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in m2 vvo Beschikbaar Voorraad 
einde Q4

Nieuwe 
contracten

leads  toekomst. 
opzegging 

Toekomstige 
voorraad

Kantoren 17.176                     2.023                114             1.345             1.077                  1.641 
Laboratoria 2.834                        2.834                736                    -                    2.098 
Box in box 2.343                           344                  95                  32                     281 
Werkplaats Brightworks 1.116                           556                224                332                    -                           -   
Werkplaats/open ruimte 4.281                        2.173                    -                    2.173 
studentenstudio's 560                                60                  60                    -                    40                       40 

         28.310             7.990                398             2.508             1.149                  6.233 

Gebouwexploitatie

m2 VVO in gebouwen begin 22.825 100% 23.941 100% 23.941 100% 29.171 100%
Bij/Af 1.116 ¹ 0 5.230 ² -861 ³
m2 VVO in gebouwen einde 23.941 23.941 29.171 28.310
Verhuurd per begin kwartaal 20.074 88% 20.178 84% 19.421 81% 20.138 69%
Nieuw verhuur in kwartaal 267 1% 205 1% 3.197 13% 1441 5%
Leeggekomen in kwartaal 163 1% 962 4% 2.480 10% 398 1%
Verhuurd per einde kwartaal 20.178 84% 19.421 81% 20.138 69% 20.320 70%
Voorraad per einde kwartaal 3.763 12% 4.520 19% 9.033 38% 7.990 27%

³ Per 31 december zijn de paviljoens uit exploitatie gegaan

Q1 Q2 Q3 Q4

¹ Per 1-2-2021 is Brightworks in exploitatie genomen

² Per 1-7- 2021 is Brighthouse in exploitatie (7.230 m2) en kassen per 1-8-2021 uit exploitatie (2.000 m2) genomen

Risico’s Kans    Effect Mitigerende maatregel 

Vastgoedexploitatie       

Aanvangsleegstand duurt langer dan gepland     
(minder huuropbrengsten en beheerskosten kunnen niet 
worden doorberekend) 

G G Inzet Brightlands op acquisitie en 
aandacht voor kostenbeheersing  

Exploitatie dienstverlening    
Kosten exploitatie diensten/faciliteiten zijn niet volledig 
verrekenbaar door beperkte omvang campus (hoogte 
exploitatiekosten i.r.t. mogelijke opbrengsten) 

H H Kostenbeheersing en sturen op groter 
volume gebruikers op campus.  

Ontwikkeling Campus    
De Covid beperkingen hebben effect op zowel de 
exploitatie als de ontwikkeling van de campus.  

H H Trachten de gevolgen te beperken door 
afschalen kosten waar dat kan, en 
aandacht voor klanten. Vasthouden aan 
lange termijn strategie.   

De visie/ambitie van aandeelhouders en campus 
entiteiten op de campus ontwikkeling loopt niet 
synchroon. 

G H Met alle aandeelhouders een lange 
termijn strategie voor beide entiteiten 
vaststellen.   

Grondexploitatie       
De campus heeft nog niet die aantrekkingskracht voor 
investeerders met als gevolg minder gronduitgiften, 
lagere prijzen, starters hebben weinig 
financieringscapaciteit voor eigen nieuwbouwplannen 

H H Meer acquisitie, en zelf investeren (op 
risico) in instap klaar vastgoed.  

                                                                                       L = Laag; G = gemiddeld; H = Hoog 
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Toelichting 	
In deze vierde kwartaalrapportage zal uitgebreider worden stil gestaan bij de resultaten over het hele jaar 
2021 en de stand van zaken bij aanvang 2022.   
 
Exploitatie 
 
Bezettingsgraad gebouwen  
- Ten opzichte van het voorgaande jaar 2020 is de over-all bezettingsgraad 

van de gebouwen in 2021 afgenomen. Dit heeft uiteraard te maken met de 
oplevering van de nieuwe gebouwen Brighthouse (7.230 m2 kantoren en 
laboratoria) en Brightworks (1.116 m2 werkplaatsen). Daarmee is het 
aantal te verhuren m2 fors toegenomen, terwijl deze gebouwen zoals 
voorzien een aanvangsleegstand kennen. Logischerwijs levert dat over de 
hele vastgoed portefeuille gerekend een lager bezettingspercentage op. 

 
Brighthouse  
- De nieuwbouw van Brighthouse is per 1 juli 2021 in gebruik genomen en 

zijn de eerste huurcontracten gesloten voor 2.667 m2 (36%) kantoren.  
- Eind 2021 heeft de eerste huurder zijn intrek in Brighthouse genomen en 

is een tweede huurder bezig met de voorbereidingen.  
- Daarnaast lopen er enkele leads voor totaal 1.920 m2 (27%) kantoren en 

laboratoria, waarmee de mogelijke bezetting oploopt naar 63%. 
- De nieuwbouw kosten zijn bijna € 1,8 miljoen lager uitgevallen dan aanvankelijk begroot. Door gebruik te 

maken van een bestaand ontwerp en aanbesteding zijn de kosten voor risico opslagen, indexaties en 
onvoorzien zeer beperkt gebleven.  Van dit restant budget is € 500k ingezet t.b.v. de begroting 2021 en 
het overige is gereserveerd voor de herziening BTW op de nieuwbouw ingeval van onbelaste verhuur. 

 
Brightworks  
- In het eerste kwartaal 2021 is de nieuwbouw Brightworks bestaande uit 8 werkplaats units opgeleverd en 

door de eerste huurder in gebruik genomen. Van de 2 dubbele units is er inmiddels 1 alsnog gesplitst en 
wordt in 2022 ook de andere gesplitst als gevolg van de grote vraag naar kleine units. In totaal wordt in 
Brightworks dan 10 units verhuurd.  

- Eind 2021 is 50% bezet, is voor 20% nieuwe huurcontracten afgesloten en zijn er leads voor de resterende 
30%. 

 
 Innovatoren  
- In 2021 heeft is de 10e etage vrijgekomen door een 

huuropzegging. Inmiddels is deze weer verhuurd 
waarmee de bezettingsgraad eind 2021 op 83% komt. 

- Begin 2021 is de fietsenstalling ten behoeve van 
de Innovatoren in gebruik genomen.  

- Om de herkenbaarheid van de Brightlands campus en 
de aldaar gevestigde bedrijven te vergroten zijn de 
namen Brightlands en die van verschillende huurders 
van de Innovatoren aangebracht en vanaf de A73 
zichtbaar.  

- In het atrium, dat is de glazen aanbouw van de 
Innovatoren met het golvende dak, wordt momenteel 
alleen een klein gedeelte verhuurd aan de Brightbox. 
De verhuur- en gebruiksmogelijkheden van het atrium 
zijn zeer beperkt vanwege de beperkte isolatiewaarde 
(temperatuur en geluid). De enorme wanden zijn van 
enkel glas en niet geïsoleerde profielen. Ook het dak 
bestaande uit een luchtkussen en folie biedt geen 
isolatie. In 2022 zal daarom verder bekeken worden 
hoe de toekomst van het atrium er uit kan zien. 
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ups en grown-ups gaat aantrekken. Deze vragen 
enerzijds solitaire vestigingsruimte maar anderzijds 
ook nabijheid van het ecosysteem. De Boskamer 
geeft passende mogelijkheden. 

(8) Publiek integraal onderdeel – buzz, horeca, ex-
perience

Als landschapspark komt hier publiek; het is gro-
tendeels openbaar toegankelijk. Maar de campus 
en het publiek hebben op dit moment inhoudelijk 
geen relatie. Wat hier gebeurt is ook nauwelijks 
zichtbaar of begrijpelijk gemaakt voor het publiek. 
In de doorontwikkeling van de campus ligt hier een 
grote kans met verstrekkende gevolgen. Bij uitstek 
gaat gezonde voeding en duurzame voedselpro-
ductie over mensen. Met name BASF wil innovatie 
creëren vanuit de toegevoegde waarde aan het 
einde van de keten (daar waar het draait om de 
consument en de beleving). De campusomgeving 
zal ingezet kunnen worden als een experimenteer- 
en belevingsgebied voor de thema’s. Het publiek 
is hier dus integraal onderdeel van. Met publieks-
activiteiten, smaaktesten, horeca-concepten e.d. 
kan buzz en bekendheid worden gecreëerd. In de 
ruimtelijke lay-out moet wel rekening worden 
gehouden met waar je wel en niet publieks-        
toegankelijkheid organiseert. Een doordacht opzet 
moet duidelijk maken wat publiek, privaat en ge-
privilegieerd is. Het geprivilegieerde deel zijn de 
shared facilities waar je een pasje voor moet heb-
ben. 

Luifel van de Innovatoren: perfecte plek voor publieke activiteiten 
op thema’s van de campus.

1

Brightlands Campus 
Greenport Venlo
Visie op de ruimtelijke doorontwikkeling

27 januari 2022
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- Aan de laagbouw aan de Innovatoren, de zogenaamde Innovavleugel, worden in 2022 nog enkele 
aanpassingen gedaan om deze beter verhuurbaar te maken.      

 
Villa Flora 
- Ondanks diverse mutaties is de gemiddelde bezetting 

van de Villa Flora gedurende 2021 vrij stabiel gebleven 
en bedraagt eind 2021 85%.  

- Wel is er nog steeds geen verhuurde invulling voor 
1246 m2 vloeroppervlak in de expohal, hetgeen ca. 
12% is van het totaal verhuurbaar oppervlak van de 
Villa Flora. Inmiddels zijn er eerste plannen gemaakt 
om vanuit Campus Vastgoed mogelijk zelf te 
investeren in het bebouwen en dus beter verhuurbaar 
en rendabel maken van deze open ruimtes. In 2022 
e.v. zal met aandeelhouders worden bezien of hierin 
geïnvesteerd zal worden. 

- In 2021 hebben twee incidenten in de Villa Flora 
gezorgd voor forse extra kostenposten, te weten 
schade in de machinekamer als gevolg van 
stroomuitval in de regio en een onvoorzien defect in 
de WKO-installatie (Warmte Koude Opslag). Na 
grondig onderzoek blijkt er een omvangrijke 
investering noodzakelijk in de WKO-installatie, mede 
om de installatie beter in balans te brengen en binnen 
de vergunningsvoorwaarden. In de tussentijd is een kostbare noodvoorziening aangelegd moeten worden 
wegens de intredende winter en de koppeling met de Innovatoren. 

- Verder wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar oplossingen voor de al jaren optredende lekkages aan 
het dak, die voortkomen uit de samenstelling van gebruikte materialen. Tevens zijn technische installaties 
moeilijk bereikbaar zowel aan de onderzijde als de bovenzijde van het dak (o.a. Rook-Warmte-Afvoer), 
waardoor wettelijk onderhoud slecht uitvoerbaar is. De kosten voor een oplossing zijn reeds in de 
meerjarenbegroting opgenomen. 

 
Boerderij en paviljoens 
- De Sint-Jans boerderij en de van de Floriade overgebleven landenpaviljoens zijn tot 31-12-2021 verhuurd 

aan Spirare. Per 1-1-2022 is de huur opgezegd in verband met het aflopen van de tijdelijke 
gebruiksvergunningen en de technische staat van de paviljoens. Om een permanente vergunning te kunnen 
krijgen zouden de paviljoens moeten worden aangepast aan het huidige bouwbesluit, hetgeen echter 
economisch niet haalbaar is. In het voorjaar van 2022 zullen de paviljoens worden gesloopt.  

- Medio 2021 is om dezelfde reden het waterpaviljoen gesloopt en is in het voorjaar 2021 de overkapping 
van de theaterheuvel weggehaald in verband met veiligheid. 

- Voordat de boerderij opnieuw kan worden verhuurd moet er eerst in 2022 een dakrenovatie plaats vinden. 
 
Kassen en proefvelden 
- De twee nog overgebleven kassen die in de Boskamer waren achtergebleven na de Floriade zijn eind 2021 

verwijderd, eveneens vanwege de aflopende tijdelijke vergunning en de matige kwaliteit behorend bij een 
tijdelijk bouwwerk.  

- Verder zijn in de Boskamer de proefvelden uitgebreid en ook formeel in gebruik genomen. In 2022 zal de 
gebruiker deze verder uitbreiden en voorzien van een omheining en opslagruimte voor materieel en 
materialen t.b.v. de teeltproeven.   

 
Terreininrichting 
- Bij de Villa Flora en Innovatoren zijn de laadpalen vernieuwd en tevens is het aantal uitgebreid. De oude 

laadpalen waren verouderd, boden onvoldoende capaciteit voor het toegenomen gebruik van elektrische 
auto’s. Het beheer is uitbesteed waarmee nu ook de gebruiker rechtstreeks wordt belast voor het laden. 

18

Villa Flora
In korte tijd is in Villa Flora rondom het thema 
gezonde en veilige voeding een sterk innovatie-
cluster gegroeid. Daarmee heeft de campus al in de 
opstartfase zichzelf neergezet als een belangrijk 
innovatief centrum voor de agrofood. Villa Flora 
functioneert als een levendige bijenkorf waar van 
alles samenkomt: incubator, box-in-box 
vestigingsplek, ontmoetingsplek, horecaplek, 
conference center, onderwijsplek, testing en certifi-
cering, campusorganisatie enzovoort. Voorts is met 
Brightworks een concept voor kleinschalige R&D 
geïntroduceerd. Het deelgebied heeft een duidelijk 
profiel, ook in de volgende fasen van de campus. 
We hebben hier ruimtelijk geen veranderingen voor 
opgenomen. 
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- Op het hele campusterrein is nieuwe bewegwijzering aangebracht en bebording bij de gebouwen zodat 
mensen beter hun weg kunnen vinden op het grote campusterrein. Verder zijn in samenspraak met de 
hulpdiensten een aantal toegangspoorten aangepast en/of verplaatst.  

- Vanwege de oplevering van de 2 nieuwe gebouwen 
(Brighthouse en Brightworks) zijn voor de 
bereikbaarheid van leveranciers, hulpdiensten en de 
ontsluiting van toekomstige kavels, 2 nieuwe wegen 
aangelegd. De rondweg rond de Villa Flora heet 
Villafloraweg, en de rondweg bij de Innovatoren heet 
Innovalaan. 

- Naast bereikbaarheid is ook veiligheid een thema dat 
in 2021 aandacht verdiende. De campus is een 
openbaar toegankelijk gebied. In toenemende mate 
wordt overlast ervaren van illegaal verblijvende 
personen m.n. in de nachtelijke uren. Met als gevolg 
een dodelijk ongeval, brandstichting in een kas van 
een huurder en schade door vandalisme. Er zijn 
contacten met de politie gelegd en de tijdelijke 
surveillance door een bewakingsdienst is 
geïntroduceerd. In 2022 zal volgens een opgesteld 
veiligheidsplan verder worden geïnvesteerd in 
permanente voorzieningen.  

 
University College (gebouw Raad van Arbeid aan de Nassaustraat) 
- In de 28 studentenstudio’s is de bezetting in 2021 niet maximaal geweest wegens Corona. Vanwege het 

verplichte digitaal lesgeven zijn de meeste studenten in de loop van het jaar naar huis teruggekeerd en 
hebben studio’s deel leeg gestaan. Ook in het collegedeel van de UM waren er door het verplichte digitale 
onderwijs minder activiteiten in het gebouw. 

- In 2021 heeft onderzoek plaats gevonden naar vochtproblemen in de kelder. In de schoolvakanties van 
2022 zal het probleem verder worden onderzocht en hersteld, waarna er een uitbreiding van gehuurde 
ruimte zal plaatsvinden door UM. 

 
Financiën 
 
- Het verwacht jaarresultaat sluit met € -3.738k (inclusief overloopposten uit 2020) en wijkt daarmee 

slechts € 11k af van de begroting van € -3.727k. Hierbij moet worden opgemerkt dat ook in 2021 nog niet 
alle begrote kosten per balansdatum zijn gerealiseerd en € 696k aan kosten pas in 2022 zullen worden 
gerealiseerd. Daarmee rekening houdend bedraagt de afwijking ten opzichte van de begroting 2021 € 708 
negatief. Dit is volledig aan de waarde mutaties van de beleggingen toe te schrijven op basis van de 
jaarlijkse taxaties. De waardedaling van deze balanspost bedraagt in 2021 € 989 negatief terwijl in de 
begroting nihil was aangehouden. Met name de aanloopleegstand van Brighthouse en het defect raken 
van de WKO installatie van de Villa Flora en de verwachte reparatiekosten in 2022 ad € 900k spelen hierbij 
een belangrijke rol.  

- De omzet blijft met € 175k enigszins achter op de begroting met name door hogere aanvangsleegstand in 
Brighthouse en Brightworks.  

- De operationele kosten vallen per saldo € 900k lager uit dan begroot. Hierbij moet in aanmerking worden 
genomen dat kosten voor een bedrag van € 696k niet in 2021 zijn genomen maar doorschuiven naar 2022. 
Het operationeel resultaat ten opzichte van de begroting bedraagt derhalve feitelijk € 204k positief. 
Hierbij is de onvoorziene uitval van de WKO-installatie ad € 200k meegenomen.   

- In deze fase van de campusontwikkeling is Campus Vastgoed BV nog niet winstgevend en is ze voor haar 
liquiditeitspositie volledig afhankelijk van agiostortingen van haar aandeelhouders. Voor 2021 was een 
aanvullende agiostorting voorzien van beide aandeelhouders van ruim € 2,4 miljoen. Met de 
aandeelhouders zijn afspraken gemaakt om het liquiditeitsvraagstuk op korte termijn op te vangen en 
wordt overlegd over een structurele oplossing die in het tweede kwartaal 2022 wordt verwacht.  
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5. WENSBEELD: GEBIEDSIDENTITEIT

De opgave is om met respect voor de aanwezige 
kwaliteiten een ruimtelijke strategie voor het 
doorontwikkelen van het ecosysteem te formuleren. 
Het gaat hierbij om meer dan de situering van de 
volgende gebouwde ontwikkelingen. In feite gaat 
het om het creëren van een nieuw toekomstpers- 
pectief vanuit het besef dat de campus op een kan-
telpunt staat. Na de opstartfase (met een focus op 
het innovatiecluster in Villa Flora) bevindt de 
campus zich nu in de groeifase (met een 
investeringsdruk op de Innova-as en de Boskamer). 
Om gericht keuzes te kunnen maken voor het heden 
is een verdere blik op de toekomst nodig. Waar 
groeit de campus naar toe? Of beter: waar willen 
we dat de campus naar toe groeit? En hoe kunnen 
we sturen op die stip op de horizon? 

Belangrijk is te beseffen dat we nu niet alles kun-
nen weten. De verdere ontwikkeling zal een lang-
jarig traject met geleidelijke stappen gaan zijn.              
Bepaalde delen van de campus zullen in een plan-
matig ontwikkeltraject gerealiseerd kunnen worden, 
maar andere delen zullen naar de toekomst met 
meer flexibiliteit rekening moeten houden. 
Onvoorspelbaarheid en afhankelijkheid van onze-
kere gebeurtenissen is hierbij de praktijk. Het bete-
kent dat er ruimte moet zijn voor adaptatie en 
nieuwe initiatieven. Een gefixeerd eindbeeld 
voldoet daarbij dus niet. Daarbij geldt wel het 
inzicht dat er een pad-afhankelijkheid ontstaat: 
keuzes die nu worden gemaakt bepalen mede het 
toekomstbeeld. 
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- Ook in 2021 heeft de pandemie gevolgen gehad voor de 
exploitatie. Met name de lockdowns met een verplichte 
sluiting van de horeca, de afstand maatregelen en het 
vrijwel permanente advies voor thuiswerken hebben 
invloed op de horeca, het vergaderen en de events op de 
campus.  Bij het opstellen van de begroting in 2020 was 
wel voorzien dat in 2021 de pandemie nog niet ten einde 
zou zijn en dat er mogelijk nog effecten op de exploitatie te 
verwachten waren. Het uiteindelijke effect van Covid op de 
exploitatie is beperkt gebleken, mede door het waar 
mogelijk afschalen van de kosten en het inzetten van 
aangepaste arrangementen en acties.  
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ligt er een grote kans om de attractiewaarde van 
de campus te vergroten. Als innovatiecampus heeft 
de campus behoefte aan zichtbaarheid van de in-
novatie. Tot nu toe zien we alleen losse gebouwen 
die niet per se associëren met de thematiek van de 
campus. De nieuwe onderzoeksfaciliteiten hebben 
het in zich om dit te doorbreken. 

(6) Boskamer
De Boskamer biedt een hoogwaardige landschap-
pelijke vestigingsplek voor solitaire innovatieve 
bedrijven. Belangrijk is wel dat de Boskamer als ge-
heel onderdeel van de campus gaat zijn. Dat bete-
kent dat er strenge voorwaarden moeten gelden 
voor wie zich hier vestigt en hoe het eruit ziet. Het 
gaat dan om grown-ups binnen de thematiek van 
de campus die zich richten op toepasbare innova-
tieve concepten en het onderzoeken, testen, vali-
deren en demonstreren van prototypes. Bedrijven 
moeten een meerwaarde zijn voor de community. 

(7) Landschap
Het mooi vormgegeven landschap is nu nog een 
decor waarin nog altijd de Floriade kan worden 
teruggelezen. Als natuurlijke omgeving past het 
evenwel uitstekend bij de thematiek van de cam-
pus en kan als zodanig veel meer worden ingezet 
in de beleving van gezonde voeding en future 
food. Voor een campus waarbij het publiek steeds 
meer een integraal onderdeel gaat vormen, is de                   
totaalbeleving van de omgeving essentieel. Het 
campusterrein is meteen na de Floriade vanuit deze 
gedachte onderhouden.


