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House of Robotics
op TU/e Campus 

Eindhoven
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Historic Timeline

201720101997 2018 Near Future

Kadans is established in 
1997 by Wim Boers and 

his former partner, 
focused on the logistics 

and light-Industrial market

Development focus 
expanded to knowledge 
intensive / life sciences 

sector starting with 
acquisition of BioPartner

Center Wageningen

Foundation of Kadans 
Science Partner Fund 
focused on knowledge
intensive / life sciences
real estate investments

in the Netherlands

Expand geographical 
focus of Kadans Science 

Partner to multiple 
European countries

Key management and Oaktree
Capital Management entered 

into a strategic partnership, 
acquiring both the 

development activities and 
Kadans Science Partner 

portfolio

Cooperation with 
Creative Places 

Cambridge

Foundation of 
Kadans Science 

Partner GmbH in 
Düsseldorf

Become 
European HUB for all 

stakeholders in the 
knowledge intensive / 

life sciences sector



Access to
knowledge institutes

Added Value Services to the Ecosystem

3

Value Proposition

Facilitate
knowledge

sharing

Providing full 
service & 

support on site

Accelerator 
programs

Events
& Meetings

Venture and 
growth capital

State-of-the
art facilities

New business 
commercialization

Legal support



Waarom een House of Robotics op de TU/e Campus? 

Automatisering is een van de meest dominante trends in onze samenleving en robotica is een fysieke vertaling daarvan.

Universiteiten zijn een hot spot van nieuwe ideeën en innovatie op het gebied van robotica.

De Brainport regio wordt gekenmerkt door slimme High Tech machinebouw met een grote robotica component.

Op de TU/e Campus zijn de meeste startups gevestigd van alle Science Parken in Nederland (Buck Consultants juni 2018). 

De TU/e heeft samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven wereldwijd.

Een robotica centrum voor startups op het TU/e terrein is daarom een meer dan logische stap, zodat
– De diverse startups gezamenlijk nieuwe innovaties kunnen ontwikkelen
– De startups gebruik kunnen maken van gedeelde voorzieningen
– Er een ondernemende sfeer ontstaat, welke bijdraagt aan het innovatieve karakter van de TU/e Campus
– De startups makkelijk toegang houden tot de studenten en kennis op de TU/e Campus
– Er een ecosysteem ontstaat in de robotica, wat een nieuwe bron is voor innovatie op de TU/e Campus
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Locatie op TU/e Campus
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House of Robotics op de TU/e Campus
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Artist impression na renovatie



Transformatie

Het MAC wordt getransformeerd tot een House of Robotics, 
waar startups op het gebied van robotica zich kunnen 
vestigen. Het gebouw zal een multi-tenant gebouw worden 
met centrale voorzieningen, zoals entree, pantry, 
lunchruimte, toiletvoorzieningen, (afgesloten) vergaderzalen 
en diverse losse werkplekken. Tevens zal de inrichting voor 
de centrale voorzieningen (tafels, stoelen, zithoek, scherm in 
vergaderzaal, scherm in entree ruimte, buitentafel) verzorgd 
worden door de verhuurder Kadans Science Partner.

Het gebouw zal op de begane grond vier ateliers hebben 
welke individueel te huur zijn. Op de eerste verdieping is een 
grotere ruimte beschikbaar, welke door een of meerdere 
huurders te huren is.
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Te huren ateliers

Het gebouw zal op de begane grond vier ateliers hebben welke individueel te huur zijn. Op de eerste verdieping is een grotere ruimte 
beschikbaar, welke door een of meerdere huurders te huren is. Ruimten zijn beschikbaar vanaf 134 vierkante meter.
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Te huren ateliers
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Het atelier op de eerste verdieping heeft de volgende vorm en is door meerdere huurders te huren.



Aanpassingen in het gebouw

Het huidige gebouw wordt aangepast om het gebruiksklaar te maken voor de nieuwe huurders. Het gebouw krijgt een 
centrale entree en de ateliers krijgen groter ramen zodat er voldoende natuurlijk licht binnen valt. Er worden 
vergaderzalen ingericht en Kadans Science Partner voorziet in gedeelde faciliteiten. De parkeerplaatsen worden verplaatst 
en in totaal komen er zo acht parkeerplaatsen beschikbaar. Fietsenrekken zijn voorzien voor het gebouw en een gazon 
voor buitenrecreatie of oefenterrein voor de robots wordt gerealiseerd.
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Plattegrond gebouw en terrein
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Interesse? Neem contact op!

Wil je graag meer weten, heb je vragen of ben je wellicht geïnteresseerd? Neem direct contact op met Johan!
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Johan van Gerven

+31 (0)6 53582847
j.gerven@kadans.com
www.kadans.com
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