
02

DuurzaamheiD & mVO Vmt   .   14 maart 2014   .   Nr 3

Bouwen en de 
investering delen
Hurks en FrieslandCampina ontwikkelen samen  
het Innovation Centre

Bedrijven gebruiken hun kapitaal het liefste voor hun kern- 
activiteiten. ze investeren liever niet in gebouwen. hurks heeft 
bij het innovation Centre van FrieslandCampina een constructie 
toegepast waarbij de gebruiker het pand huurt. toch heeft het 
gebouw wel de corporate uitstraling van FrieslandCampina en 
voldoet het aan de klantspecifieke eisen.

Zij gebruiken hun kapitaal liever voor hun 
kernactiviteit. Wij hadden de financiële 
slagkracht om het gebouw te financieren en 
te verhuren aan de gebruiker.”
De constructie zorgde ervoor dat Friesland-
Campina en Hurks intensief met elkaar 
moesten samenwerken. “Aan de ene kant 
wilden we maatwerk leveren”, vertelt Van 
Daal. “Het gebouw moest passen bij de cor-
porate identity van FrieslandCampina en de 
klantspecifieke wensen. Tegelijkertijd wil-
den wij dat het pand ook aantrekkelijk zou 
zijn voor de volgende huurder of meerdere 
huurders tegelijk.” Hurks heeft het gebouw 
daarom opgezet als een kamstructuur. 
Bovendien zijn alle kantoorruimtes eenvou-
dig om te bouwen tot laboratorium en vice 
versa. Al deze ruimtes voldoen aan labora-

FrieslandCampina heeft op 12 juli 2013 zijn 
nieuwe Innovation Centre in Wageningen 
in gebruik genomen. In deze vestiging zijn 
zeven R&D-centra samengebracht en er 
werken ruim 400 mensen. Het gebouw oogt 
open en transparant. De bezoekers worden 
ontvangen in een groot atrium dat tevens 
de verbinding vormt tussen twee vleugels. 
Alle looproutes komen hier – op de ver-
schillende etages – samen, zodat mensen 
elkaar automatisch ontmoeten. Dit is ook 
toegepast bij de derde vleugel die aan het 
gebouw is verbonden met een groot, open 
plein.
“Bij het ontwerp hebben we goed gekeken 
naar de functie van het gebouw”, vertelt 
ontwikkelaar Jeroen van Daal van Hurks 
vastgoedontwikkeling. “Het doel is om  
kennis samen te brengen en met elkaar te 
delen. Daarom is het van binnenuit een 
transparant gebouw met veel vides, glazen 
wanden en open ontmoetingsruimtes.” 

Multifunctioneel
Het Innovation Centre is op een bijzondere 
manier gefinancierd. Hurks vastgoedont-
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wikkeling heeft het casco gebouw volledig 
bekostigd en verhuurt het aan Friesland-
Campina. FrieslandCampina investeerde in 
gebruikerspecifieke elementen, zoals labo-
ratoria, de pilot plant en scheidingswanden. 
“Deze constructie is voor een dergelijk type 
gebouw nieuw in Nederland”, vertelt direc-
teur Rick van Heumen van Hurks vastgoed-
ontwikkeling. “Voor bedrijven is het niet 
aantrekkelijk om te investeren in vastgoed. 

Feiten en cijfers
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WKO: Cofely Energy Solutions
Certificaat: BREEAM, very good
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toria-eisen, zoals extra ventilatiecapaciteit, 
utilities voor het werken met gevaarlijke 
stoffen en de juiste hoofdaansluitingen. 

Gebruikerspecifiek
Ook was het belangrijk om tijdens het pro-
ces respect te hebben voor elkaars belangen. 
“Wij investeerden in het casco gebouw. 
FrieslandCampina investeerde een verge-
lijkbaar bedrag in gebruikerspecifieke ele-
menten”, legt Van Daal uit. “Ook moest het 
gebouw tijdens de oplevering state of the art 
zijn. Daarom zijn we begonnen met een 
grof ontwerp en de voornaamste uitgangs-
punten. Later hebben we de details inge-
vuld. Dit kan alleen als je een vertrouwens-
relatie met de klant hebt. 
Tijdens dit proces werd er ook een juridi-
sche uitsplitsing gemaakt. “We hebben eerst 
in grove lijnen en vervolgens tot in de 
kleinste details omschreven welke elemen-
ten onder onze verantwoordelijkheid zou-
den vallen en welke elementen gebruiker-
specifiek waren”, vertelt Van Daal. “Zo is 
bijvoorbeeld de extra capaciteit van het 
luchtbehandelingssysteem gebruikerspeci-
fiek. FrieslandCampina heeft hierin voor 
een deel geïnvesteerd en is dus ook gedeel-
telijk verantwoordelijk voor het onderhoud 
en de vervanging daarvan.”

BREEAM-certificaat
Beide partijen wilden dat het een duurzaam 
gebouw werd. Daarom heeft Hurks het 
gebouw laten certificeren volgens de BREE-
AM-norm. “BREEAM is dé Europese stan-
daard voor duurzame gebouwen”, vertelt 
Van Daal. “De certificering is gebaseerd op 
bewezen methodiek, wat goed past bij de 
nuchtere visie van FrieslandCampina.”
Voor het voldoen aan een BREEAM-certifi-
caat moet een gebouw aan een breed scala 
van eisen voldoen, zoals een WKO installa-
tie, adiabatische koeling en led-verlichting. 
“Maar bij BREEAM wordt er verder geke-

ken dan alleen het gebouw”, vertelt Van 
Daal. “Ook het gedrag van de medewerkers 
en het type energieverbruik telt mee. Zo 
zijn er oplaadpunten voor elektrisch ver-
voer en wordt het pand verwarmd met bio-
gas. Daardoor wordt de gehele life cycle van 
een gebouw meegewogen en is het daarmee 
een compleet geheel.”
Tijdens de bouw waren er nog geen BREE-
AM-normen voor R&D-centra. Daarom 
heeft Hurks in overleg met het Dutch Green 
Building Council, Arcadis en Imtech een 
zogenaamd bespoke ofwel maatwerktraject 
doorlopen. In samenspraak is de normering 
voor research centra bepaald. Het Fries-
landCampina Innovation Centre heeft uit-
eindelijk het predicaat ‘very good’ gekregen, 
wat voor een dergelijk type gebouw de eer-
ste in Nederland was.  

Onderhoud
Van Heumen kijkt terug op een geslaagd 
proces. Hurks heeft het casco gebouw ver-
kocht aan het Amerikaanse beursgenoteer-
de bedrijf WP Carey. Van Heumen hoopt in 
de toekomst meer R&D-gebouwen volgens 
deze constructie te realiseren. “Voor klan-
ten is het financieel aantrekkelijk”, vertelt 
hij. “Toch durven veel bedrijven het niet 
aan omdat ze bang zijn om de controle te 
verliezen. Een gebouw is het visitekaartje 
van het bedrijf. Ze willen grip houden op 
het ontwerp, de inrichting en de gebruiker-
specifieke eisen en wensen. Bij Friesland-
Campina hebben we laten zien dat dit goed 
inpasbaar is. Dit bedrijf heeft zelfs het 
beheer van het gebouw nog altijd in eigen 
hand.” Van Heumen vertelt dat er verschil-
lende varianten denkbaar zijn. “Uiteindelijk 
blijft het maatwerk.”

• Maaike TindeMans •

m. tindemans is freelance journalist,  

maaike@typischtindemans.nl
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