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Kerngegevens Biopartner Center Wageningen, Wageningen
Adres: Nieuwe Kanaal 7, 6709 PA Wageningen

Erfpacht/eigen grond: erfpacht t/m 18 oktober 2040 

Canon: ! 63.000 per jaar, jaarlijks geïndexeerd

Oppervlakte perceel: 10.000 m2

Verhuurbaar vloeroppervlak: 7.400 m2

Huurders: 9 huurders 

Jaarhuur: ! 1.464.508  (excl. btw) (2010)

Vergoeding huurderspecifieke investering: ! 225.660  (excl. btw) voor 2010 (aflopend) 

Resterende looptijd huurcontracten: circa 1 jaar met opties tot verlenging met een jaar

Indexering: jaarlijks 

Garanties: individuele huurgaranties. Tevens garantie van Kadans Vastgoed B.V. voor een 

gemiddelde jaarlijkse huuropbrengst tot 75% van de huur per Aanvangsdatum 

gedurende vijf jaar, gemaximeerd op een cumulatief bedrag van ! 1,4 mln

Parkeren: circa 127 parkeerplaatsen op eigen terrein

Taxatiewaarde: ! 12.200.000 k.k. (1 juni 2008 en 1 november 2009) 

Aankoopprijs: ! 12.200.000 v.o.n.

Bruto aanvangsrendement bij aankoop: 12%

8  Objecten

8.1  Business- en Science Park Wageningen
Beide objecten zijn gelegen op het Business- en Science Park

Wageningen. Dit bedrijventerrein is specifiek bedoeld voor

bedrijven actief in de life sciences, food en health. Het park ligt

in het westelijk deel van Wageningen, op de locatie ‘Kortenoord’.

Het park heeft een aantrekkelijke uitstraling en bestaat met

name uit moderne (kantoor)gebouwen met voldoende parkeer-

gelegenheid op eigen terrein. In de directe omgeving van het

Object bevinden zich diverse onderzoeksinstellingen en life 

sciences bedrijven. De snelwegen A12 en A15 liggen op ongeveer

10 kilometer afstand. Bushaltes liggen op loopafstand. 

Wageningen is dankzij de centrale ligging in het land, de aanwezig-

heid van de universiteit, haar ligging in de Food Valley regio en de

relatief korte afstand tot een aantal grotere steden zoals Arnhem, 

Utrecht en Ede, een aantrekkelijke vestigingsplaats voor het

bedrijfsleven. Dit geldt met name voor bedrijven in de sectoren

bio-science, bio-informatica, duurzame energie, nieuwe agrari-

sche producten en humane gezondheid. Bedrijven die zich hier

vestigen worden onderdeel van een netwerk van bedrijven en

kennisinstellingen binnen Wageningen en de Food Valley regio.

8.2  Biopartner Center Wageningen, Wageningen
Op 5 januari 2010 zijn de aandelen van Biopartner Center

Wageningen B.V. overgegaan naar de Certificaathouders van

Kadans Biopartner B.V., en daarmee is de zeggenschap over het

bedrijfsgebouw genaamd Biopartner Center Wageningen verkregen. 

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste kenmerken van het

vastgoedobject weergegeven.

Het Biopartner Center Wageningen is in eigendom van een gelijk-

namige vennootschap (waarvan de naam gewijzigd is in Kadans

Biopartner B.V.) die vanaf haar start in 2001 als katalysator en

incubator voor kennisintensieve bedrijven en instellingen in de

Food Valley fungeerde. De doelstelling was om startende en reeds

gevestigde ondernemingen zo flexibel mogelijke huisvesting te

bieden. In Biopartner Center Wageningen vinden ondernemers

een vruchtbare voedingsbodem voor succes waarbij men kennis

en faciliteiten kan delen met collega's. 

Het Biopartner Center Wageningen beschikt over circa 7.400 m2

kantoren, laboratoria en ruimten voor research & development en

(pilot-)productie. De ruimten in het Center zijn multifunctioneel

inzetbaar. Het gebouw is flexibel indeelbaar en kan relatief 

eenvoudig aan de wensen van huurders worden aangepast. Het

gebouw is uitgerust met een state-of-the-art IT-infrastructuur. 

Belangrijke redenen voor een bedrijf om zich te vestigen in het

Biopartner gebouw zijn:

- de nabijheid van de universiteit;

- de aanwezigheid van de combinatie van laboratoria, kantoren,

maar ook een proeffabriek en andere multifunctionele ruimten; 

- het specifieke op de branche gerichte serviceniveau;

- de flexibiliteit in huisvesting;

- de huisvesting is custom made.
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Huursituatie
Vanuit haar functie als incubator is de voormalige eigenaar 

kortlopende huurovereenkomsten aangegaan, daar startende

bedrijven baat hebben bij flexibiliteit in de huisvesting. Dit 

werd ingegeven door subsidie-vereisten die inmiddels niet meer

van toepassing zijn op dit Object. De gemiddelde resterende

huurtermijn bedraagt derhalve momenteel circa één jaar. In de

praktijk blijven de huurders vaak jarenlang huurder. Het leeg-

standspercentage is sinds de oprichting van Biopartner dan ook

vrijwel nihil. Desalniettemin zal Kadans Biofacilities zich bij het

aflopen van contracten inzetten om nieuwe huurcontracten af 

te sluiten met een langere looptijd.

Het grote vertrouwen van de Initiatiefnemer in de huursituatie

van het gebouw wordt tot uitdrukking gebracht in de huurgarantie

die Kadans Vastgoed B.V. heeft verstrekt ter hoogte van 

! 1.400.000. Daarmee zal zij gedurende vijf jaren garant staan

voor een gemiddeld huurinkomstenniveau van 75% van de te

verwachten huurinkomsten (exclusief huurderspecifieke bijdragen)

van dit gebouw. 

Mocht na vijf jaren blijken dat de gemiddelde jaarlijkse huur-

opbrengst lager is dan 75% van de huur bij aanvang van Kadans

Biopartner (! 1.464.508), zal Kadans Vastgoed B.V. het verschil

ten opzichte van deze 75% vergoeden. Deze garantie is gelimi-

teerd tot een bedrag van ! 1.400.000 over vijf jaren.

Huurprijzen
De markthuurwaarde voor het Biopartner Center Wageningen 

ligt op een substantieel hoger niveau dan voor reguliere kantoor-

ruimte gebruikelijk is. Dit is met name gelegen in een hoger

voorzieningenniveau door huurderspecifieke wensen die in deze

branche gebruikelijk zijn. Hierbij valt te denken aan onder meer

specifieke luchtbehandeling, hoge capaciteit van installaties en

de aanwezigheid van laboratoria met daarin o.a. zuurkasten.

Vanwege de huurderspecifieke investeringen en de aard van de

gevestigde bedrijven is overigens een lage mutatiegraad te 

verwachten. 

Markthuren van vergelijkbare hoogwaardige kantoorgebouwen 

in de regio begeven zich tussen de ! 120 en ! 140 per m2. De

huurwaarde van het gebouw Nieuwe Kanaal is voor de kantoor-

functie door de taxateur becijferd op ! 135 per m2. 

De werkelijke huur bedraagt echter ! 188 per m2. Deze prijs 

is dus de gemiddelde huurprijs van zowel kantoor- als volledig

ingerichte laboratoriumruimten. Deze meerhuur is grotendeels

het gevolg van de investering in huurderspecifieke voorzieningen.

Deze investering wordt in de lopende huurcontracten separaat

benoemd en als separate vergoeding door de huurder voldaan.

Deze vergoeding wordt op basis van een annuïteitenlening aan

de verhuurder (terug)betaald. De lengte van de annuïteit loopt

vaak langer dan het huurcontract. Dit houdt in dat indien een

huurder de huur opzegt het restant van de annuïteitenlening

ineens door de huurder dient te worden afgekocht. 

Taxatiewaarde
Het gebouw is op 20 juni 2008 getaxeerd door Strijbosch

Thunissen, partner in Dynamis. De marktwaarde in verhuurde

staat is getaxeerd op ! 12.200.000 kosten koper. Op 1 november

2009 is een update gegeven van de waarde van het object.

Gezien de geringe afwijking en het feit dat het object zonder

overdrachtsbelasting verkregen kon worden, is de waarde van 

! 12.200.000 gehandhaafd. 

Vergoeding
Functioneel Ingangsdatum Expiratiedatum huurders-

Huurder nuttig oppervlak* huurovereenkomst huur Opties Indexatie Jaarhuur specifiek 2010

Expressive Research B.V. 630 07-04-2003 31-12-2013 n*1 100% ! 127.237 ! 18.684 

Dyadic Nederland B.V. 491 01-09-2007 31-08-2012 n*1 100% ! 114.398 

Campina Nederland Holding B.V. 4.099 11-10-2002 31-12-2010 n*1 100% ! 788.867 ! 135.000 

Blgg B.V. 637 01-01-2007 31-12-2008 n*1 100% ! 160.660  ! 55.596 

Nuplex Resins B.V. 570 01-04-2006 31-03-2011 n*1 100% ! 124.508 

Nippon Suisan (Europe) B.V. 43 01-05-2007 30-04-2011 n*1 100% ! 8.840 

Kikkoman Europe R&D Laboratory B.V. 88 01-09-2007 31-08-2012 n*1 100% ! 25.165 ! 16.380 

EBI Food Safety B.V. 418 01-05-2006 29-02-2012 n*2 100% ! 113.960 

Cleanlight 31 01-06-2007 31-05-2012 n*1 100% ! 3.828 

7.007 ! 1.467.463

*) Het functioneel nuttig oppervlak betreft de ruimten voor de primaire processen, exclusief openbare ruimten en verkeersruimte
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8.3  Ten Houtengebouw, Wageningen
Dit object werd voorheen door de universiteit gebruikt voor

onderwijs, als kantoor en laboratoriumruimte. Het gebouwen-

complex is begin jaren ’90 ontwikkeld en bestaat uit diverse

gebouwen voor landbouwkundig onderzoek en bijbehorende

administratieve werkzaamheden. Het hoofdgebouw bestaat uit

twee vleugels die met elkaar verbonden zijn door middel van

loopbruggen. De overige gebouwen zijn tegen het hoofdgebouw

geplaatst. Het complex is geschikt voor deelverhuur.

Het object wordt momenteel grootschalig gerenoveerd en uit-

gebreid ten behoeve van de huisvesting van Blgg Groep. De 

perceelsgrootte bedraagt 23.145 m2, waarvan 17.575 m2 bestemd

is voor Blgg. Het onbebouwde resterende deel is vrij van huur of

gebruik en kan in de toekomst ontwikkeld of verkocht worden. 

De huisvesting voor Blgg zal na de verbouwing een verhuurbaar

oppervlak hebben van circa 11.000 m2. Er zullen 118 parkeer-

plaatsen op het terrein zijn.

Huursituatie
Na het gereed komen van de ontwikkeling zal Blgg het gebouw

langjarig huren. Blgg Groep B.V. zal de activiteiten van al 

haar dochterondernemingen centraliseren op deze locatie in

Wageningen. Daarnaast wordt een deel van het gebouw door

Blgg verhuurd aan enkele kleinere life sciences ondernemingen.  

Blgg AgroXpertus, voorheen het Bedrijfslaboratorium voor 

Grond- en Gewasonderzoek B.V, is al ruim 80 jaar actief in

grond- en gewasonderzoek voor de land- en tuinbouw en is

marktleider binnen haar vakgebied. Het bedrijf is uitgegroeid 

tot een onafhankelijk laboratorium met een schat aan kennis 

en ervaring in monstername, analyse en advies. Het bedrijf

speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van de productie 

en kwaliteit in de veehouderij, akkerbouw en (glas)tuinbouw. 

Het productenpakket is gericht op bemesting, voederwaarde,

bodemgezondheid, productiezekerheid en voedselveiligheid. 

In tal van landen beschikt Blgg reeds over vestigingen of 

samenwerkingsverbanden. Blgg is daarmee een organisatie die

internationaal meespeelt in alle takken van de agrarische wereld. 

Blgg Groep is een 15-jarige huurovereenkomst aangegaan met

ingangsdatum 1 maart 2011. De jaarhuur bedraagt op het huidige

prijspeil ! 1.328.000 per jaar exclusief btw en servicekosten en

wordt jaarlijks geïndexeerd, voor het eerst op 1 januari 2011. 

De huuringangsdatum is vastgesteld op 1 maart 2011. De huur-

prijs bedraagt per die datum naar verwachting ! 1.355.000. 

Na afloop van de huurperiode, op 28 februari 2026, heeft 

huurder elke vijf jaar een optie voor verlenging met vijf jaar.

Indien de datum van 1 maart 2011 als opleveringsdatum niet

wordt gehaald, kan huurder geen beroep doen op ontbinding van

de huurovereenkomst of schadevergoeding. Indien de huurder om

welke reden dan ook de huurovereenkomst tussentijds beëindigt,

zal huurder onverminderd diens aansprakelijkheid wegens gederfde

Kerngegevens Ten Houtengebouw, Wageningen
Adres: Binnenhaven 5, 6709 PD Wageningen

Erfpacht/eigen grond: eigen grond

Oppervlakte perceel: 23.145 m2

Verhuurbaar vloeroppervlak: 11.000 m2

Huurder: Blgg Groep B.V., met ingang van 1 maart 2011

Jaarhuur: ! 1.328.000  (excl. btw) prijspeil 2010

Looptijd huurcontract: 15 jaar

Indexering: jaarlijks, voor het eerst op 1 januari 2011

Parkeren: 118 parkeerplaatsen op eigen terrein 

Taxatiewaarde: ! 16.000.000 k.k. (DTZ Zadelhoff, 1 juni 2010)

Aankoopprijs: ! 15.400.000 v.o.n

Bruto aanvangsrendement bij aankoop: 8,6% 

Vergoeding
Verhuurbaar Ingangsdatum Expiratiedatum huurder-

Huurder vloeropp. huurovereenkomst huur Opties Indexatie Jaarhuur specifiek

Blgg Groep B.V. 11.000 01-03-2011 28-02-2026 n*5 100% ! 1.328.000  n.v.t. 
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Blgg verhuurd aan enkele kleinere life sciences ondernemingen.  

Blgg AgroXpertus, voorheen het Bedrijfslaboratorium voor 

Grond- en Gewasonderzoek B.V, is al ruim 80 jaar actief in

grond- en gewasonderzoek voor de land- en tuinbouw en is

marktleider binnen haar vakgebied. Het bedrijf is uitgegroeid 

tot een onafhankelijk laboratorium met een schat aan kennis 

en ervaring in monstername, analyse en advies. Het bedrijf

speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van de productie 

en kwaliteit in de veehouderij, akkerbouw en (glas)tuinbouw. 

Het productenpakket is gericht op bemesting, voederwaarde,

bodemgezondheid, productiezekerheid en voedselveiligheid. 

In tal van landen beschikt Blgg reeds over vestigingen of 

samenwerkingsverbanden. Blgg is daarmee een organisatie die

internationaal meespeelt in alle takken van de agrarische wereld. 

Blgg Groep is een 15-jarige huurovereenkomst aangegaan met

ingangsdatum 1 maart 2011. De jaarhuur bedraagt op het huidige

prijspeil ! 1.328.000 per jaar exclusief btw en servicekosten en

wordt jaarlijks geïndexeerd, voor het eerst op 1 januari 2011. 

De huuringangsdatum is vastgesteld op 1 maart 2011. De huur-

prijs bedraagt per die datum naar verwachting ! 1.355.000. 

Na afloop van de huurperiode, op 28 februari 2026, heeft 

huurder elke vijf jaar een optie voor verlenging met vijf jaar.

Indien de datum van 1 maart 2011 als opleveringsdatum niet

wordt gehaald, kan huurder geen beroep doen op ontbinding van

de huurovereenkomst of schadevergoeding. Indien de huurder om

welke reden dan ook de huurovereenkomst tussentijds beëindigt,

zal huurder onverminderd diens aansprakelijkheid wegens gederfde

Kerngegevens Ten Houtengebouw, Wageningen
Adres: Binnenhaven 5, 6709 PD Wageningen

Erfpacht/eigen grond: eigen grond

Oppervlakte perceel: 23.145 m2

Verhuurbaar vloeroppervlak: 11.000 m2

Huurder: Blgg Groep B.V., met ingang van 1 maart 2011

Jaarhuur: ! 1.328.000  (excl. btw) prijspeil 2010

Looptijd huurcontract: 15 jaar

Indexering: jaarlijks, voor het eerst op 1 januari 2011

Parkeren: 118 parkeerplaatsen op eigen terrein 

Taxatiewaarde: ! 16.000.000 k.k. (DTZ Zadelhoff, 1 juni 2010)

Aankoopprijs: ! 15.400.000 v.o.n

Bruto aanvangsrendement bij aankoop: 8,6% 

Vergoeding
Verhuurbaar Ingangsdatum Expiratiedatum huurder-

Huurder vloeropp. huurovereenkomst huur Opties Indexatie Jaarhuur specifiek

Blgg Groep B.V. 11.000 01-03-2011 28-02-2026 n*5 100% ! 1.328.000  n.v.t. 


