboppeNlak als percentage van WO

103

443

283

gemidde/d

label 7: Casussen; oppervlakten ruimtelljk

De gemiddelde groolte van de onderzochte labruimten is 60 vie rkante meter. Di! gemiddelde komt
tegemoet aan de hypothese. He! volt vooral op dot de grootte van labruimte n onderling erg versc hilt.
Gezien he! feil dot he! gebouwen betrefl waorin versc hillende soorten onderzoek verrichl worden is di!
niel vreemd. De verhouding tussen lab- en kanloorruimlen verschill sterk per gebouw. Verschillende

10•
101

Bosma & Tuitert 2006
Schutte et al 2002
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onderzoeksorganisaties vereisen verschillende verhoudingen tussen kantoren en laboratoria. Het
gemiddelde komt uit op 0,9 wot betekend dot er gemiddeld in deze gebouwen ongeveer evenveel
lab-/ als kantoorruimte is . Een uitschieter is Mercachem, hier is deze verhouding 2, l; er is hier dus meer
don 2 keer zoveel labruimte als kantoorruimte. Bij de meeste gebouwen is er meer kantooroppervlakte.
Gezamenlijk hebben deze gebouwen 44.200 m2 kantoorruimte tegenover 19.400 m2 labruimte. De
verhouding lab-/kantooroppervlak van het totaal is 0.44. In totaal is er in deze gebouwen dus meer don
twee keer zoveel kantooroppervlakte als laboppervlakte.

Voor de vloerhoogten geld!:
minimaal
casussen

Hoogten

Verdiepinghoogte; Bovenkant tot onderkant
3,3
consfrucfievloer Labruimten (m)
Vrije hoogte /abruimten; bovenkant v/oer tot
2,8
onderkant systeemplafond (m)

maximaal
casussen

Resume
casussen

Bewerking
resume

4,5

3,9

gemiddeld

4,0

3,2

gemiddeld

Tabel 8: Casussen; vloerhoogten

De gemiddelde constructieve verdiepinghoogte (de vrije hoogte tussen de bovenkant van een vloer
en de onderkant van de bovenliggende vloer) ligt bij labruimten op 3,9 meter. Voor een standaard
kantoorgebouw is een hoogte van 3 meter gebruikelijk. In de hypothese word! gesteld dot hoogten
van 4 tot 4,5 meter gebruikelijk zijn. Dit in verband met meer en grotere leidingen. Een hogere
verdieping heel! verregaande consequenties voor de bouwkosten. di! word! veroorzaakt door meer
materiaalgebruik, hogere (binnen)wanden , meer geveloppervlak. etc.

De vrije hoogte is ook hoger don bij kantoorhuisvesting (2,60 meter), deze bedraagt hier gemiddeld 3,20
m. Hierbij moet opgemerkt worden dot er vaak geen (duur) systeemplafond word! toepast in
labruimten waardoor de leidingen blootliggen. 108

Hieronder volgt een overzicht met de gegevens over het draagvermogen van de vloeren:
maximaal Resume
casussen casussen
6,0
4,0

Bewerking
resume

Nuttig draagvermogen kantoorvloeren (kn/m2)

minima al
casussen
2,5

Nuttig draagvermogen labruimtev/oeren ( kn/m2)

3,0

6,0

gemiddeld

Nuttlg draagvermogen vloeren

4,6

gemiddeld

Tabel 9: Casussen; draagvermogen vloeren

Het draagvermogen van de labruimtevloeren is duidelijk hoger don dot van kantoorruimten.
Gemiddeld komt de gemiddelde waarde voor de kantoorruimten precies overeen met de
marktconforme waarde uit de literatuur namelijk 4 kn/m2 (kilonewton per vierkante meter). In het
overzicht is te zien dot het draagvermogen van de vloeren van laboratoria verschillend is. De waarden
zijn echter hoger don die van de kantoren. In veel labruimten staan zware machines en apparatuur
waardoor vloeren

zwaarder belast

worden. 10 9

Zwaardere

vloeren

betekenen

bouwkosten.

ioe Hain 1995/Wotch 200 I /K ious 2003/Broun
10•

& Gramling 2005/dhr. Collignon I 1-01-2007

Hain 1995/Wotch 200 I

41

echter

hogere

Afstudeerscriptie Wim Poelstra

In onderstaande tabel de resultaten voor de klimaatinstallaties:
lnstallaties

kantoorruimten;
Ventilatievoud
luchtverversinq per uur (m3/h/m3l

x-voudige

minima al
casussen

maximaal
casussen

Resume
casussen

Bewerking
resume

2

4

3

gemiddeld

22

6

modus

230

100

gemiddeld

180

86

gemiddeld

7x A

nvt

nvt

4x C;
Jx8

nvt

nvt

120

220

180

gemiddeld

120

150

140

gemiddeld

/abruimten;
x-voudige
Ventilatievoud
6
/uchlverversinq per uur (m3/h/m3)
Geinsta/leerd
verwarmend
vermogen
per
20
vierkante meter aebruiksoooervlak (W/M2l
Geinstalleerd koelend vermogen per vierkante
20
meter gebruiksoooervlak ( W /m2)
niet
toegepast:
lnstallatieconcept verwarming (1)

c

niet
toegepast:

/nstallatieconcept koeling en ventilatie (2)

A
Beschikbaar e/ektrisch vermogen kantoorruimten

(W/m2)
Beschikbaar

elektrisch

vermogen

/abruimten

(W/m2l
Tabel 10: Casussen; kllmaatinstallatles

De installatieconcepten zijn als volgt ingedeeld:
Verwarmlng:

110

A. Centrale verwarming
B. Variabel-volume-systeem
C. Ventilatorconvectorsysteem
D. lnductie-units

Koeling:

A. Natuurlijke luchttoevoer icm. Mechanise he luchtafvoer
B. Constant-volume-systeem
C. Variabel-volume-systeem
D. Ventilatorconvectorsysteem
E. lnductie-units

De verkregen waarden voor het ventilatievoud lopen sterk uiteen per gebouw. Het gemiddelde
ventilatievoud voor laboratoria is 9-voudig. Echter, de maximaal gevonden waarde van 22 m3/h/m3 is
een uitschieter. Bij de meerderheid van de gebouwen is de waarde 6-voudig voor de laboratoria.
Opvallend is dot dit bij de rest van de labs 8-voudig is . In de hypothese werd gesteld dot het
ventilatievoud voor labs minimaal 4 en maximaal 8 moet te zijn .

De ge"lnstalleerde verwarmende en koelende vermogens in Wall per vierkanfe meter !open sferk
uifeen, in hef Alias gebouw zijn beiden slechfs 20 W/m2. Verwarmend vermogen is maximaal 228 W/m2,
koelend vermogen 181 W/m2. Zoals eerder vermeldt zijn deze waarden sferk afhankelijk van de
activifeifen die in een onderzoeksgebouw warden verrichf.

11 0

Hengeveld & van Zanten 200 I
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Voor de toegepaste installatieconcepten geldt in de kolom minimaal de minst toegepaste concepten
staan. In de kolom maximaal staan de meest voorkomende systemen. Opvalland is dot in elk gebouw
concept A[Centrale verwarming) wordt toegepast als verwarmend systeem. Voor de koeling geldt dot
systeem C (variabel volume systeeml en systeem B (constant volume systeem) het meest warden
toegepast.

Van elk van deze concepten zijn diverse varianten denkbaar, hel toegepaste concept hangt sterk of
van het type gebouw, de personeelsbezetting, de mate van isolatie, etc. Er geldt dot de mate van
complexiteit en prijs toeneemt van A naar D/E. Ook de benodigde plafondhoogte en de benodigde
vierkante meters in technische ruimte neemt toe. 111

Dit is uiteraard minder gunstig voor de

verhuurbaarheid van het gebouw.

Ten slotte de ge"inventariseerde bouwkoslen:
Bouwkosten totaal

mlnlmaal
casussen

Totale bouwkosten (€)
Bouwkosten per m2 BVO (€1

maxima al
casussen

Resume
casussen

Bewerklng resume

8.000.000

l 00.000.000

29.700.000

gemiddeld

l.000

3.400

l.900

gemiddeld

Tabel 11: Casussen; bouwkosten

De bouwkosten lopen sterk uiteen. Het goedkoopste gebouw kost l .000 Euro per vierkante meter BVO .
Bij het duurste gebouw is dit meer don drie keer zoveel. Het gemiddelde is l.900 Euro per vierkante
meter. De aangegeven bandbreedle in de hypothese is 1500 tot 2500 Euro per m2 BVO en door ligl het
gemiddelde van deze gebouwen vrijwel middenin.
3.2.6

Financiele analyse - Bruto Aanvangs Rendement; BAR

Het BAR , het Bruto Aanvangs Rendement is in Nederland een van de meest gebruikelijke methoden om
de waarde van vastgoed le bepalen: He! BAR wordt ook wel 'yield' genoemd, de meest gebruikelijke
definilie is het percentage brulo theoretische kasstroom op jaarbasis als percentage van de totale
initiele investering . De bruto theoretische kasstroom komt overeen met de bruto jaarhuur bij volledige
verhuur tegen marktprijzen in het beginjaar.

BAR =

112

Bruto jaarhuur in jaar l bij volledige verhuur
Totale initiele investering

Huuropbrengst per m 2 x VVO
Kosten per m2 x BVO

In de volgende berekeningen wordt voor twee locaties in Nederland: Delft Technopolis en Eindhoven
Science park , achtereenvolgens het BAR, het investeringstekort en de huurprijs berekend. Deze
berekeningen warden telkens voor een (theoretisch) marklconform kantoorpand en een (theoretisch)
R&D gebouw (kantoren en laboratoria) met een gelijk BVO (12.000 m2) gedaan . Voor de bouwkosten
en de verhouding tussen BVO en VVO word! uitgegaan van de resultaten van het casusonderzoek.
Voor de overige gegevens wordt gebruik gemaakt van kengetallen uit de markt.

111
11 2

Hengeveld & va n Zanten 2001
Rust et al 1997/Schutte et al 2002
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Vergelljking BAR: Son Science park Eindhoven

Grondkosten: € 110 per m2 Bvo113
BARvereis1,kanloren: 6,20-7,75, hierbij word! uitgegaan van een huurovereenkomsl voor l 0 jaar 114
Er word! uitgegaan van een theoretische huurprijs;
Huuropbrengst(bovengrens; markthuur 2007): €130 per m2 VVO, per jaar 1is

Voor he! kantoorgebouw geld!:
12.000 m2 BVO
Bij een verhuurbaarheid van 853: 0,85 x 12.000 = l 0.200 m2 VVO
Bouwkosten: € 1.200 per m2 BVO
Bijkomende koslen en direcliekoslen bedragen 20-30% van de bouwkoslen 116, hier word! uitgegaan
van he! gemiddelde: 253 dus: 1,25 x 1200 = €1500 per m2 BVO
Kosten totaal: 1500 + 110 = €1610 per m2 BVO.

BARkanloorgebouw. Eindhoven = [huuropbrengSfjaarl /investering]
[l.326.000/19 .320.000]

[130 x 10.200 I 1610 x 12.000] x 1003

x 1003 = 6.863

Voor he! kanloorgebouw word! he! vereisle BAR ruimschoots gehaald en dus is de investering
inleressant voor een belegger.

Voor het R&D-gebouw geldt:
12.000 m2 BVO
Bij een verhuurbaarheid van 773: 0,77 x 12.000 = 9.240 m2/VVO
Bouwkoslen: € 1900 m2/BVO
Bijkomende kosten en directiekosten; 253: 1,25 x 1.900 = €2.375 m2/BVO
Kosten totaal: 2.375 + 110 = 2.485 m2/BVO

BARR&D gebouw. Eindhoven = [huuropbrengsljaar 1/investering]

[130 x 9.420 I 2.485 x 12.000 l x 1003

[l.224.600/ 29.820.000] x 1003=4, 113

Het BAR is een stuk lager don bij het kantoorgebouw. Dit komt doordat de invesleringskosten hoger zijn
en doordat de verhuurbaarheid van het gebouw tegelijkertijd lager is.

Dezelfde berekening voor een andere locatie {Delft Technopolls):

Grondkosten: € 190 per m2 BVO
BARvereisl (kantoren) = 5,60-7,00l 17

www.vastgoedmonilor.nl
DTZ Zadelhoff 2007
11s DTZ Zadelhoff 2007
"•Schutte et al 2002/Dhr. Van Dijk 2007
113

1"

44

Afstudeerscriptie Wim Poelstra

Huuropbrengst(bovengrens; markthuur 2007): €140 per m2 VVO, per jaar

BARkantoorgebouw. Delli =[huuropbrengstiaotl /investering] = [ l 40 x l 0200 I 1690 x 12000] x 1003 =

[l .428.000 I 20.280.000) x 1003 = 7,043

= [huuropbrengstjaar l /investering] = [140 x 9.420 I 2.565 x 12.000 J x 1003 =
[ l.318.800 I 30.780.000] x 1003 = 4,283

BARR&D gebouw. Delft

In beide gevallen volt het BAR van R&D veel lager uit en haalt het minimaal gestelde BAR niet. Het hier
gehanteerde BAR geld! echter voor kantoorgebouwen. Omdat R&D-gebouwen in dit onderzoek met
kantoorhuisvesting word! vergeleken en omdat de locaties gelijk zijn word! er hier met een gelijk BAR
gerekent. In werkelijkheid zou het BAR voor R&D-huisvesling zelfs hoger moeten zijn omdat de
gebouwen sneller verouderen en meer risicovoller zijn als belegging . Dit zou betekenen dot het nog
moeilijker word! voor een R&D-vastgoedontwikkeling om het geeiste BAR te behalen. Het tekort zal don
doorgerekend moeten warden in de huurprijs.

lnvesterlngstekort:

Voor Elndhoven:

Het vereiste BAR ligt voor kantoren in de bandbreedte 7,60-8,75, voor bedrijven geld! dot het BAR tussen
8,35-9,25 ligt, dit geldt voor de regio Nederland-Zuid. 11 8 In deze berekening wordt uitgegaan van een
BAR van 83 voor een R&D gebouw:
BARR&Dvereisl

=8 3

(minimaal)

lnvestering, R&Dacceplabel = opbrengsljaar I I BARvereisl

= 130 x 9.420 I 0,08 = €15.307.500

lnvestering , R&Dwerkelijk = 2.485 x 12.000 = €29.820.000
Het tekort is: margeR&D= lnvestering, R&D occeplabel-lnvestering , R&Dwerkelijk = 15.307.500 - 29.820.000

=

- €14 .512.500

Bij een gesteld BAR van 83 is er een tekort van 14,5 miljoen op de investering in het R&D gebouw op de
betreffende locatie.

Dezelfde berekening voor Delft:

Hier wordt uitgegaan van een BAR voor Nederland-West; voor kantoren geldt hier een lager BAR; 7,207,90&. Voor bedrijven geldt een BAR van 7,80-8,803. Hier wordt gerekend met een BAR van 73:
BARR&Dvereisl = 7 3
lnvestering, R&Docceplobel = opbrengst jaar l I BARvereisl
Jnvestering, R&D werkelljk = 2.565

X

= l 40 x 9.420 I 0,07 = €18.840.000

12.000 = €30.780.000

Het tekort is: margeR&D= lnvestering, R&D occeplobel- lnvestering, R&Dwerkelijk = 18.840.000 - 30.780.000
- €1 l.940.000

111
11a

DTZ Zodelhoff 2007
DTZ Zodelhoff 2007

45

=

Afstudeers c riptie Wim Poelstra

Een lekort van l 1.9 miljoen. Het tekort is hier kleiner omdat er hier een lager BAR geld!. Daarnaasl is de
marklhuur hoger. De gehanleerde huren gelden echler voor kantoorhuisvesling. Om R&D-huisvesting
aanlrekkelijk te maken voor investeerders moet er een hogere huurprijs gevraagd warden.

Berekenlng huurprijs:

Uitgaande van bovenstaande berekening kan er een theoretisc he huurprijs per m2 BVO (H) berekend
warden die gevraagd moet warden om het investeringstekort te compenseren:
Elndhoven:

BAR = Huuropbrengsl per m2 x VVO/ Kosten per m2 x BVO
Bij een BAR van 83:
[H x 9.240 I 29.820.000] x 1003

=83

924.000 x H =8 x 29.820.000
H = 258 €/m2 BVO "' 260 €/m2 BVO
(markthuur kantoorruimte regio Eindhoven (bovengrens): 130 €/m2 BVO). De huurprijs van een R&Dgebouw zou in Eindhoven dus het dubbele moeten zijn van de huurprijs van een standaard
kantoorgebouw.
Delft:

[H x 9.240 I 30780.000] x l 003

= 73

924.000 x H = 7 x 30.780.000
H = 233 €/m2 BVO"' 230 €/m2 BVO
(markthuur kantoorruimte regio Delft (bovengrens): 140 €/m2BVO) 119

De huurprijzen zouden in beide gevallen een stuk hoger moeten zijn om het gestelde BAR te halen.
Voor R&D zijn g een markthuren bekend. Het stoat vast dot deze een stuk hoger zal moeten liggen don
de markthuren voor kantoorhuisvesting. Uit de berekeningen wordt duidelijk dot de ontwikkeling van
R&D gebouwen op deze locaties financieel-te chnisch gezien een uitdaging is. De investering kan alleen
gerechtvaardigd warden bij significant hogere huurprijzen als bij standaard kantoorgebouwen e n
bedrijfshuisvesting. Uiteraard biedt een R&D-huisvesting ook meer als een standaard kantoorgebouw;
Hogere verdiepingen. grotere overspanningen. zwaardere vloeren en een hoger prestatieniveau voor
klimaatregeling en elektriciteit bieden meer mogelijkheden voor de inrichting. Het is e chter de vraag
hoeveel R&D-organisaties extra willen betalen voor die toegevoegde waarde en in hoeverre elke
individuele organisatie dit nodig heeft.

De gehanteerde BAR-cijfers zijn van toepassing bij langdurige huurovereenkomsten en volledige
verhuur. In de werkelijkheid is er grote kans op tijdelijke en gedeeltelijke leegstand waardoor de
rendementen lager uitvallen. Het BAR is de belangrijksle invloedsfaclor op het rendement van een
vastgoedbelegging en is daarom zeker een b ela ngrijke indicator voor een investering in vastgoed. 120

11•

120

DTZ Zadelhoff 2007
Rusi e t a l 1997
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3.3

Resume

In het volgende overzicht worden de gevonden waarden van de casusstudie nog eens op een rij
gezet. In de kolom hypothese staan de waarden zoals deze in de literatuur zijn gevonde n. In de laatste
kolom staan de waarden die als marklconform gelden voor kantoorhuisvesting. In bijlage IV zijn de
volledige lijsten met de waarden voor elke casus terug te vinden.

Resume

Casussen

Hypothese
R&D gebouw

Marktconform
kantoorgebouw

Ontwerpmoduul (ml

l,80

l,80

1,80

Stramienmaat qebouwbreedte labs (m)

3,30 - 7.20

7,20

3,60

Stramienmaat aebouwdie p te labs lml

3,60 - 13,00

7,20

5,40

Verhoudina BVO/VVO

0,77

0,70- 0,80

0,85

Gemiddeld aantal m2 BVO per werknemer

38

40 tot 45

30

Gemiddelde oooervlakte 1 unit tm2)

60

40 tot 50

20

Verhoudinq lab-/kantoorruimten

0,9

1,0

nvt

Labruimten als percentaae van BVO

2 13

40 tot 603

nvt

503

nvt

4,00 tot 4,50

3,00

2,60 tot 3,00

2,60

4,60

6 tot 10

4,00

6-8 voudiq

4 - 8 voudiq

4 - voudiq

Labruimten als percentaae van VVO
283
Bovenkant construc tievloer tot onderkant
3,88
constructievloer lml
Vrije hoogte; bovenkant vloer tot onderkant
3, 19
svsteemplafond (ml
Nuttiq draaqvermoqen vloeren (kn/m2l
labruimten;
x-voudige
Ven tilatievoud
luc htverversina per uur fm3/h/m3)
Geinstalleerd verwarmend vermogen per
vierkante meter aebruiksonnervlak (W /M2l
Geinstalleerd koelend vermogen per vierkante
meter aebruiksoooervlak (W /m2)

100

varierend

75 tot 100

86

varierend

45 tot 70

lnstallalieconcepl verwarminq ( 1)

A

A/B/C

A/B

lnstallalieconceot koelina en venlilatie 12)

B&C

B/C

A/B/C

Ele klrisc h vermoaen; W /m2

180
l.900
[qemiddeld)

100 tot 350

SOio! 100

l.500 tot 2500

1.000 tot 1.500

Bouwkosten per m2 BVO [€)
Tabel 12: Resume hoofdstuk 3

Marklcon form e waarden voor he t grid zijn groter bij labruimten don voor kantoorruim ten ;
Marklconform kanloor: 3,6 bij 5, 4 m. Dot van labruimtes loopt uileen. Bandbreedte van 5, 14 tot
7,20 breed en 7,20 tot 9,25 diep. Het product van b eiden, de gemiddelde oppervlakte voor
een labruimte zit tussen de 50 en 60. 121

De vormfactor van kantoorpanden is groter; 853 tegenover een bandbreedte van 70 tot 803
voor R&D-gebouwen, de gemiddelde waarde van d e onderzochte R&D-gebouwen is 773.
Hieruit kan gec oncludeerd w orden dot R&D-huisvesting minder financieel rendemenl per
oppervlak biedl.

12 1

Wa tch 2001
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Gemlddelde aantal m2 BVO per werknemer: Oil is per werknemer is bij kantoren kleiner: 30 m2.

Tegenover 38 m2 voor labruimten uit het onderzoek voor labruimten. In de literatuur word! nog
meer; namelijk een oppervlak van 42 tot 46 m2 per werknemer als gangbaar gesteld. R&D
heett dus een groter gebouw nodig don een kantoororganisatie met hetzelfde aantal
werknemers. Over het algemeen kan gezegd worden dot R&D-organisaties van dezelfde
grootte meer vierkante meters nodig hebben en dus in oppervlakte gerekend meer huur
opbrengen. In de berekeningen in het volgende hoofdstuk word! uitgegaan van een
gemiddelde: [38+[(42+46)/2 ]J/2

= 41

"' 40 m2 per persoon voor R&D-gebouwen.

De gemlddelde oppervlakte van een l unit bedraagt 20 m2 voor kantoorruimten. De
gemiddelde grootte van labunits in het onderzoek is 60 m2. Dit is een grotere uitkomst don de
hypothese voor de oppervlakten van labruimten: 40 tot 50 m2.
Het gemiddelde van de totale laboppervlakte als percentage van het BVO ligt rond de 203 bij
de casussen. Hetzelfde percentage van laboppervlakte ten opzichte van het VVO is 283 bij de
casussen.

Het nuttlg draagvermogen vloeren loop! sterk uiteen per gebouw, b ij kantoren is de
marktconforme waarde hiervoor minimaal 4 kn/m2 Voor R&D geld! dot deze waarde over het
algemeen hoger ligt . Gemiddeld: 4,6 kn/m2. De hypothese stelt dot R&D-vloeren significant
zwaarder moeten zijn. Hierbij kan worden opgemerkt dot dit niet overal nodig is moor enkel in
ruimten met speciale ops tellingen 122.

Het ventllatlevoud is bij marktconforme kantoorpanden minimaal 4-voudig. Het ventilatievoud
voor marktconforme labruimten is in de casussen gemiddeld 6 tot 8-voudig .De hypothese stelt
dot een waarde van minimaal 4 en maximaal 8-voudig gangbaar is voor R&D-ruim ten. Vooral
voor chemische labs is een hoger ventilatievoud vereisl, hiervoor geldt dot de investering in
installaties veel hoger kan uitvallen.

De geinventariseerde waarden voor het verwarmende en koelende vermogen loop! sterk
uiteen in de casussen . Een gemiddelde van 100 W/m2 voor het verwarmende vermogen en 86
W/m2 voor het koelende vermogen werd er genoteerd. Er geldt dot deze verm ogens sterk
verschillen per onderzoek. In de hypothese word! daarom hierover geen uitspraak gedaan. De
gemiddelde waarden uit dit onderzoek spreken voor zich en er kan g esteld worden dot er
sprake is van hogere waarden don die voor kantoren. R&D-gebouwen verbruiken gemiddeld
don ook veel meer energie.123

Het gemiddelde ge·installeerde elektrlsche vermogen per vlerkante meter ligt voor labruim ten
ook een stuk hoger don voor kantoorruimten. Het gemiddelde voor de onderzo c hte labruimte n
is 180 W/m 2. Marktconforme kantoren hebben 50 tot 100 W/m2 nodig, voor R&D gebouwe n
geld! een bandbreedte van 100 tot 350 W/m2.
122
123

Braun & Gramling 2005/Mole nveld 26-06-2007
Castor 2005/Hegge r 2005/Wotch 200 l /Zikri 2005
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De gemiddelde bouwkosten per vierkante meter BVO zijn voor R&D-gebouwen duidelijk een
stuk

hoger don

de

kosten

van

kantoorgebouwen.

Het

gemiddelde

van

de zeven

casusgebouwen bedraagt 1.900 Euro per vierkante meter BVO. Hogere invesleringskosten in
energie en constructie zorgen hier voor.
Het Bruto Aanvangsrendement; De berekeningen aan het einde van dit hoofstuk geven een
indicatie van de investering in R&D vergeleken met een investering in kantoorhuisvesting op
eenzelfde locatie. Er is gerekend met gegevens uit het onderzoek . Om een investering in een
R&D-gebouw met deze kenlallen zal de huur voor een R&D-gebouw veel grater zijn . In dit
voorbeeld tot 2003 van de kanloorhuursom.
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4

Het marktperspectief voor R&D huisvesting

4. 1 lnleiding
Trends en ontwikkelingen op het gebied van R&D-activiteiten volgen elkaar snel op. Veel van deze
ontwikkelingen hebben directe of indirecte gevolgen voor de huisvesting van R&D activiteiten. In
Nederland is er momenteel een ongunstige situatie wot betreft huisvesting voor R&D bedrijven in het
MKB. 124 Het onderhavige onderzoek is een zoektocht naar verbetering op het gebied van huisvesting
voor hightech bedrijven ten einde een gunslige bijdrage te leveren aan een innovatief klimaat in
Nederland. Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van MRH in Nederland zal er ook gekeken moeten
worden naar de markt hiervoor. Naar aanleiding hiervan is de volgende deelvraag geformuleerd:

Deelvraa 3: Hoe

root ls de markt voor R&D Hulsvestin

In Nederland?

Het antwoord op deze vraag is gezocht in een orienterende marktstudie welke hier beschreven wordt.
Getracht wordt een indicatie te geven van de markt voor R&D huisvesting tot 2010. Ook hier is er weer
sprake van een cyclisch-iteratief proces waarbij er een constante wisselwerking is tussen literatuur- en
praktijkonderzoek .12s

4.2
4.2.1

Onderzoeksproces
lnleldlng

In dit deel wordt het marktonderzoekgedeelte beschreven. Dit gedeelte richt zich op de draagkrachl
voor MRH in Nederland . Hierbij is een inventarisatie gedaan van potentiele gebruikers en hun behoeften
wot belreft (R&D) Huisvesting. Er is een steekproef genomen van incubators in de lien steden in
Nederland waar de meeste innovatie plaatsvindt. 126 Uil deze sleekproef is gelracht om een beeld le
verkrijgen van de partijen die belong kunnen hebben bij het aanbieden van een Marktc onforme R&D
Huisvesting en in welke secloren deze zich bevinden. Met behulp van gegevens over de mark! van het
CBS . de Kamer van Koophandel, CPB en andere instanties wordt getrachl de polenliele mark! voor
MRH in Nederland in kaarl le brengen.
4.2.2

Onderzoeksopzet

He! vraagstuk vraagl om een sludie van de markt voor de in he! voorgaande hoofdsluk beschreven
Marktconforme R&D Huisvesling. Er zijn 3 verschillende soorten marktonderzoek: 121

I.

Verkennend of exploratief: Bij deze vorm van marktonderzoek word! gekeken naar factoren die

een belangrijke rol spelen bij he! product, onderlinge relaties en achterliggende motivaties van

1>< de Jong et al 2003

Baarda et al 2005
Louter 2003/Weterings et al 2005
121 www.allesovermarld onderzoek.nl

125
12•
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betrokken partijen . Er wordt meestal gebruik gemaakt van desk research in combinatie met
een kleinschalig veelal kwalitatief onderzoek .
2.

Beschrljvend of descrlptlef: Hierbij brengt de onderzoeker het terrein in kaart. Voorbeelden van

onderwerpen die vaak behandeld warden , zijn: schatten en bepalen van de omvang van de
markt, het marktaandeel, enzovoort. De vorm van onderzoek is kwantitatief.
3.

Verklarend:

Hierbij wordt voornamelijk

gekeken naar factoren

die de markt kunnen

be'lnvloeden. Daarbij warden verklaringen gezoc ht voor bewegingen en ontwikkelingen in de
mark! . De onderzoeksvorm is vaak het e xperimenf.

In dit onderzoek is grofendeels hef eerste soort markfonderzoek gekozen . Hef onderzoek is hoofdzakelijk
kwalifatief van aard. Er zijn enquetes verstuurd naar 11 incubators in Nederland. De volledige enquetes
bevinden zich in bijlage V.
4.2.3

Dataverzameling

Er is gebruikt gemaakt van een drietal methoden van dataverzameling : 128
l.

Literatuurstudie (desk research)

2.

Enquetes met open vragen

3.

Kwalitatieve semi-gestructureerde diepte Interviews met gebruikers (klantenl en
projectontwikkelaars (aanbieders)

In het onderzoeksmodel is te zien dot het onderzoek uit drie hoofdcomponenten bestaat: de
ontwikkelingen op het Politieke, Economische, Sociale en Technologische vlak (PEST) 129 , Het product
MRH zelf en de (potentielel markt voor MRH .

Om een gebouw te ontwikkelen en vervolgens gunsfig in de mark11e kunnen zeften is hef noodzakelijk
daf er voldoende markfbehoeffe voor bes1aa1. Daarom was hef noodzakelijk een indruk le verkrijgen
van de vraag naar MRH in Nederland. De doelgroep van dif soort huisvesting zijn succesvolle
technostarters die uit de zogenaamde incubatorfase komen . Door een snelle groei van de organisatie
is

er

meer behoefte

aan

een

grotere

huisvesting

wetke

meer

fle xibiliteit

biedt

don

de

incubatorhuisvesting of het bedrijfsverzamelgebouw. Deze bedrijven zitlen het liefs! in de nabijheid van
een (technische) Universiteit en gelijksoortige bedrijvigheid. 130

Het onderzoek is brancheonafhankelijk verricht. De bedrijven die eventueel een gebouw huren kunnen
zich in verschillende onderzoekssectoren bevinden. Het te ontwikkelen gebouw is universeel en is
geschikf voor verschillende soorfen onderzoeksbedrijven .

Baarda et al 2005
Van Aken 2002
130 Weterings et al 2007
12a
129
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Tijdens het onderzoek is gekeken naar de lien belangrijkste steden verspreid in Nederland op
innovatiegebied,

131

Er bevindl zich een Universiteil evenals veel kennisintensieve bedrijvigheid; dit zijn

de volgende steden met de bijbehorende incubators:

l)

Amsterdam; Het Biopartner cenlrum is een bedrijfsverzamelgebouw voor bedrijven in de life

sciences, locatie: Amsterdam Science Park [ASP) Uva terrein Amsterdam West.
2)

Delft; YES! Delft; een incubator waar studenten van de TU Delft warden bijgestaan bij he!

opstarten van een high-tech onderneming. Locatie: TU terrein Delft
3)

Elndhoven;

Innovation lab; TU/e Innovation Lab B.V. is de incubator van de Technische Universiteit
Eindhoven. Locatie: TU-terrein Eindhoven
Philips technology incubator; dit is de incubator va n Philips NV, hier zitten zogenaamde
'spin-offs'van Philips Researc h. Localie: High Tech Campus Eindhoven zuid .
4)

Enschede: Business & Science park Enschede; Oil is een incubatorinslelling van de Universiteit

Twente. Locatie: UTwente-terrein in Enschede oosl.
5)

Groningen; YEAH!; Young Entrepeneurs Are Here! ; ondersteund en huisvest jonge slarlende

ondernemers afkomstig van MBO, HBO en WO. Er word! kennis gedeeld, er wordt
samengewerkl

aan

opdrachten

en klanten

warde n

gezamenlijk

gewoNen.

Locatie :

bedrijventerrein Groningen zuidwest.
6}

Leiden; Biopartner; BioPartner Center Leiden was in april 2003 he! eersle BioPartner Center in

Nederland dot startende ondernemers mocht verwelkomen. BioPartner Center Leiden biedt
startende ondememers in de Life Sciences naast flexibele kantoor- en laboratorium faciliteiten in
samenwerking met Competence Centre Life Sciences ook management onderteuning en een
uitgebreid netwerk van contacten. Locatie: Bioscience park Leiden
7)

Maastrlcht; BioParlner Center Maastricht is een "Life Sciences Incubator"; een hoogwaardig

bedrijfsverzamelgebouw
geneesmiddelen,

voor

starters

behandelmethoden

en
en

bedrijven
diagnostica

die

nieuwe

ontwikkelen,

biotechnologische
produceren

en/of

vermarkten. Universiteit Maastric ht/academisc h Ziekenhuis, Maastricht Zuid.
8)

Nijmegen; Mercator Technology & Science Park; Ondersteunt hightec h starlers van ender

andere de Radboud Universiteit in Nijmegen. Universitair ziekenhuis st. Radboud Universiteit
Nijmegen.
9)

Utrecht; CUBE Utrecht; CUBE is een voorziening voor startende ondernemers in de gebouwen

van de Hogeschool Utrecht. C UBE stoat voor Centrum Utrecht Bedrijven Experlise en is een
woordspeling die verwijst naar Business Incubator, een term voor een kweekvijver voor nieuwe
(technische) bedrijven, die in een later stadium op eigen kracht tot succesvolle bedrijven
kunnen uitgroeien. Locatie Utrecht Noord-centrum
10) Wagenlngen; Bioparlner; Ondersteunt en huisvest bedrijven in de food, b io en Life Sciences
sector. Locatie: Agro business park Wageningen w est.

De incubators zijn bijna allemaal gelieerd aan een universiteit. Enkel de Philips Technology Inc ubator
niet, deze is opgezet door, en verbonden aan Royal Philips NV. De incubators ondersteunen en
131

Akkerman & Welting 2006
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huisvesten beginnende bedrijven die zich met R&D bezighouden . Onder deze bedrijven bevinden zich
een aanlal groeiers, de zogenaamde doorslarters, die op termijn uit het gebouw groeien en een
huisvesting zoeken die hen voldoende ruimte en flexibiliteit biedt. Negen van de bovenslaande
incubators kunnen aangemerkt worden als highlech inc ubators. Twee van hen, de incubators in
Utrecht en Groningen. ondersteunen bedrijven die zich voornamelijk bezighouden met crealieve
industrie, ICT en [zakelijke) dienstverlening. He! gros van deze activiteiten volt niet onder de noemer
R&D. De resullalen uil deze enquetes zullen daarom niet meegewogen worden in het eindresultaat van
di! onderzoek . Ter illuslralie van he! algemene gedrag en de wensen van de innovatieve bedrijven
worden de resultalen van deze enquetes e c hler wel gepresenleerd in di! hoofdsluk.

Bij het betreden van een nieuwe markt voeren bedrijven, zo ook vastgoedontwikkelaars, een
marktonderzoek uit. Het is ook mogelijk dot zij di! laten doen door een onafhankelijk bureau. Om
marktconforme producten te kunnen ontwikkelen zijn een viertal fa c toren belangrijk voor een
ontwikkelaar, di! zijn de volgende:132
De tijd ; Wanneer is de mark! gunslig en wanneer niet?)
De prijs; Wat kost het en wot lever! he! op?
De regio ; Waar is er vraag naar het produc t en waar niet?
De branche; Welke partijen zijn ge"interesseerd, wot willen zij en met hoevelen zijn zij?

Met de vragenlijsten is getracht een indruk le krijgen van het verloop van R&D bedrijven uit de
incubators en de behoeften van deze bedrijven op het gebied van bedrijfshuisvesling. Deze bedrijven
komen uit hun startersfase en zoeken naar een eigen huisvesting om hun 'corporate identity' te
verstevigen en hun organisatie de ruimte le geven. Gezien he! feit dot deze bedrijven hun kapilaal aan
hun onderzoek en productontwikkeling moeten uitgeven word! er vanuit gegaan dot men niet of
weinig meer huur wil betalen per vierkante meter don andere organisaties van vergelijkbare groolte. 133
Tevens is het mogelijk dot een aantal van deze bedrijven een leegslaande kantoorhuisvesting goal
betrekken als de huur van een R&D onderkomen significant hoger is; het wordt don aantrekkelijker om
een bestaand kantoorpand in te richten voor onderzoek .134

Op basis van deze factoren is een vragenlijst opgezet gericht aan de zogenaamde facility managers
van de incubators. Dit zijn de mensen die zich onder andere bezig houden met huisvestingszaken van
de technoslarters. De lijst bevatte de volgende vragen; het eerste gedeelte is algemeen en goat over
de inc ubator en het aantal bedrijven dot er nu zit, het tweede gedeelte is geric hl op de vertrekkende
bedrijven :
Algemeen :
1.

Hoe long bestaat de incubator?

2.

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

3.

In welke sectoren zijn deze bedrijven actief?

Vertrekkende bedrijven:

132

133
13 4

Schulle et al 2002
De Jong et al 2003
Dhr. fer Hark 4-08-2007
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4.

Hoevee/ hiervan zijn doorgroeiers of hebben de potentie om op korte termijn (<5 jaar) door te
groeien; hoeveel bedrijven hebben dus behoefte aon nieuwe huisvesting?

5.

Wat is het gemiddelde aanta/ w erknemers van de doorstarters?

6.

Hoeveel bedrijven zijn er reeds succesvo/ vertrokken?

7.

Kuni u bij elk van de volgende aspecten met betrekking tot het gebouw drie (of m inder. als er
m inder zijn) voorname redenen noemen voor deze bedrijven om l e vertrekken uit de
incuba tor?
Bo uwkundige dimensies:

8.

If.

Flexibiliteit I gebruikgeschiktheid:

Ill.

Locatie:

IV.

Voorzieningen /utilities:

Blijven d e meesle van deze bedrijven in deze/fde (kennis)regio o f vertrekken zij naar een
andere (kennis)regio in Nederland?

9.

Kiezen

de

meesle

bedrijven

voor

het

ontwikkelen

en

bouwen

van

een

nieuwe

bedrijfshuisvesting of huren zij een bestaand pond?
4.2.4

Data-analyse

De respons van de vragenlijsten was l 003, alle lijsten werden ingevuld . Desondanks is niet elk onderdeel
ingevuld. Vooral bij de vragen over redenen to t vertrek uit de incubators. b leven er veel onderdelen
open. dit kom t omdat in veel gevallen de bedrijven tevreden zijn over de huisvesting, of omdat ze hier
weinig over kwijt willen; de voornaamste reden om te vertrekk en is de groei van de bedrijven.

Allereerst het algemene gedeelte: 13s

Incubator

Leeftljd
(ir)

Aantal
bedrijven
momenteel

R&D
Onderzoekssectoren

1.

Amsterdam science park, biopartner

13

13

LS & G

2.

Yes!Delft

2

29

HTS & M; C

3.

Elndhoven, incubator 3+

4

40

HTS & M ; C

4.

Eindhoven, Philips technolo!:w Incubator 10

15

HTS & M

5.

Enschede, Business & Science park

25

30

HTS & M; C

6.

Leiden, Biopartner

4

13

LS & G

7.

Maastrlcht, Biooartner

3

19

LS & G

8.

Nlfmecien, Mercator incubator

18

40

LS & G

9.

Wageningen, Blopartner

5

15

LS & G; F&F

10. Utrecht. CUBE

3

10

C l, C P & NM; FZD

l l. Groninaen, YEAH!

2

14

C l, CP & NM; FZD

ciemlddeld:

8

22

totaal

238

Relevante bedrijven

214

Percentaae van totaal

903

Tabel 13: Incubators; algemeen
iJS De reden dot de onderste twee inc ubators niet vet gedrukt zijn is dot de aard van de R&D in deze incubators
vooral JCT-gericht is en dus geen a p arte R&D huisvesting nodig heeft. lie o ak de volgende biz. van dit rapport.

54

Afstudeerscriptie Wim Poelstra

Hierin is:
LS & G; Life Sciences en Gezondheid
HTS & M; HighTech Systemen en Materialen

C: Chemie
F&F: Flowers en Food

Cl, CP & NM: Creatieve lndustrie, Content Productie en Nieuwe Media
FZD: Financiele en Zakelijke Dienstverlening
Uit deze data kan geconcludeerd warden dot de meeste bedrijven in de incubators in Eindhoven (40)
en Nijmegen (40) zitten. Ook in Enschede B&S Park (30) en Yes!Delft (29) zitten veel bedrijven . De
sectoren zijn ingedeeld volgens de sleutelgebieden zoals deze door de Nederlandse overheid zijn
geformuleerd.136

Gesteld kan warden dot warden dot de meeste bedrijven zich in de sectoren

chemie, high tech systemen en materialen en life sciences en gezondheid bevinden. Zoals te zien is in
de label zijn er twee incubators waarin bedrjven in de sectoren Creatieve lndustrie, Content Productie

& Nieuwe Media en Financiele & Zakelijke Dienstverlening zitten. De R&D die hier wordt verricht stelt
geen tot weinig bijzondere eisen aan kantoorhuisvesting en het gros van deze bedrijven zal don ook
geen interesse hebben in labruimten. Hierom zullen deze bedrijven niet warden meegenomen in de
berekening aan het einde van dit hoofdstuk. De resultaten van deze enquetes zijn echter wel relevant
voor het verloop van jonge (techno)starters uit incubators. Daarom warden ze hier loch meegenomen.

Waar in dit hoofdstuk gesproken wordt van relevante bedrijven warden de bedrijven uit de eerste
negen incubators bedoeld. In de label is te zien dot 214 (903) van de 238 zittende bedrijven in
aanmerking komen als mogelijke toekomstige huurders voor R&D-huisvesting zoals behandelt in dit
rapport.

In het volgende overzicht de potentiele doorgroeiers en hun kenmerken:
Gemiddelde
Aantal
bedrljven bedrljfsgrootte
Aantal
succesvol
doorgroelers
doorgroelers vertrokken
werknemers)

Incubator
1. Amsterdam science park,
blopartner
2

onbekend

2.

Yes!Delft

29

10

8

3.
4.

20
Eindhoven, Incubator 3+
Elndhoven,
Philips
10
technoloav Incubator
Enschede,
Business
&
Science park
10

40

4

3

20

300

4

5.

6.

Leiden, Blooartner

3

2

onbekend

7.
8.

Maastrlcht, Blopartner
0
Nljmegen,
Mercator
Incubator
0

0

nvt

10

20

9,

Waaeninaen, Blooartner

0

nvt

5

10, Utrecht, CUBE

5

10

6

l l. Groninqen, YEAH!

14

6

onbekend

10

38

10

gemiddeld

" 6

onbekend

Van Tilburg en Bekkers 2004
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totaal

98

381

Relevante bedrijven

79

365

11

96%

nvt

Percentage van totaal
81%
Percentage doorgroeiers van totaal
aantal zittende bedrlJven
41%
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label 14: Incubators; potentiele doorgroeiers

Opvallend is do! de polenliele doorgroeiers zich vooral bevinden in Delfi, Eindhoven en Enschede. Di!
zijn de drie highlech clusters me! een TU. Ook zijn hier de meesle bedrijven succesvol vertrokken. De
gemiddelde groolle van de vertrekkende bedrijven bedraagl 10 werknemers. Met doorgroeiers word!
hier bedoeld bedrijven die de potentie hebben om binnen 5 jaar door le kunnen groeien en dus
behoefte aan nieuwe huisvesting zouden hebben. Van de steekproef zijn er 79 bedrijven die hiervoor in
aanmerking komen. Het aantal bedrijven aangemerkt als doorgroeiers als percentage van he! totale
aantal bedrijven bedraagt: 413.

In de volgende tabellen zijn de redenen waarom succesvolle bedrijven vertrekken uil de incubators
opgenomen:
Redenen vertrek bedri)ven
Incubator
1. Amsterdam
biopartner

Bouwkundig

Flexlblliteit

Locatle

te weinig m2

nvt
niet
professloneel
genoeg
geen
vergaderrulmten
Locatie na
incubatorfase te
duur

goed

park,

science

2.

Yes!Delft

te weinig m2

3.

Elndhoven, Incubator 3+

weweinig m2

4.

Elndhoven,
Incubator

5.

Enschede,
park

Philips

technology
nvt
te
weinig
Science ultstrallng,
techniek

Business &

!lOed
goed
geen ruimte voor
pilotlines, te dure
ruimte

m2,
uitstraling bedrijf
zelf

nvt

6.

Leiden, Biopartner

nvt

nvt

nvt

7.

Maastricht, Biopartner

nvt

indeling ruimtes

OV, snelweg

8.

Nlimegen, Mercator incubator

nvt

beoerkte rulmte

nvt

9.

Wa!leningen, Biopartner

te weinig m2

nvt

nvt

10. Utrecht, CUBE

te weiniq m2

nvt

11. Groninaen. YEAH!

leweinia m2

nvt

nvt
gebrek aan
beschikbare plek
in incubator

label 15: Incubators; redenen vertrek doorgroeiers

Bovenstaande overzichlen geven de resullalen van de huisveslingsvragen weer. De voorzieningen en
utilities zijn hieruil weggelaten omdat hierop vrijwel geen respons was. Blijkbaar is dit in alle incubators
goed geregeld. Opvallend is dot bij meeste incubators he! gebrek aan vierkante meters een reden is
voor bedrijven om te vertrekken , hetgeen overigens in de lijn der verwachting ligl, zo bleek ook uit
verschillende

interviews.

incubatorhuisvesting

De

groeien .

meeste
Een

bedrijven

andere

vertrekken

duidelijke

omdat

reden

voor

ze

eenvoudigweg

bedrijven

is

dot

uit

de

ze

de

huisvesting/locatie niel representatief genoeg achten voor hun activileilen. Het volt op dot de starters
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in de Philips Technology Incubator de huisvesling op de betreftende localie (High tech Campus) te
duur vinden wanneer ze het incubatorstadium eenmaal ontgroeit zijn en op eigen benen moelen
staan.

In onderslaande label zijn de resultaten belreffende de verhuizing van uilgaande bedrijven
opgenomen:
Incubator

Blijf in regio/vertrekt

Huur/ koop nieuw pand

blllven in regio

onbekend

1.

Amsterdam science park, biooartner

2.

Yes!Delft

blllven in reaio

huur

3.

Eindhoven, Incubator 3+

blilven In reaio

onbekend

4.

Elndhoven, Philips technology incubator bll)ven in regio.

5.

Enschede, Business & Science park

blljven In regio

huur

6.

Leiden, Blooartner

blilven in regio

50/50

huur

7.

Maastricht, Biopartner

nvt

nvt

8.

Nijmegen, Mercator incubator

bllJven in regio

koop

9.

Wageninaen, Blopartner

blljven in regio

nieuwbouw onder incubator

503 vertrekl
10. Utrecht, CUBE
l I. Groningen, YEAH . Young Enlrepeneurs
bliiven in reqio
Are Here

huur
4 qehuurd, 2 qekochl

label 16: Incubators; verhulzing

Duidelijk is dot vrijwel alle bedrijven in dezelfde regio blijven. Oil komt overeen met he! beeld dot
bedrijven in de nabijheid van de Universileil waaruil ze voortkomen en bedrijven in dezelfde sector
willen blijven. Verder is het duidelijk dot de meeste bedrijven huisvesling willen huren in plaats van
kopen.
4.2.5

Marktpotentieel R&D Huisvesting vergeleken met markt kantoorhulsvesting

Onderslaande berekeningen zijn !er illuslralie van de verhoudingen tussen de vaslgoedmarkt voor
kanloor- en R&D-huisveslingen. Hierbij word! gebruik gemaakl van een afgerond gemiddelde van de
resultaten uil het onderzoek uit het onderzoek voor he! aantal werknemers per m2 BVO. Er word! hier
een vergelijking gemaakt van de mark! in 2005, dit is omdat de gegevens van het CBS over R&D niet
verder goon don dot jaar. Tevens word! er een schalting gemaakt van de grootte van de mark! in m2
BVO voor R&D-huisvesting voor R&D-bedrijven in het MKB tot 2010. Naas! de berekeningen zijn enkele
kaartjes

opgenomen

om

aan

te

geven waar de mark!

voor R&D-vastgoed

in

Nederland

geconcentreerd is en om aan te geven in welke regio's de onde rzochte incubators zich bevinden.

Onderzoekssectoren:

De drie meesl voorkomende sleulelgebieden kunnen ingedeeld worden in de BIK; Branche lndeling
Kamer Van Koophandel. De code sluit aan op de SBl'93 en deelt bedrijven in op sector en branche. 137
Uiteraard is er overlapping lussen de verschillende sleutelgebie den. Moor het goat hier om het totaal

''' Kamer Van Koophandel 2007
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aantal bedrijven dus deze overlapping doe! er niet toe. In de volgende sectoren binnen de
sleutelgebieden vonden in 2002 - 2004 innovaties plaats: 138

Life sciences & gezondheid:

Voedingsmiddelen
Farmaceutische industrie
Chemie

Chemische basisproducten
Overige chemische eindproducten
High tech systemen & materialen

Rubber- en kunststofindustrie
Textiel- en lederindustrie
Papierindustrie
Uitgeverijen en drukkerijen
Chemie en kunststof
Basismetaalindustrie
Metaalproducten
Machines
Elektrisc he en optische apparaten
Transportmiddelen
Energie, gas en water
Bouwnijverheid

In totaal goat het om 3.346 bedrijven uit deze branches die productinnovatie hebben verricht in de
jaren 2002 tot 2004. In de onderzochte incubators zitten 214 bedrijven in een van deze branches. dit is
6.43 van he! totale aantal R&D bedrijven in deze sectoren.

Personeelsgrootte R&D-bedrijven in he! MKB:
Het aantal MKB bedrijven dot aan R&D doet bedraagt in 2005: 3.254 . 139 Deze bedrijven hebben in
totaal 30.438 man personeel in dienst. De gemiddelde bedrijfsgrootte is dus: 30.438 I 3254 = 9.35 dit
komt redelijk overeen met de doorgroeiers van de incubators: 10 man personeel.

De benodigde oppervlakte R&D-huisvesting voor het MKB in m2 BVO:

In de ordegrootte van het MKB (10 tot 250 medewerkers 140) waren er in 2005 totaal 3.254 bedrijven die
R&D verrichten. Deze hebben in to taal 30.438 man personeel dot word! ingezet voor R&D. 141 Uitgaande
van

een

ruimtebehoefte

van

gemiddeld

40

vierkante

meter

per

medewerker

c asusonderzoek: 38 m2) komt het totale benodigde oppervlak voor R&D neer op:
30.438 x 40 = 1.217.520 vierkante meter BVO voor he! MKB.
138
139

CBS 2007: de gegevens van het CBS over R&D goon tot 2005
CBS 2007
140 www.mkb.nl
1
CBS 2007
"
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Totaal benodlgde oppervlalde R&D tegenover totaal kantoorhulsvestlng:

Aantal kantoorbanen 2005: 2.117. l 00.
Totaal aantal banen in R&D (bedrijven met 10 of meer medewerkers) in 2005: 64.404.
Het totale aantal R&D-banen dus: 64.404 I 2.117. 100 x 100 =33 t.o.v . het aantal kantoorbanen in 2005.

Uitgaande van een gemiddeld benodigde 40 m2 BVO per medewerker kan de totale benodigde
voorraad in vierkante meters ruwweg worden gesteld op: 64.404 x 40

~

2.576.000 m2 BVO. Dit is de

tot ale benodigde voorraad R&D-huisvesling, alfhans voor bedrijven groter don l 0 werknemers, kleinere
bedrijven blijven hier builen beschouwing.

De totale beschikbare voorraad kantoorruimte bedraagt medio 2006: 43.287.000 m2 BVO. Hiervan is
36.718.000 m2 BVO in gebruik. 142 Uitgaande van een benodigde voorraad R&D ruimte als in
bovenstaande berekening is dit 2.576.000/36.718.000 x 100 = 73 van de (de in gebruik zijnde, dus
benodigde) kantoorvoorraad.
Een groot deel van deze R&D-oppervlakte, onbekend is echler hoeveel, is reeds in gebruik dus de
marktpotentie in vierkante meters is op dit moment een stuk lager.

Schattlng van de grootte van de marld voor R&D-hulsvestlng In m2 BVO en vergelljking met grootte van
de kantorenmarkt op korte termijn: 3 jaar:

Het aantal technos tarlers bedraagt gemiddeld 6400, 903 hiervan is dienstverlener; Dit betreft vooral
compu ter servicebureaus en ingenieursbureaus. Deze worden nie1 meegeleld als bedrijven voor R&Dhuisvesting(6400

x

0, 10

640

bedrijven) .

De

gemiddelde

technostarter

heett

een

overlevingspercentage van 733 in de eerste drie jaar no oprichting (640 x 0,73 = 467bedrijven). Toi 2010
is er een aa nwas van 253 aan highlech bedrijven (467 x 1,25 ~ 580 bedrijven). 143

Het aantal doorgroeiers als percentage van het totale aantal starters is 373 In de incuba tors uit dit
onderzoek). Uitgaande van een gemiddelde bedrijfsgrootte van l 0 medewerkers is de extra
ruimtebehoefte in m2 voor R&D vastgoed in he1 MKB tot 2010:
580 bedrijven x 0,37 x 10 medewerkers x 40 m2 BVO

~

85.800 m2 BVO.

In onderstaande kaar1 word1 de vraag naar R&D ruimle per regio in Nederland ge·111ustreerd. Bij de
totale ruimtebehoefte per provincie is uitgegaan van een gemiddelde van 40 vierkante m eter BVO per
R&D medewerker. Ook hier is gebruik gemaakt van cijfers afkomstig van het CBS. 144 Het goat hier om
de totale benodigde oppervlakten aan R&D ruimten. Bij de ruim tebehoeflen va n de bedrijven
afkomstig uit de incubators is uitgegaan van een gemiddeld aantal van 10 medewerkers en 40 m2 BVO
per medewerker.

DTZ Zadelhoff 2006
'"Bosma et a l 2004
'"CBS 2007

1<2
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Het bovenstaande diagram loot zien dot er in de provincie Noord-Brabant verreweg de grootste vraag
naor R&D-ruimte is. Hier bevinden zich de meeste R&D-bedrijven. Na Noord -Brabant is de provincie
Zuid-Holland de provincie met het hoogste aantal benodigde vierkante meters R&D-bedrijfsruimte.
Deze figuren zijn niet gebaseerd op de gegevens verkregen uit het incubatoronderzoek en kunnen hier
los van gezien worden. Wei is duidelijk dot deze gegevens aordig overeen komen. Ook in het
onderzoek leidt Noord-Brabant met 55 zittende bedrijven en 30 potentiele doorgroeiers. Zuid-Holland is
tweede met 42 (Delft: 29, Leiden: 13) zittende bedrijven en 32 potentiele doorgroeiers (Delft: 29, Leiden:
3). Opvallend is dot de incubators uit Gelderland 55 zittende bedrijven (Nijmegen: 40, Wageningen: 15)
herbergen moor dot er hiervan moor 5 (Wageningen) als doorgroeiers worden aangemerkt.
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Figuur 7; Locatie onderzochte
Incubators met ruimtebehoefte
tot 2010, waar van toepassing

Bovenslaande kaart toont de locatie (sterren) van de incubators die benaderl zijn voor di! onderzoek.
Eveneens stoat per locatie het geschalte benodigde aantal vierkante meters tot 2010. Deze behoefte
is gebaseerd op de gegevens uil het onderzoek, dot wil zeggen. he! aantal potentiele doorgroeiers
vermenigvuldigt met de gemiddelde personeelsgroolte ( l OFTE) vermenigvuldigt met een gemiddelde
oppervlaktebehoefte van 40m2 per werknemer. Uitgaande van een minimale omvang van zo'n 3000
vierkante meter (minimum casussen

= 3200

m2 BVO) zou dit qua aantal gebouwen ongeveer op het

volgende neerkomen:
Delft Technopolis : 3 6 4 nieuwe gebouwen
Eindhoven HT Campus : l nieuw gebouw
Eindhove n TU Campus : 2 6 3 nieuwe gebouwen
Twente B&S Park: 1 nieuw gebouw
Wageningen Universileilscampus: l nieuw gebouw
In totaal komt dit neer op ongeveer 9 nieuwe R&D gebouwen op deze locaties.
Voor Amsterdam en Leiden geld! dot de benodigde oppervlakte erg klein is om een nieuwbouw te
rechtvaardigen. We Ilic ht kan deze behoefte in een bestaand gebouw of in een andere
nieuwbouw(bijv. kantoren) warden ondergebracht.
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4.3

resume

Bij marktconforme gebouwen goat het om de tijd, de prljs, de reglo en de branche1 4 5 waarin en
waarvoor het gebouw wordt neergezet. De prljs is in hoofdstuk 3 aan bod gekomen. In dit hoofdstuk zijn
de andere factoren onderzocht:

De tljd waarnaar gekeken is, is een tijdsspanne van 5 jaar: van 2005 tot 20 l 0 komen er 253 starters bij in
de genoemde sectoren moor er vallen er ook een aantal of. De markt voor R&D vastgoed afgezet
tegen de markt voor kantoren is zeer klein. Tot 2010 is er slec hts een toename in de vraag van 6,323.
Het aantal vierkante meters kantoorruimte zal toenemen met 4,2 miljoen m2 BVO. Het percentage
bijkomende R&D ruimte is slechts l.833 hiervan.

Regio: Het verschil in bedrijvigheid per onderzochte kennisregio is groat . Vooral in de regio's waar zic h

een Technische Universiteit bevindt. zijn veel groeiende hightec h bedrijven. Gemiddeld is 373 van de
populatie van de onderzochte incubatorbedrijven een doorgroeier. Deze bedrijven zijn op korte termijn

(< 5 jaar] op zoek naar een nieuwe huisvesting . De meeste b e drijven blijven in dezelfde regio als waar
ze gestart zijn. Als ze vertrekken uit de incubators huren ze meestal een bestaand pond. De gemiddelde
bedrijfsgrootte van deze bedrijven is l 0 medewerkers. hetgeen overeenkomt met de bedrijfsgrootte
van innovatieve bedrijven in het MKB: 9,35 medewerkers.

Branche: Het blijkt dot verreweg de meeste bedrijven zich in de sleutelgebieden chemie, life sciences

en hightech systemen en materialen bevinden. De sector hlghtech systemen en materlalen is het meest
prominent vertegenwoordigd en de incubators in deze sector zijn het meest succesvol. Opvallend is dot
deze incubators zich alien in een stad met een Technische Universiteit (TU] bevinden.

"s Schutte et al 2002
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5

Conclusies en aanbevelingen
5. 1

lnleiding

In het laatste hoofdstuk worden de uiteindelijke conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. De
hoofdvraag van het onderzoek luidt:

Hooldvraa : Is er In Nederland markt voor R&D hulsveslln als vast oedontwlkkelln ?

Dit hoofdstuk tracht een antwoord te geven op deze vraag. De deelvragen zijn een vervolg uit deze
hoofdvraag welke voortkomt uit de probleem-/doelstelling. 146 Met het onderzoek is beoogd een
(gedeeltelijke] oplossing aan te dragen voor de problematiek en het inzicht hierin te vergroten. In dit
hoofdstuk worden !evens beperkingen van het onderzoek beschreven en er wordt een aanzet
gegeven tot mogelijk vervolgonderzoek.

5.2

Conclusies

5.2.1

lnleiding

In paragraaf 5.3 worden de algemene conclusies beschreven van het onderzoek naar Marktconforme
R&D Huisvesting. Tevens zullen de beperkingen van het onderzoek worden belicht. Vanuit de
conclusies, aanbevelingen en beperkingen zal een aanzet worden gegeven tot een vervolgonderzoek.
Ook word en de in het afstudeervoorstel beschreven competenties teruggekoppeld.

5.2.2

SWOT-analyse

Een SWOT-analyse (SWOT stoat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats, oftewel sterktes,
zwaktes, kansen en bedreigingen) is de interne analyse van sterkten en zwaktes en de externe analyse
van kansen en bedreigingen. De interne analyse inventariseert de factoren, sterktes en zwaktes, die
waarde kunnen creeren of teniet doen. De externe analyse, de kansen en bedreigingen, zijn factoren
waarop een organisatie geen invloed heeft. Deze creeren of verminderen waarde van buitenaf, deze
factoren worden weer bepaald door PEST (zie hoofdstuk 2) factoren. 147

In het onderstaande schema is te zien hoe de SWOT-analyse in elkaar steekt. De interne analyse legt de
onderscheidende
kernsuccesfactoren

elementen
weer. 148

van

het

product

Baarda et al 2005

'" www. l 2manage.com
148

bloot.

De

externe

analyse

geeft

de

Uiteindelijk worden hier aanbevelingen (marktstrategie) aan DHV en

investeerders en ontwikkelaars op gebaseerd.

146

(MRH)

Van Aken 2002
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Figuur 8; SWOT-analyse (van Aken 2002)

Deze SWOT-analyse is gebaseerd op de bevindingen uit di! onderzoek. De punten kunnen gezien
warden als conclusies hieruit. Met de analyse word! beoogt een samenvalting te geven van de
belangrijkste punten. In de onderstaande label bevindt zich in de SWOT-analyse met per punt
verwijzingen naar de paragraven en de interviews waar dit aan bod komt.

SWOT

Conclusie

Paragraaf

Interview

Sterk

Nieuwe markt voor vaslgoedwereld, er zijn
nauwelijks ontwikkelaars actief op deze markt; er is
dus weinig tot geen concurrentie.

l. l

Alie
geinterviewde
Ontwikkelaars

Ontwikkeling van MRH lever! een bijdrage aan de
kenniseconomie.

2.2

Dhr. Abbenhuis,
Dhr. Adriaanse

Subsidies vanuit de overheid voor R&D-Huisvesting.

2.3

Dhr. Coopmans

Hoge bouwkosten voor R&D-Huisvesting.

3.2/3.3

Hoge mate van comple xiteit van de doelgroep.

2.2 t/m
2.5

Snelle mutaties van organisaties . evenals in
technologie.

2.4

Zwak

Financieel rendemenl per gebouw kleiner. hogere
huurprijzen om dit te compenseren.

3.2

Omvang mark I is klein in vergelijking met andere
vastgoedsectoren .

4.3

Door veelal kortlopende huurcontracten groat risico
op frictieleegstand .

2.3

Veel R&D-organisaties kunnen ook in kantoorachtige
gebouwen gehuisvesl warden.

2.3/3. 2

Vanwege kleine volumes hogere bouwkosten per
vierkante meter.
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Dhr. Van
Rooijen/Dhr
Coopmans/Dhr
Ter Hark

Dhr.
Coopmans/Dhr.
Abbenhuis

Dhr. Zoontjens

Afsludeerscriplie Wim Poelslra

Vaak heefl men R&D-ruimlen enkel sporadisch
nodiq.

Dhr. Arends &
dhr. Verhoeven

De trend dot R&D steeds meer word! gezien als een
drijvende krachl achier economische onlwikkeling.

2.3

Mogelijkheid voor onlwikkelaars om le participeren
in Science Parks . Bijvoorbeeld in samenwerking met
gemeenlen en overheid (PPS; Publiek Privale
Samenwerking).

2.2/2.3

Hel aanlrekken van exlern kapitaal (bijvoorbeeld
venture capilal).

2.2

Kansen

R&D-bedrijven hebben veel zekerheid nodig wal
huisvesling be1ref1, dil vanwege langlopende
onderzoekscon1rac1en.

Dhr van Rooijen

R&D-Huisvesling in opdrachl van bedrijf onlwikkelen.

Dhr Molenveld

De overheid slimuleert de kenniseconomie mel
verschillende programma's.

2.2

De !rend dal R&D bedrijven een meer
represen1a1ieve huisvesling willen.

Dhr. Coopmans
Ohr
Adriaanse/Dhr.
Arends &
Verhoeven

Aanbieden 1o1aal service pakkel & lijdelijke verhuur
labruimlen

Bedrelgingen

Dhr. Van
Rooijen/Dhr fer
Hark

2.3/2.4

Mogelijke par1icipa1ie (bijv. aandelen) in
(succesvolle) high-Jech s1ar1ers.

Dhr. Abbenhuis

Modulair bouwen om hightech slarlers op le
vanqen.

Dhr. Van Rooijen

Economische laagconjuncluur

2.2

Meer R&D in opkomende landen

2.2

De !rend dal R&D sleeds meer virtueel word!
gedaan, hier is geen specifieke R&D-huisvesling voor
nodiq .

2.4

Tabel 17: SWOT-analyse

De bovenslaande analyse alsmede de bevindingen beschreven in dil rapporl leiden 101 een aanlal
slolconclusies welke hieronder beschreven zijn :
5.2.3

Slotconclusies

De onlwikkeling van een universele R&D Huisvesling door projeclonlwikkelaars is vooriopig zeer
beperkl. De onlwikkeling van dergelijke gebouwen is zeer koslbaar en de huren die men moel
vragen om deze hoge inves1eringskos1en le dekken zijn erg hoog. Daarnaasl is he! zo dal de
breed uileenlopende belangen van projec1on1wikkelaars en beleggers enerzijds en R&Dorganisalies en overheid anderzijds moeilijk le verenigen zijn. Beleggers in vaslgoed zijn
ge·1·nteresseerd in hoge marges op hun inveslering en projeclonlwikkelaars willen snel en
voordelig

bouwen.

Terwijl overheid

en

R&D

bedrijven

vooral ge·inleresseerd zijn in

onderzoeksresul1a1en welke zich uilen in pa1en1en en oclrooien.
Omdal R&D cons1an1 onderhevig is aan zich snel vollrekkende onlwikkelingen is hel zeer
moeilijk is om ver vooruil le kijken en een gebouw zodanig le onlwikkelen dal hel long mee kan
goon. Dal wil zeggen; een gebouw dal voldoende flexibili1ei1 biedl voor 1oekoms1ige
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ontwikkelingen in de organisatie van de gebruikers. lnvesteerders in vastgoed willen alleen
investeren in een gebouw dot ook voor een langere periode voldoende finan c iele zekerheid
biedt . Als het risico op (gedeeltelijke) leegstand te groot wil men er niet in investeren.
R&D Huisvesting vertoont grote overeenkomsten met kantoorhuisvesting. De toevoeging van
lab- en testruimten is echter geen sinecure. De installaties die deze ruimten nodig hebben
maken een gebouw fors duurder. De investeringskosten per BVO liggen bij R&D gebouwen
significant hoger don bij kantoorgebouwen met een gelijk oppervlak. Gemiddeld 50 tot 603
meer (zie §3.3) .
Het rendement op een investering is voor R&D tors lager don voor kantoorhuisve sting. Tevens is
er sprake van kleine volumes waardoor de bouwkosten per vierkante meter hoger uitvallen.
Een projectontwikkelaar I belegger zal hogere huren moeten goon vragen om de investering
loch gerechtvaardigd te krijgen. Het is de vraag in hoeverre R&D organisaties dit kunnen en/of
willen betalen. Bij te hoge huurprijzen zal men uitwijken naar een ander gebouw of zelf goon
bouwen. 149
De markt in vierkante meters is voor R&D vele malen kleiner don die voor commercieel
vastgoed. Men kan spreken van een niche markt. Voor kleinere ontwikkelaars is de markt te
risicovol, deze hebben le maken met kleine investeringsbudgetten. Voor grote ontwikkelaars is
de markt wellicht te klein. Het is echter wel zo dot deze partijen zich risico 's kunnen veroorloven
en ook een maatschappelijk betrokken gezicht willen tonen.
Het ontstaan van kennisclusters in Nederland biedt kansen voor de markt voor R&D Huisvesting.
Participatie in de ontwikkeling van deze (binnen)stedelijke gebieden is aantrekkelijk voor
ontwikkelaars. De beschikbaarheid van grote hoeveelheden subsidiegeld biedt mogelijkheden
tot het scheppen van aantrekkelijke woon-/werkgebieden. Deze nieuwe locaties zijn gewild bij
binnen- en buitenlandse bedrijven. De ontwikkeling van deze science parks in samenwerking
met de overheid in een PPS-constructie kan aantrekkelijk zijn.
De markt voor R&D-Huisvesting is in grote mate afhankelijk van het slagen van de
kenniseconomie. Het aantal hightech bedrijven groeit gestaag. Desondanks zijn er factoren die
deze groei bedreigen zoals de vergrijzing en de concurrentie uit landen in Azie en Oost-Europa.
Ook in die landen wordt steeds meer R&D verricht. De belangrijkste voedingsbodem voor een
kenniseconomie is echter goed onderwijs en door volt in Nederland nog veel aan te
verbeteren. 150
Bedrijfs-R&D is in Nederland vooralsnog een zaak van enerzijds beginnende bedrijven die
gedijen op overheidssteun en durfkapitaal en succesvolle bedrijven die hun eigen onderzoek
financieren. Hetzelfde geldt ook voor de financiering van de huisvesting.
5.2.4

Discussle

Het onderzoek beperkt zich tot een aantal bestaande onderzoeksgebouwen en incubators in
Nederland. De aanwas van incubatorbedrijven geeft echter geen volledig beeld van alle mogelijke
toekom stige gebruikers van R&D huisvesting. De onderzochte onderzoeksgebouwen geven evenmin
een volledig beeld van marktc onformiteit van R&D-gebouwen.
149

Dhr. Van Rooijen 17-10-2007

1so van den Steenhoven et al 2006
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In dit onderzoek is op kwalitatieve wijze getracht een bandbreedte van (gebouw) kenmerken te geven
waarin commercieel verhuurbare R&D gebouwen zich zouden moeten bevinden. Dit is echter zeer
discutabel. De opzet van R&D huisvesting blijft sterk afhankelijk van het onderzoek wot er in het gebouw
plaatsvindt, de mensen die er werken, de locatie en ook de tijdgeest. De R&D huisvesting bestaat niet
net zoals het kantoorpand niet bestaat. De bandbreedte die in dit onderzoek wordt geschetst is in veel
gevallen erg breed, de ontwikkelaar zal in samenwerking met de architect en adviseurs echter
concrete waarden moeten vinden om deze in een gebouw te gieten. De keuzen van deze waarden is
een onderzoek op zich en ook deze keuzen moeten gefundeerd gemaakt warden. Hierbij zal loch
weer studie gedaan moeten warden naar inrichting, routing, voorschriften etc.

In dit onderzoek is echter nauwelijks gekeken naar deze zaken . Het onderzoek is puur marktgericht.
Moor de markt voor R&D is zo divers en zo complex dot er veel dieper op in moet warden gegaan.
Veranderingen binnen de markt van R&D voltrekken zich zo snel dot wot vandaag actueel is morgen
alweer verouderd kan zijn. Gebouwen hebben een relatief lange economische levensduur. meestal
warden gebouwen ontworpen voor een levensduur van 50 jaar of langer. 151 Bij R&D heeft men echter
te maken met een korte planningshorizon, de tijd waarin een product op de markt moet warden
gebracht is steeds korter. 152 Deze twee feiten matchen niet erg goed. hierdoor vallen veel marktpartijen
alweeraL

Van de technostarters bevinden zich er vele in een grijs gebied tussen R&D en R&O niet R&D zijnde (zie

§2.3). Ook zijn er nog een aantal bedrijven die moor een klein deel van hun middelen en/of tijd aan
R&D-activiteiten besteden waarvoor aparte R&D-faciliteiten nodig zijn. Deze partijen huren hier vaak
ruimten en apparatuur voor of besteden het onderzoek uit aan derden. Een dergelijke huisvesting
ontwikkelen als commercieel vastgoed brengt voor veel investeerders te veel onzekerheid met zich
mee. Gebruikers willen geen volledige huur betalen als ze moor gedeeltelijk gebruik maken van het
gebouw. 153

5.3
5.3.1

Aanbevelingen
lnleldlng

Op basis van de conclusies kunnen er een aantal aanbevelingen op het gebied van marktstrategie
met betrekking tot R&D gedaan warden aan projectontwikkelaars en investeerders in vastgoed in het
algemeen en aan DHV ; Bouw & lndustrie:

5.3.2

Marktstrategle DHV

DHV heeft een uitgebreide kennis en ervaring in (multidisciplinaire) advisering m.b.t. bouw en inrichting
van R&D-organisaties in het algemeen en laboratoria in he! bijzonder. Men lever! een uiteenlopend

et al 2002
Gilsing & Erken 2003
Dhr. Arends & Dhr. Verhoeven 24-07- 2007

15 1 Schutte
152
153
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aantal diensten in elke lase van het bouwproces. In onderstaand schema is te zien welke diensten dit
zijn:
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Flguur 9; Diensten DHV R&D Hulsvestlng (www.dhv.ni)

DHV heeft ruime ervaring opgebouwd in het ontwikkelen van huisvesting voor Research &
Development-organisaties in uiteenlopende takken van industrie zoals:

biotechnologie
farmacie
fijnchemie
elektronica
halfgeleiders
fijnmechanica

De rol van DHV heeft veelal betrekking op het gehele bouwproces: inilialief, definilie, onlwerp,

realisatie, op/evering en nazorg/beheer. Dit betreft een brede en multidisciplinaire dienstverlening met
een nadruk op advies- en ontwerpactiviteiten. Met deze aanpak loopt DHV voorop en men werkt
eraan om deze positie te behouden en verder uit te bouwen door nieuwe initiatieven te ontwikkelen.

Voor de morkt van R&D Huisvesting zal DHV ook in de toekomst een belangrijke speler blijven, dit geldt
vooral voor deze morkt in Nederland. De ervaring en expertise die men heeft opgebouwd en de
referentieprojecten spreken voor zich. Om deze koppositie te behouden zal men op de hoogte moeten
blijven van de snelle ontwikkelingen op wetenschappelijke en technologisch gebied. Ook voor DHV
geldt dot kennisuitwisseling met andere partijen, zeker in grote projecten zoals de ontwikkeling van
kennisbedrijventerreinen en campussen, veel kan opleveren. DHV speelt vooral een dienstverlenende
rol en zal dit in de toekomst blijven doen.

Voor de ontwikkeling van R&D geldt hetzelfde als voor R&D zelf. Op den duur zal er meer en nauwer
samengewerkt moeten worden tussen verschillende partijen. Dit, om risico's te verdelen en financieel
draagkracht te verkrijgen. Hetzelfde geldt ook voor ontwikkelaors.
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5.3.3

Marktstrategie vastgoedpartljen

Een belegger is in de eerste instantie geYnteresseerd in rendement op de gedane investering. Alleen als
het geYnvesteerde geld terugverdiend kan worden goat een ontwikkelaar bouwen. Uit het onderzoek
blijkt dot er wel degelijk een doelgroep bestaat die mogelijk in een universeel R&D gebouw gehuisvest
zou willen worden. Het onderzoek naar deze doelgroep zou verder uitgekristalliseerd moeten worden.
Dot

vastgoedontwikkeling

sterk

locatiegebonden

is

geldt

ook

zeker

voor

R&D.

R&D

vastgoedontwikkeling heeft enkel een kans van slagen op locaties waar veel kennisuitwisseling
plaatsvindt. R&D is immobiel en bij afweging van een locatiekeuze spelen kosten een ondergeschikte
rol, moor zoekt men kwaliteit. 154 Kennisuitwisseling wordt steeds belangrijker en bovendien zijn bedrijven
bijzonder gebrand op de nabijheid van universiteiten en hoogopgeleid personeel. Dit beperkt de
mogelijkheden tot ontwikkeling van R&D huisvesting tot een aantal steden en locaties in Nederland.

Voor ontwikkelaars kan het aantrekkelijk zijn om te participeren in speciaal aangewezen R&D
ontwikkellocaties in Nederland zoals het Technopolis in Delft, het Kennispark in Twente of de Hightech
campus in Eindhoven. Op deze sites heeft men de komende jaren ruimten nodig voor uiteenlopende
partijen die zich met R&D bezighouden. Op deze sites kunnen de kengetallen die in dit rapport naar
voren worden gebracht wellicht worden gebruikt. Het goat hier echter om een zeer lange termijnvisie,
tot

2020.155

Het is de vraag in hoeverre de genoemde kengetallen actueel blijven. Het onderzoek naar

een R&D Huisvesting zal hiervoor meer individueel toegespitst moeten worden op bepaalde locaties en
bijbehorende doelgroepen.
5.3.4

Beperklngen van het onderzoek

In dit rapport wordt de BAR gebruikt om het rendement van een vastgoedinvestering in te schatten. In
Nederland is deze methode een van de bekendste methodes voor het bepalen van de waarde van
vastgoed. Het BAR kent echter ook beperkingen: er wordt in deze methode namelijk geen rekening
gehouden met de toekomst. Zaken als leegstand, eigenaarslasten en werkelijk gerealiseerde
huurovereenkomsten blijven buiten beschouwing. Wat is de restwaarde van het object? Voor wot voor
termijn kunnen huurcontracten worden afgesloten? Hoe long duurt het voordat het object volledig kan
worden verhuurd? Een andere methode om rendement te berekenen is bijvoorbeeld het NAR, hierbij
worden de eigenaarslasten nog van de huur afgetrokken, deze zijn echter onbekend en bovendien
sterk locatie-afhankelijk. 156 Een andere bekende rekenmethode om het rendement te bereken is de
Internal Rate of Return (IRR), hierbij moet de jaarlijkse cash-flow ook bekend zijn en door is hier geen
onderzoek naar gedaan. Het is lastig zo niet onmogelijk om dit te bepalen voor R&D. In dit onderzoek
wordt uitgegaan van een zo gunstig mogelijk scenario, dot wil zeggen volledige verhuur ( 10 jaar). Het
BAR voor R&D volt veel lager uit don voor kantoren dus hierop afgaande kan gesteld worden dot R&D
in die zin geen goede investering is.

15, Gilsing & Erken 2003
155www.technopolispark.nl/Stec groep 2006
156 Schutte et al 2002
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5.3.5

Aanzet tot vervolgonderzoek

Het onderzoek zools beschreven in dit rapport geeft een beperkt beeld van de idee morktconforme
R&D-huisvesting ols projectontwikkeling en de morktkonsen hieNoor in Nederland op korte termijn . Om
een completer beeld te krijgen van Morktconforme R&D Huisvesting en de morkt zou een longdurig
veNolgonderzoek gerechtvoordigd zijn. Enkele zoken die beter en dieper onderzocht kunnen warden
warden hier beschreven :
Er zou befer gekeken moefen warden noor de vroog van de groep (potentiele) gebruikers van
MRH. Wot zijn hun eisen en wensen? Hoeveel ruimte hebben ze precies nodig?
De sfeekproeven van gebouwen en technosforfers zouden grater genomen moeten warden
om nouwkeuriger resultofen le verkrijgen .
In een veNolgonderzoek zou he! begrip fechnosforter en he! begrip doorgroeier/-storter noder
bekeken moeten warden. De definities voor deze begrippen zijn legio .157 Er zou een eenduidige
definitie moeten komen voor deze begrippen. Op grond hieNon zou er een onderzoek moelen
ploatsvinden noor highlech doorgroeiers en hun huisvesfingsbehoefle en de mate van R&D die
zij uitvoeren. Dit zou een grootscholig kwontitolief onderzoek moefen warden. Het zou niet
beperkt moeten warden tot incubatorinslonlies moor hierin zouden bijvoorbeeld ondernemers
die een bedrijf oon huis hebben moeten warden befrokken.
Voor de werkelijke morkt in vierkonte meters voor R&D Huisvesfing nu en in de nobije toekomst
zou een apart onderzoek moeten warden opgezef. Dit zou een groolscholig kwantitatief
onderzoek moeten zijn woorbij olle R&D-bedrijven in Nederland (en buitenlondse bedrijven die
zich in Nederland willen vestigen) betrokken moeten warden.

5.4

Resume/slotwoord

De in dit onderzoek gestelde hoofdvroog is een morktgeorienteerd vroogstuk. Tijdens het uitgevoerde
onderzoek is gekeken noor R&D huisvesting vonuit

het perspectief van morktportijen in de

vostgoedsector. Er is getrocht deze morkt in een zo breed mogelijk perspectief te bekijken. Voor de
nobije

toekomst

geldt

dot

er geen sproke

is

van

een

groof

nieuw

morktpotentieel

voor

vostgoedontwikkeloors . beleggers en ondere morktportijen. Op de longere termijn geldt dot het
koffiedik kijken blijtt wot betreft de morkt voor R&D gebouwen. Dit hongt volledig somen met de
economie en het gedijen van kennisinfensieve bedrijvigheid. Als men meer innovoties wil genereren
don zullen er toch meer kenniswerkers

moeten komen . Dit betekend

dot er voorol meer

lechnieksludenlen moeten komen . Als Nederland zijn vooroonstoonde positie op het gebied van
kennis en innovotie wil behouden zol de regering toch echl serieus werk moeten goon moken van de
verbetering van hel onderwijs_ 1sa

1s1
1ss

De Jong et al 2003/Bosma et al 2004
Betk6 & Westerveld 2007
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Definities en afkortingen
BAR : Bruto Aanvangs Rendement
BBP: Bruto Binnenlands Product
BVO: Bruto VloerOppervlak
CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek
CPB: Centraal PlanBureau
Facility manager: een persoon die zorgt dot organisalies en personeel alle diensten en
middelen (faciliteiten) tot hun beschikking hebben om hun werk goed te kunnen doen
Frictieleegstand: De financiele leegstand tussen !wee verhuurperioden die maximaal een jaar
beloopt
HVAC : Heating Ventilation Air Conditioning , oftewel luchtbehandeling
Incubator: Een incubator is een organisatie die jonge veelbelovende ondernemingen
ondersteund door middel van financiering . dienstverlening, efc. Hieronder volt ook huisvesting.
Kenniseconomie: economie waarin de productiefactoren arbeid en kapitaal sterk gericht zijn
op de onfwikkeling en toepassing van nieuwe technologie
KVK: Kamer Van Koophandel
MKB: Midden en Klein Bedrijf
MRH: Markfconforme R&D Huisvesting
OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Onfwikkeling
PEST; Politiek. Economisch. Sociaal en Technologisch, facforen die gebruikt worden om de
externe macro context van een organisatie of product in beeld te brengen
PPS: Publiek Private Samenwerking
PVE: Programma Van Eisen
R&D: Research and Development, Nederlands: Onderzoek & Onfwikkeling
REN :

Real

Estate

Norm;

beoordelingsmethode

voor

de

gebruikerswaarde

van

een

vastgoedobjecf
SB1'93:

Standaard

Bedrijven

lndeling

1993.

De

Standaard

Bedrijfsindeling

(SBI}

is

een

systematische hierarchische indeling van economische activiteiten
Spin-off: Een bedrijf ontstaan uit een ander bedrijf, of uit een onderzoeksinstelling zoals een
universiteit
SWOT; Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
Technostarter: Een startend bedrijf met een innovatief technisch product of dienst
TU: Technische Universiteit
Venture capital: of durfkapitaal is risicodragend vermogen wot fer beschikking gesteld word!
aan beginnende bedrijven
VVO: Verhuurbaar VloerOppervlak
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