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1. Brainport Industries Campus

Brainport
Industries Campus
Brainport Industries Campus is de ideale vestigingsplaats voor
vooruitstrevende bedrijven in de hightech maakindustrie die
samen willen ondernemen, innoveren en produceren. De campus
In samenwerking met overheden, opleidingen en andere partners
komt hier de toekomst van de hightech maakindustrie tot leven.

Brainport Industries Campus (BIC) is hét gezicht
van de hightech maakindustrie. Een internationale
campusontwikkeling in het hart van Brainport
Eindhoven. Toptechnologie, onderwijs, overheid en
hoogwaardige faciliteiten komen hier samen onder
één dak. Brainport Industries Campus is de plek
waar de innovatie- en concurrentiekracht van de
hightech maakindustrie vleugels krijgt.

Bij Brainport Industries Campus komt samenwerking
snel tot stand en maximaal tot haar recht. Bedrijven
en instituten maken hier gebruik van elkaars
sterktes en specialismes. Op elk gebied. Want er
is een gemeenschappelijk doel: produceren en
innoveren in minder tijd en met minder grote
investeringen. Om samen sneller in te spelen op
waar de markt om vraagt. Korte lijnen en gedeelde
faciliteiten maken dat mogelijk.
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creëert een uniek klimaat om aan concurrentiekracht te winnen.

BIC ONE
De westvleugel van Brainport Industries Campus heet
BIC ONE en biedt veelbelovende bedrijven in de hightech
maakindustrie de kans om onderdeel uit te maken van het
unieke ecosysteem, zonder grote investeringen te doen.

De community heeft jouw kennis en specialisme
nodig om te groeien, innoveren en tot synergie
te komen. Daarom reiken we je de hand. Huur
flexibele bedrijfsruimte in BIC ONE, word
onderdeel van het krachtige ecosysteem en
profiteer maximaal.
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Bij BIC ONE profiteer jij maximaal van alles dat
Brainport Industries Campus te bieden heeft,
zonder dat er direct grote investeringen nodig zijn.
Wil jij slim ondernemen en groeien in de nabijheid
van vooraanstaande bedrijven, onderwijs en
high-end (productie) faciliteiten? Wil jij samen
met andere groeiende bedrijven profiteren
van een imposante uitstraling en inspirerende
werkomgeving?

BIC
Building
Blocks

Green

Ecosystem

Wat BIC ONE jou te bieden heeft?
up, scale-up of grow-up in de hoogste

Smart

Multi helix
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De ‘BIC Building Blocks’; om jouw startversnelling te brengen. Dat zijn er zes:
Ecosystem, Multi helix, Sharing, Talent,
Smart en Green.

Talent

Sharing

Ecosystem
toeleverketen met elkaar verbonden; de bedrijven en
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organisaties vormen samen een hightech ecosysteem.
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Bij BIC ONE zijn de kop en staart van de complete

Men komt hier iets ‘halen’, maar ook iets ‘brengen’,
en dat is nu precies de kracht van de campus.

ECOSYSTEM

Van supply chain naar
krachtig supply network
Door de kop en de staart van de complete toeleverketen
met elkaar te verbinden ontstaat een netwerk waarin
alles mogelijk is. Korte lijnen tussen talloze specialismes
zijn een motor voor innovatie en flexibiliteit. De keten
P8

De keten verandert, van supply chain naar
supply network waarin partners gebruikmaken
van elkaars sterktes en specialismes. Brainport
Industries Campus is ontwikkeld met het supply
network onder één dak als uitgangspunt en draagt
bij aan het benutten van de voordelen hiervan.
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als netwerk is de kracht van de campus.

Bij Brainport Industries Campus zijn de
meest innovatieve, succesvolle bedrijven
en instituten bij elkaar gebracht. De
campus is een volwaardig ecosysteem waar
vooruitgang wordt geboekt door constant
nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Met de
directe nabijheid van innovatiepartners in
technologie, engineering, maakbaarheid en
logistiek als versneller.

Bron: KMWE

‘BIC staat voor ontmoeten, inspireren, innoveren en
produceren. We hebben veel contact met de gebruikers
waardoor we de ‘toevallige’ ontmoeting kunnen
stimuleren. Dat heeft al tot hele mooie samenwerkingen
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en innovaties geleid. Daarnaast is de aanwezigheid van de
onderwijsinstellingen van onschatbare waarde voor een
leven lang leren. Mede door BIC One, waarbij extra focus
komt voor start en scale-ups, wordt samenwerking en
innovatie gestimuleerd.’
Erik Veurink
campusdirecteur BIC

04

Functional
Fitted Module

Bron: KMWE

Multi helix
en overheid samenkomen, Brainport is daar het
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krachtige bewijs van. Kennis vloeit vrij tussen de drie
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Innovatie krijgt vleugels waar industrie, onderwijs

krachten van de multi helix bij BIC ONE. Profiteer
maximaal door jouw bedrijf hier te vestigen.

MULTI HELIX

Dé plek voor veelbelovende
bedrijven in de hightech
maakindustrie die samen
willen innoveren en sneller
willen produceren
P11
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Bij BIC ONE maak jij optimaal gebruik van kennis en kunde
en kom je tot innovatieve oplossingen en vernieuwing door
direct samen te werken met de nieuwe generatie technisch
opgeleiden. Daarnaast profiteer je nationaal en internationaal
van de concurrerende kracht van Brainport.

Multi helix staat voor intensieve samenwerking
tussen overheid, ondernemingen en onderwijs.
Om de potentie voor innovatie en economische
ontwikkeling binnen Brainport goed te benutten,
moeten de overheid, het bedrijfsleven en de
verschillende kennisinstellingen samenwerken.

Bij Brainport Industries Campus verenigt de
hightech maakindustrie zich onder één noemer
en gezicht. De ambitie is om het wereldmerk te
worden voor collaboratieve innovatie en flexibele
productie binnen deze industrie. Ondernemers,
medewerkers, onderwijsinstellingen, studenten en
burgers, de hele sector profiteert hiervan.

Bron: KMWE

‘Als je kiest voor BIC als bedrijf in de high tech
maakindustrie, kies je strategisch voor het netwerk, de
faciliteiten, een innovatieprogramma en groeipotentieel.
Tel daarbij op de korte lijnen naar het talent om je team
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te versnellen en helpen, bij de bedrijven en fieldlabs op
BIC, bij Fontys, Avans, Summa Techniek, TU/e en meer en
de internationale exposure voor je bedrijf.
Graag tot ziens op BIC!’
Michel Weeda
Manager Innovatieprogramma
Fabriek van de Toekomst

Bron: KMWE

Sharing
ben je niet de enige die hierop vertrouwt voor de productie.
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Betaal uitsluitend voor wat jij gebruikt en geniet daarnaast
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De meest specifieke condities en grondstoffen: bij BIC ONE

van het comfort van de gedeelde faciliteiten zoals het
restaurant, theater en de meeting rooms.

SHARING

Delen is het nieuwe
vermenigvuldigen

EAT & MEET
Een zonovergoten centrale ruimte met een groot
binnenterras om koffie te drinken of te genieten
van een dagverse maaltijd of lunch.

BIC ONE biedt alle faciliteiten voor een
aangenaam productie- en zakenklimaat. Het
succesvol te innoveren met elkaar. Delen is hier
bovendien het credo, wij maken gezamenlijk
gebruik van uiteenlopende hightech faciliteiten

THEATER
Een film, paneldiscussie of presentatie voor
een groot publiek? Brainport Industries Campus
beschikt over een eigen theater met plek voor
200 personen.

waardoor jij kosten, energie en zorgen bespaart.

Hoe het werkt
Je sluit een huurcontract af voor jouw bedrijfsruimte inclusief gebruik van
de algemene voorzieningen. Daarnaast sluit je een apart contract voor
alleen de utilities die jij nodig hebt. Geen hoge aansluitkosten en binnen
een dag geregeld.

MEETING ROOMS
Grote en kleine groepen kunnen terecht in een van
de vele glazen vergaderruimtes die zijn uitgerust
met snelle wifi en presentatieschermen.
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ontbreekt medewerkers en relaties aan niets

‘De voornaamste reden voor Yaskawa om voor de BIC te
kiezen is de mogelijkheid om gemeenschappelijk met
andere partners te werken aan het versneld invoeren van
P15

nieuwe technologieën in de maakindustrie. Ook zijn de
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gemeenschappelijke faciliteiten als het Business Center en
de catering belangrijk bij het organiseren van grotere en
kleinere themabijeenkomsten.’
Eddie Mennen
Managing Director
Yaskawa

Bron: KMWE

Talent
gevestigd bent, is het eenvoudig om talent aan te trekken.
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Als bedrijfseigenaar schuif je spontaan aan tafel bij de
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Als je met de beste onderwijsinstituten onder één dak

talentvolle eerstejaarsstudent in het bedrijfsrestaurant;
dat is de magie van BIC ONE.

TALENT

Een iconische thuisbasis
voor de nieuwe generatie
professionals in de
hightech maakindustrie
Bedrijven op de campus concurreren gezamenlijk op wereldniveau,
P17

vanuit een leidende positie. Het sterke imago van Brainport
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Industries Campus werkt als een magneet voor talent: bedrijven
zijn beter in staat om talent te werven, te binden en te behouden
voor langere tijd.

Brainport Industries Campus heeft een etalagefunctie voor vakmanschap en talent en speelt een
belangrijke rol bij de beroepskeuze van scholieren.
De campus heeft zich ontwikkeld tot een iconische
thuisbasis voor de nieuwe generatie professionals
in de hightech maakindustrie.

perfect op elkaar aan. Meer dan ooit tevoren kunnen
scholieren en studenten vrijwel direct hun kennis
toetsen. En nog belangrijker; opleiden op verouderde
machines behoort tot het verleden. Leerlingen
worden hier opgeleid op de nieuwste machines met
de meest innovatieve technieken.

Doordat opleidingsinstituten zoals Summa College,
Fontys en Avans op Brainport Industries Campus
naadloos verweven zijn met topbedrijven uit de
hightech maakindustrie, sluiten theorie en praktijk

Deze naadloze integratie is uiteraard niet alleen goed
voor het onderwijs. Voor jou als ondernemer is het
eenvoudiger om talent en kennis aan te trekken.

Bron: KMWE

‘De Brainport Industries Campus is een campus
waarbij bedrijven en onderwijsinstellingen met elkaar
samenwerken en innoveren. De studenten zijn onderdeel
van het geheel en ontmoeten direct verschillende soorten
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professionals. Het onderwijs wordt verzorgd in een
inspirerende omgeving die ook docenten uitdaagt.’
Martin Rodenburg
Adjunct-directeur
Academie voor Industrie en
Informatica Avans Hogeschool

Bron: KMWE

Smart
flinke groeispurten; de modulaire structuur van
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BIC ONE maakt opschalen gelukkig eenvoudig.
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In de hightech maakindustrie kennen bedrijven

Bovendien is de bedrijfsruimte flexibel in te delen,
een kantoor dat uitkijkt over de productieruimte?
Geen probleem, huren bij BIC ONE is huren op maat!

SMART

Units op maat, die meegroeien met jouw ambities
SMART LOGISTICS

SMART PACKAGING & STORAGE

PLUG & PLAY UTILITIES

Het smart building principe van BIC ONE zorgt
voor maximale flexibiliteit. Een kantoor dat
uitkijkt op de werkvloer? Een naastgelegen
vloer huren om jouw groeiambities te
realiseren? Een cleanroom plaatsen?
Het kan allemaal.

BIC ONE is zo ontworpen dat logistiek
als vanzelfsprekend zijn weg vindt. De
gezamenlijke loading docks worden
gecoördineerd door één operator waardoor
goederen tijdig op de gewenste plek
terechtkomen: zowel vanuit een efficiëntieals kostenoogpunt interessant. Materialen,
goederen, medewerkers en bezoekers kennen
bovendien allemaal een eigen routing,
zonder dat de verschillende processen elkaar
hinderen.

Bij alle processen staan duurzaamheid,
maximale herbruikbaarheid van producten
en grondstoffen, en het minimaliseren van
waardevernietiging centraal. Samen met
partners haal jij de verspilling uit de keten.
Hierbij is een belangrijke rol weggelegd
voor gecentraliseerde robot handling, het
delen van clean rooms en het reinigen van
halffabricaten en producten binnen hetzelfde
proces. Ook zijn er mogelijkheden tot
gecentraliseerd voorraadbeheer.

De centraal gelegen ‘utility box’ van Brainport
Industries Campus voorziet in warmte, koude,
elektriciteit en water, maar ook in de meer
specialistische diensten die nodig zijn voor
productieprocessen, zoals proceskoeling,
perslucht, demiwater en vacuüm.

Doordat de ruimtes volledig modulair zijn,
kun jij adequaat inspelen op plotselinge
veranderingen en snel wisselende vraag in
de markt. Daarbij kun je werk-, vergaderen sanitairruimtes creëren om units af te
stemmen op jouw specifieke wensen. Alle
gebouwunits en inbouwmodules hebben
flexibele scheidingswanden en demontabele
wanden en tussenvloeren.
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SMART BUILDING

‘De modulaire opties voor wat betreft de
productie- en kantoorruimte van BIC zijn uniek en
gaven ons de kans om ons bedrijf snel te vestigen.
P21

BIC voelt als een universiteitscampus. Voor ons
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is het geweldig om nabij zowel kleine als grote
innovatieve tech-bedrijven te zitten.’
Sarthak Yadav
CEO and Co-Founder
Aziobot BV

Bron: KMWE

Green
Campus is vanzelfsprekend gebouwd volgens de hoogste
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duurzaamheidsstandaarden en het gebouw heeft uiteenlopende
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Bij BIC ONE staat duurzaamheid centraal. Brainport Industries

bijzondere features. Door slim samen te werken en voorzieningen
te delen maken we de productie bovendien efficiënt en duurzaam.
En dat alles in een bijzonder bosrijke omgeving.

GREEN

Een circulaire gedachte
voor gebied, gebouw
en gebruik
Een hypermoderne campus, verweven in het groen, te midden van
één van de grootste stadsparken van Eindhoven. Deze opvallende
Campus.

Het gebied rondom Brainport Industries
Campus sluit aan op een belangrijk netwerk van
bestaande en toekomstige natuurgebieden; het
Natuurnetwerk Nederland. Bij de ontwikkeling
van Brainport Industries Campus is daarom veel
aandacht besteed aan het behouden van de
kwaliteit van natuur en landschap.
Circulariteit
Brainport Industries Campus is vanuit de basis
gericht op Design for disassembly. Materialen die
in Brainport Industries Campus worden gebruikt
zijn waar mogelijk afkomstig van gezonde en goed
beheerde ecologische kringlopen. Ook bij de
bouw speelden duurzaamheid en circulariteit een
buitengewoon belangrijke rol.

Duurzaam gebouw
Brainport Industries Campus is volledig gasvrij,
wordt voorzien van duurzame energie en is volledig
energieneutraal met een energielabel A+++.
De zonnepanelen op het dak leveren circa 2,1 MW.
Opbrengsten van overproductie dragen bij aan de
business case voor bedrijven in het gebied en een
eventueel tekort wordt indien nodig ingekocht in de
vorm van groene stroom. Voor verwarming en koeling
van de campus wordt gewerkt met een warmte-koude
opslagsysteem.
Door de fysieke bundeling van bedrijven op één
adres wordt bovendien het onderling transport
tussen de bedrijven geminimaliseerd met een
enorme besparing als resultaat.
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combinatie onderstreept het karakter van Brainport Industries

‘De vestiging van ons kantoor op Brainport Industries
Campus is voor ons een keuze voor duurzaamheid
geweest. Niet alleen vanwege de hoogste
P24

duurzaamheidsstandaarden van het gebouw, maar juist
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ook vanwege de laagdrempelige manier van samenwerken
en het delen van voorzieningen. Dit alles met een prachtig
uitzicht, we zitten midden in een bosrijk groene omgeving.’
Patrick Fokke
Vice President & Managing Director
Siemens Digital Industries Software

Bron: KMWE
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BIC Building
Blocks
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Slim ondernemen
Standaard rijk uitgevoerd
De fysieke gebouwunits worden casco plus opgeleverd
met onder andere:
• Vrije overspanning van 20 meter
• Vrije hoogte van 13 meter
• Sprinklerinstallatie en brandpreventie
• Klimaat op maat
• Lichtstraten voor een prettige werkomgeving
• Utilities pay per use
• Laad- en losvoorzieningen via de logistieke zone
• Variabele vloerbelasting van 8.000 kg/m2
• Vloer puntlast van 12.000 kg/m2 – trekkracht 		
van 4.000 kg/m2
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Slimme werkruimtes
BIC ONE biedt slimme werkruimtes vanaf 300 m2, eventueel
te combineren met kantoorruimtes vanaf 100 m2. De
ruimtes hebben deels een vrije hoogte van 4,3 m en zelfs
13 m. Hierdoor biedt BIC ONE diverse mogelijkheden om
bedrijven te faciliteren die op zoek zijn naar hightech
productieruimtes, cleanrooms, labruimte, opslag,
showrooms of een combinatie van voorgenoemde functies.

Opleveringsniveau
BIC ONE
Mogelijkheid tot pantry met
koelkast, magnetron, vaatwasser

Verwarming en koeling via WKO

Gescheiden dames- en herentoilet

Systeemplafond armaturen met
LED-verlichting

Vloerafwerking d.m.v. tapijttegels,
coating bedrijfsvloer

P27
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Luchtverversing
(centraal geregeld)

BIC groeit mee
De ambities van Brainport Industries Campus zijn enorm.
Zo groot, dat ze binnenkort niet meer in het gebouw passen.
Daarom wordt er al hard gewerkt aan een uitbreiding. Sluit
aan bij BIC ONE en sta aan de wieg van de hightechrevolutie
van Brainport.
P28

CLUSTER 1
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EINDHOVEN AIRPORT

CLUSTER 2A

CLUSTER 2B

Brainport Eindhoven
Brainport Eindhoven is een ongekend succes. Bedrijfsleven,
overheden en kennisinstellingen zetten zich samen in voor
technische en economische groei op basis van open innovatie.
Nieuwe manieren van ondernemen, ontwikkelen en produceren
spelen in op waar de wereld van nu om vraagt en zetten de regio
internationaal op de kaart.

Brainport Eindhoven biedt alle faciliteiten en
randvoorwaarden die nodig zijn voor een gezond
klimaat om in te ondernemen, te innoveren en te
produceren.

om zich te blijven ontwikkelen en scholen. Talent
aantrekken en behouden is succesvol in een regio
waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen
nauw met elkaar verbonden zijn.

Vestigingsklimaat
Mensen zijn net zo belangrijk als bedrijven.
Een prettig leefklimaat net zo belangrijk als
economische groei. Brainport Eindhoven heeft alle
faciliteiten om internationale bedrijven aan zich
te binden en wil ook voor mensen alle benodigde
voorzieningen bieden, bijvoorbeeld op het gebied
van cultuur, wonen en mobiliteit.

Innovatie
De snelheid en complexiteit van technologische
ontwikkelingen nemen toe. Nieuwe spelers en
businessmodellen zetten in korte tijd industrieën
en sectoren op hun kop. Ondernemingen en
kennisinstellingen in de regio moeten intensief
samenwerken om de volgende generaties
concurrerende applicaties te ontwikkelen.
De innovatieve en organisatorische kracht van de
Brainport is toegerust op toekomstig succes. Er liggen
veel kansen in de verdere ontwikkeling en toepassing
van sleuteltechnologieën, die we inzetten voor de
grote maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Talent
Brainport Eindhoven staat bekend om knappe
koppen en gouden handjes. Op alle niveaus zijn er
meer mensen nodig. En de mensen die al werken
in Brainport Eindhoven moeten de kans hebben

Verhuurbrochure BIC ONE
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Bereikbaarheid
Brainport Industries Campus is uitstekend bereikbaar vanuit
ieder perspectief; regionaal, nationaal en zelfs internationaal.

GO Sharing Scooters
Brainport Industries Campus is ook te bereiken
met de gedeelde elektrische scooters van GO
Sharing. Met de gratis app vind en reserveer
je één van de honderden e-scooters. Na je rit
kun je de scooter zonder parkeerkosten in het
servicegebied parkeren. Ook is het mogelijk om
de scooter buiten het servicegebied (tijdelijk) te
parkeren voor 0,05 per minuut.
Amber deelauto’s
In de parkeergarage zijn elektrische deelauto’s
van Amber beschikbaar voor zowel huurders als
bezoekers. Boek je een auto minimaal drie uur
van tevoren? Dan garandeert Amber dat er een

auto voor je beschikbaar is. De deelauto’s kunnen
zowel op de campus, maar ook op tientallen andere
plekken in Eindhoven en de rest van Nederland
opgehaald en ingeleverd worden.
Parkeren op de campus
De parkeergarage van Brainport Industries Campus
beschikt over 1.000 parkeerplekken voor auto’s
en fietsen. Om het landschappelijke beeld te
behouden is de parkeergarage omringd door groen.
Tevens is de garage duurzaam en circulair gebouwd.
De parkeergarage is voorzien van parkeerplaatsen
voor mindervaliden. Parkeerplaatsen voor fietsen
bevinden zich bij het hoofd-trappenhuis aan de
westzijde.
Opladen elektrische auto
De parkeergarage is voorzien van veertig
oplaadpunten voor auto’s. Deze zijn gesitueerd
op de eerste en tweede verdieping van de
parkeergarage. Op de begane grond zijn
oplaadpunten voor elektrische (brom-)fietsen
en scooters te vinden.
Tarieven
€ 1,20 per 60 minuten
€ 8,00 per dag (1e en 2ee dag)
€ 50,00 per dag (vanaf 3e dag)
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Door de ligging naast Eindhoven Airport heeft de
campus een directe verbinding met nagenoeg alle
grote Europese steden. De campus ligt direct aan
de ring van Eindhoven met verbindingen naar
snelwegen A2 en A58. Daarnaast zijn er twee
treinstations in de buurt en ligt de campus op
de route van een HOV-lijn met 10 keer per uur
een rechtstreekse busverbinding naar zowel
Eindhoven Airport als Centraal Station Eindhoven.
De imposante groene ‘slow lane’ verbindt
Brainport Industries Campus per fiets met het
centrum van Eindhoven en de omliggende
gemeentes.
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Schiphol Airport
BIC ONE

Brussel Airport

Düsseldorf Airport

126 km naar Amsterdam Schiphol Airport
115 km naar Düsseldorf Airport
128 km naar Brussel Airport
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2000

High tech staff

> 50
Companies

6.000 m2

70.000

Shared facilities

Piles

Gas

2.000

Innovation
programs

135 HA

3

A+++

Park

Restaurants
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Students
MBO/HBO

Building

Verhuurbrochure BIC ONE

0 m3

8.800
Solar panels

105.000 m2
Total space

6.000 m2
Shared logistics
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The BIC ONES

BIC ONE
Bic 1, 5657 BX Eindhoven
Noord- Brabant, Netherlands

BIC ONE is een ontwikkeling van V.O.F. BIC
SKD Vastgoed is gedelegeerd ontwikkelaar van BIC.
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