VERHUURBROCHURE
Dutch Tech Campus

Dé hotspot voor smart mobilty, ICT en e-health & care
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Key Facts
Vestigen op de Dutch Tech Campus betekent:
 Werken in een omgeving met diverse nationale en
internationale IT-bedrijven als Siemens, Topcon en Reconext
 Samenwerkingen met de Haagse Hogeschool, MBO Rijnland,
gemeente en metropoolregio
 Optimale zichtlocatie en bereikbaarheid langs de A12 en
treinstation Lansingerland Zoetermeer
 Werken in het hart van de technologie met alle denkbare
faciliteiten en services binnen handbereik
 Uitstekende parkeervoorzieningen
 Horeca & vergader- en eventfaciliteiten
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1.

Dutch Tech Campus

‘Where technology meets business’
De Dutch Tech Campus is een dynamische locatie,
gelegen in Zoetermeer, waar diverse nationale en
internationale IT-bedrijven zijn gehuisvest. Het is dé
hotspot van Nederland op het gebied van smart
mobilty, ICT en e-health & care.
Gerenommeerde technologiebedrijven als Siemens,
Reconext en WS Audiology zijn gevestigd op de
Dutch Tech Campus. Ze werken allemaal met
hetzelfde doel: het leven van mensen veiliger,
gezonder en prettiger maken.
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Op de Dutch Tech Campus worden IT-bedrijven
met elkaar verbonden: huurders en nieuwe
huurders kunnen kennis delen en samenwerken,
waardoor een inspirerende werkomgeving ontstaat
met vernieuwende oplossingen en businesskansen.
De campus faciliteert tevens verbinding tussen de
bedrijven en de nabij gelegen onderwijsinstellingen
met zo’n 800 HBO en MBO IT-studenten.
De Dutch Tech Campus biedt daarom een
excellent vestigingsklimaat voor IT-bedrijven
gericht op smart mobilty, ICT en e-health & care.
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2.

Bereikbaarheid

Centrale ligging in de Randstad
De Dutch Tech Campus is gelegen in het hart van de Randstad en is uitstekend te bereiken met zowel de
auto als met het openbaar vervoer. Vanuit deze locatie liggen de vier grote steden Rotterdam, Den Haag,
Utrecht en Amsterdam met luchthaven Schiphol op ideale afstand.

Per openbaar vervoer

Per auto

De Dutch Tech Campus ligt direct naast het station
Lansingerland-Zoetermeer, een belangrijk
verkeersknooppunt voor het openbaar vervoer.

De campus is op zichtlocatie gelegen langs de
snelweg A12 (Den Haag – Utrecht). Door de
centrale ligging in de Randstad liggen de vier grote
steden op steenworp afstand: Den Haag (12 km),
Amsterdam (Schiphol 45 km), Rotterdam
(Rotterdam Airport 20 km), Utrecht (45 km). De
locatie is daarom zeer goed te bereiken per auto.

De trein, RandstadRail, bus, auto en fiets komen
hier bij elkaar. Tevens stoppen alle Sprinters tussen
Den Haag en Gouda op dit station. Dit betekent
viermaal per uur de mogelijkheid om in de trein te
stappen. Ook RandstadRail (lijn 4) heeft een halte
op dit station en stopt maar liefst tienmaal per uur.
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Parkeren & laadpalen
Er zijn meer dan 500 parkeerplaatsen en ruim
voldoende laadpalen verspreid over de Dutch Tech
Campus voor huurders, werknemers en bezoekers.
Auto’s die geregistreerd staan (nummerbordherkenning) kunnen zonder aanmelding parkeren
achter de slagboom. Bezoekers kunnen parkeren
op de bezoekers parkeerplekken.
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3.

Faciliteiten & services

Ontzorgd werken en verblijven op de Campus
Op de Dutch Tech Campus wordt gestreefd naar een hoge huurderstevredenheid. Er worden daarom
verschillende faciliteiten & services aangeboden, zodat zowel huurders als bezoekers zich thuis en welkom
voelen.

The Centre
The Centre is de centrale receptie van de campus.
Hier worden alle bezoekers gastvrij ontvangen door
een hostess. Daarnaast kunnen alle werknemers
van de campus hier diverse diensten en services
regelen.

Vergaderen
Vergaderen in een andere omgeving? Of gasten
ontvangen in een lichte, ruimtelijke omgeving? De
Dutch Tech Campus biedt diverse vergader- en
congresmogelijkheden tot wel circa 300 personen.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een
cateringservice, Wifi, beamer met HDMI-aansluiting
en projectiewand en een flipover.

Beveiliging

Overige faciliteiten & services
 TBrasserie
 TRestaurant
 Meer dan 500 parkeerplaatsen
 Laadpalen voor elektrische auto’s
 Glasvezel internetverbinding
 Cateringservice/banqueting
 Bewaking
 Schoonmaakdienst
 Afvalverwerking van huurders
 Tuinbeheer
 Bloemenservice
 Fietsenservice
 Taxiservice

De campus is zeer goed beveiligd, van de entree tot
aan de productieruimtes. Voor alle technische
zaken en storingen kan contact opgenomen
worden met de huismeester. Hij zal eerstelijns
storingen waar mogelijk direct verhelpen. Indien de
storing niet direct oplosbaar is, zal hij dit doorgeven
aan de servicedesk die 24 uur per dag 7 dagen is
geopend.
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4.

Horecagelegenheid

Tbrasserie

TRestaurant

TBrasserie is de à la carte brasserie en espressobar
van de Dutch Tech Campus. Bij TBrasserie geniet je
van een à la carte lunch met een variërend en vers
assortiment lokale producten, afgestemd op ieder
seizoen. Ook is er de gelegenheid om met elkaar
een kop koffie te drinken of een borrel te doen in
een stijlvolle ambiance met in de zomer een ruim
terras!

De Dutch Tech Campus beschikt over een ruim
opgezet bedrijfsrestaurant, het TRestaurant, dat
gelegen is in The Centre. Bedrijven die gevestigd
zijn op de campus kunnen gebruik maken van het
TRestaurant. Het is een lichte ‘open space’ waar je
met collega’s lekker en uitgebreid kunt lunchen in
een moderne omgeving. Het menu is gevarieerd en
de gerechten worden bereid met verse
ingrediënten.

Banqueting
Wil je een lunch organiseren op kantoor of
bijvoorbeeld ‘s avonds werken met een aantal
mensen inclusief een diner? Dat kan allemaal
geregeld worden via het TRestaurant.

Avondmaaltijden to-go
‘
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Geen tijd om te koken maar ‘s avonds wel gezond
willen eten? Dan kun je een avondmaaltijd bestellen
bij TRestaurant! Elke werkdag is er keuze uit twee
verse & gezonde maaltijden.

PingProperties | 6

5.

Bedrijven op de Campus

Er zijn diverse nationale en internationale IT-bedrijven gevestigd op de Dutch Tech Campus die zich richten
op smart mobility, ICT en e-health & care. Ze hebben allemaal hetzelfde doel: het leven van mensen veiliger,
gezonder en prettiger maken. Door het creëren van een inspirerende werkomgeving met gedeelde
faciliteiten en onderlinge synergetische effecten, is de campus een aantrekkelijke plek voor IT-bedrijven. De
volgende bedrijven zijn hier o.a. gevestigd:

Siemens is een wereldwijd opererend Duits
conglomeraat in elektronica en elektrotechniek dat
actief is in de sectoren industrie, energie en
gezondheidszorg. Het bedrijf opereert wereldwijd
in circa 190 landen en heeft zo'n 385.000
medewerkers. De locatie Zoetermeer wordt
gebruikt voor smart infrastructure, mobility, digital
services, healtineers, energy en
trainingsdoeleinden.

Reconext is een toonaangevende leverancier van
aftermarket lifecycle services voor
elektronicaproducten met als doel een duurzamere
digitale economie te creëren. Dit doen zij door
elektronische toestellen te repareren, te refurbishen
en te herbestemmen om de levensduur te
verlengen, waarbij 100% van de materialen wordt
hergebruikt. Reconext, heeft kantoren over de hele
wereld.

WSAudiology is ontstaan uit de fusie tussen de
gehoorgiganten Sivantos (het voormalige Siemens
Audiologie) en Widex. WSAudiology biedt een
gevarieerd en uitgebreid portfolio van
technologisch geavanceerde hoortoestellen, producten en -diensten. Met deze fusie is het
bedrijf een van de grootste spelers wereldwijd met
een aanwezigheid in meer dan 125 markten,
gecombineerde inkomsten van meer dan €1.7
miljard en meer dan 10.000 medewerkers over de
hele wereld. Samen hebben ze een gecombineerde
ervaring van meer dan 170 jaar. De twee pioniers
bundelen hun krachten met een duidelijke ambitie:
het toegankelijker maken van hoorzorg voor de
miljoenen mensen met gehoorproblemen
wereldwijd.

De Topcon Positioning Group ontwikkelt,
produceert en distribueert producten en
oplossingen op het gebied van nauwkeurige
positiebepaling en omgevingsinventarisatie.
Topcon creëert hiermee oplossingen en workflows
voor de (autonome) bouw & landbouw en
infrastructuur om deze verder door te voeren in
onze huidige en toekomstige manier van werken.
De integratie van zeer nauwkeurige
positioneringsproducten, snelle imaging en
informatiemanagement vanuit de cloud zorgt voor
een hogere productiviteit, een betere kwaliteit en
een kleinere impact op het milieu.
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6.

Vestigen op de Campus

Nieuwbouw

Energielabel B

C1

Energielabel A

C2

Energielabel B

B2

Energielabel B

A2

Vestigen op de campus?
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Beschikbaar
 Gebouw A2 (The Centre):
ca. 1.930m² kantoorruimte
-> deelverhuur vanaf 300 m²
 Gebouw B2: ca. 200 m² kantoorruimte
 Gebouw C1: ca. 6.000 m² kantoorruimte
-> deelverhuur vanaf 1.300 m²
 Gebouw C2: ca. 830 m² kantoorruimte

 In 2015 heeft PingProperties deze locatie
aangekocht en is gestart met het
herpositioneren van het gebied naar het
campusconcept: Dutch Tech Campus.

Nieuwbouw
De campus heeft ontwikkelingsplannen voor het
realiseren van:
 18.700 m2 warehouse
 1.700 m2 kantoor
 1.250 m2 mezzanine
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 PingProperties is een investment management
organisatie die duurzame waarden toevoegt aan
bestaand commercieel vastgoed & haar
ruimtelijke omgeving en daarmee hoogwaardige
beleggingen creëert voor de toekomst.
 PingProperties bouwt aan lange termijn relaties
en streeft naar een hoge huurderstevredenheid.
Daarom zijn wij ook gevestigd op de campus,
zodat huurders ons kennen en makkelijk kunnen
vinden.
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7.

Ontwikkelingen

De Dutch Tech Campus groeit

Duurzaamheid

De campus is volop in ontwikkeling en zal steeds
verder uitgroeien tot een kwalitatieve, duurzame en
volwassen campus voor IT-bedrijven gericht op
smart mobility, ICT en e-health & care.
Investeringen in bestaande gebouwen,
herinrichting van het binnenterrein en de
ontwikkeling van nieuwe hoogwaardige
bedrijfsruimtes, geven invulling aan deze ambitie.

Op de Dutch Tech Campus wordt gestreefd naar
verantwoorde duurzame gebouwen mede door het
verbeteren van het energielabel. Het streven is dat
alle kantoorgebouwen op de campus energielabel
A krijgen. Daarnaast wordt gewerkt aan innovatieve
oplossingen om het energieverbruik te
verminderen & Co2 te reduceren door o.a. middels
moderne installaties, levering van duurzame
energie en verantwoord afvoeren van vuil.

 Investering en upgrading van de bestaande
gebouwen
 Investering in de openbare ruimte en
infrastructuur
 Optimaliseren van de bereikbaarheid van het
gebied
 Ontwikkeling van een nieuwe hoogwaardige
bedrijfsruimte
 Verbinden van bedrijven en creëren van
synergievoordelen

Verhuurbrochure Dutch Tech Campus
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8.

Dutch Innovation Community

Sterk eco-systeem
De Dutch Tech Campus en de Dutch Innovation Factory zijn belangrijke onderdelen van Dutch Innovation
Park en haar Dutch Innovation Community. Het is dé plek in Zoetermeer en Nederland voor toegepaste
innovaties op het gebied van cyber security, big data, smart mobility en e-health & care. Hier delen ITbedrijven en ruim 800 IT-studenten van De Haagse Hogeschool en mboRijnland hun kennis en werken hier
samen. Door de synergie op het park ontstaan innovaties en nieuwe businesses.

Dutch Innovation Park
Op het Dutch Innovation Park in Zoetermeer
komen ondernemen en onderwijs samen. Dit is
bijzonder in de regio, er is namelijk geen enkele
andere campus waar zo veel bedrijven en
studenten kennis delen en samenwerken op het
gebied van informatietechnologie. Door de
kruisbestuivingen tussen het onderwijs en het
bedrijfsleven ontstaan er in het Park kansrijke
innovaties en nieuwe businesses. Studenten
versterken ondernemers en ondernemers
versterken studenten. Een innovatieve motor voor
de bedrijvigheid in Zoetermeer.

Dutch Innovation Factory – Haagse
Hogeschool
In de Dutch Innovation Factory zijn IT-bedrijven,
incubator Crosspring, MBO Rijnland met ITstudenten en De Haagse Hogeschool met de
opleiding HBO-ICT gevestigd. Binnen deze
opleiding zijn de differentiaties Information Security
Management, Software Engineering, Business &
Data Management en Innovative Development
mogelijk. Tevens biedt De Haagse Hogeschool als
enige hogeschool in Nederland de Bachelor Cyber
Securitymanagement aan.
Bedrijven op de Dutch Tech Campus hebben
rechtstreeks toegang tot de ruim 800 studenten,
docenten en lectoren. De Universiteiten van Leiden
en de TU Delft, waarmee wordt samengewerkt,
liggen op een steenworp afstand.
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Meer informatie?
Neem contact op met Jeremie Oudot (Asset Manager)
T + 31 (0) 6 11 72 05 59
E joudot@pingproperties.com

Dutch Tech Campus
Werner von Siemensstraat 1
2712 PN Zoetermeer
www.dutchtechcampus.nl
PingProperties BV
Piet Guilonardweg 3
1117 EE Schiphol
The Netherlands
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T +31 (0)20 564 04 20
E info@pingproperties.com
www.pingproperties.com
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