
 
 

 
Industriepark Kleefse Waard 
In 2003 kocht familiebedrijf Schipper Bosch Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem omdat het 
potentie zag. Potentie in het gebied en in de reeds aanwezige gebruikers en gebouwen. Er was geen 
concreet eindbeeld maar een ambitie om een ultiem vestigingsklimaat en een innovatief economisch 
perspectief te creëren voor cleantech- en productiebedrijven. We zijn langzaam gaan ontwikkelen. De 
eerste stap was het herontwikkelen en verduurzamen van het gebied en de gebouwen. Daarna zijn we 
de gebruikers met elkaar gaan verbinden en hebben we een community gecreëerd, waar kennisdeling 
centraal staat.  
 
We zijn trots op de erkenning die we krijgen. Zo won IPKW de Gouden Piramide 2015 en zei de CEO 
van het onlangs op IPKW gevestigde TÜV Rheinland (19.300 medewerkers, actief in 69 landen): “Ik heb 
voor het eerst het gevoel dat we een bedrijf zijn, nu we gehuisvest zijn te midden van deze dynamiek 
en gelijkgestemden.” Naast TÜV kwamen er afgelopen jaar nog tien bedrijven naar IPKW. Daarnaast 
worden we betrokken bij en nemen we verantwoordelijkheid in projecten die niet alleen onszelf aan 
gaan, zoals het internationale Clean Mobility Center. Ook investeren we in startende ondernemers 
met onze eigen incubator en in beginnende productdesigners, door ze voordelig te huisvesten.  
 
We zijn echter nog lang niet klaar. Schipper Bosch heeft IPKW gekocht voor de eeuwigheid. We blijven 
ontwikkelen en beleggen (elke euro die gegenereerd wordt gaat terug in het project) en maken 
daardoor de transformatie door van hetgeen we zelf hebben gecreëerd. Deze vorm van 
verantwoordelijkheid en duurzaamheid zie je niet bij andere ontwikkelaars en beleggers.  
 
Nieuwe businessmodellen 
Om de continuïteit te waarborgen hanteren we ook andere percentages voor het beheren van 
projecten. Een traditionele vastgoedbelegger besteedt ongeveer 3 tot 5 % van de huuropbrengsten 
aan beheer terwijl wij ongeveer 10 tot 12 % vrijmaken. We zetten mankracht in om huurders te 
faciliteren en verbinden, om zo het gebied te versterken.  
 
Ook vanuit creativiteit zijn nieuwe businessmodellen ontwikkeld. Zo is er vanuit een samenwerking 
tussen Allego (laadoplossingen voor elektrisch vervoer) en IPKW een innovatief laadplein voor 
elektrische auto’s ontwikkeld. Door creativiteit – van de als architect opgeleidde directeur Bart 
Schoonderbeek, zijn broer Floris als bekende productdesigner en andere betrokken architecten en 
designers – toe te voegen aan een concept van een huurder, werken we samen aan nieuwe producten 
en diensten die vervolgens doorontwikkeld en in de markt gezet worden. 
 
De Nieuwe Stad 
Vanuit dezelfde mentaliteit ontwikkelen we andere projecten. Toen we in 2013 de oude 
Prodentfabriek in Amersfoort aankochten – een bijzondere plek die anders, net als met IPKW gebeurd 
zou zijn, verloren zou gaan – wisten we eigenlijk nog niet wat we ermee zouden doen. We hadden er 
een goed gevoel bij en zagen potentie in groei en economische waarde. Het hele gebied zijn we samen 
met de gemeente Amersfoort en stedenbouwkundigbureau ZUS aan het transformeren tot 
innovatieve microstad: De Nieuwe Stad. Er is geen blauwdruk maar een Ambitiedocument (pdf) om de 
gemeenschappelijke droom voor het gebied – een microstad waar gebruik boven bezit gaat en waar 
slimme en innovatieve ideeën en samenwerkingen tussen bewoners en ondernemers ontstaan – 
richting te geven. In twee (‘crisis’)jaren tijd zijn er zo’n zeventig innovatieve en betrokken huurders 
gehuisvest, hebben De Paviljoens een derde leven gekregen (hergebruik door verplaatsing) en wekken 
we zelf duurzame energie op. In De Nieuwe Stad experimenteren we met verdienmodellen; bij 
sommige ondernemers is de huur gerelateerd aan het bedrijfsresultaat. 
 

http://schipperbosch.nl/industriepark-kleefse-waard/
http://ipkw.nl/piramide
http://ipkw.nl/opening-tuv
http://www.cleanmobility.eu/
http://www.cleantechincubator.nl/
http://www.allego.nl/
http://www.florisschoonderbeek.nl/
http://schipperbosch.nl/de-nieuwe-stad/
https://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1141063/type=pdf/06a_Bijlage_Ambitiedokument_de_Nieuwe_Stad.pdf
http://schipperbosch.nl/de-paviljoens/
http://www.denieuwestad.nl/biomassa/


 
 
Meer nieuwe vormen van hergebruik 
Bij IPKW en De Nieuwe Stad eindigen de voorbeelden van vernieuwende vormen van hergebruik niet. 
Het voormalig Gymnasium in Arnhem transformeerde tot De Kleine Campus, waar wonen en werken 
op eenzelfde manier worden benaderd. Het onbruikbaar ogende Gebouw LB uit de jaren ’40 is 
verworden tot verzamelplaats voor duurzaam georiënteerde bedrijven. En een minischuurtje in een 
chique Britse straat werd omgetoverd tot een in Amersfoort gemaakte en naar Londen verplaatste 5-
persoons woning (van slechts 12,8 m2!).  

De overeenkomst in deze voorbeelden: wij herkennen de potentie van gebouwen en gebieden en 
geven ze een (nieuwe) functie, met respect voor de historie en architectuur. De beste manier om iets 
te behouden is immers het een nieuw leven te geven. 

 

http://schipperbosch.nl/de-kleine-campus/
http://schipperbosch.nl/gebouw-lb/

