
EEN NIEUW BEDRIJFSPAND BOUWEN



INTRODUCTIE

Een nieuw bedrijfspand bouwen
Gefeliciteerd! Een mooie stap in de toekomst. Om een goede keuze te maken vragen 
verschillende zaken je aandacht. Waar moet je op letten bij de bouw van een nieuw pand? 

Om te beginnen is het belangrijk om de behoeften in kaart te brengen en te kijken welke factoren 
een grote rol spelen in je bedrijfsvoering. Afhankelijk van de wensen onderzoek je 
welk concept of welke vorm het beste bij past. Daarbij kijken we ook naar geschikte locaties, 
bereikbaarheid, kosten en bouwgrond.
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1. EEN KAVEL ZOEKEN

Een van de eerste vragen die bij het bouwen 
van een nieuw bedrijfspand rijzen is 
“Waar moet ik beginnen?” Het antwoord zal niet 
voor iedereen hetzelfde zijn.

Toch zijn er verschillende factoren die van 
invloed zijn op het verloop van het bouwproces. 

Een voor de hand liggend startpunt is de 
keuze voor je kavel. Een zeer bepalende ook, 
want die verander je immers niet zomaar meer. 
Maar welk kavel is het meest geschikt voor 
jouw bedrijf? Om hier een goed antwoord op 
te geven zijn er vijf factoren waaraan je kunt 
denken:

1. Geografische ligging
2. Uitstraling
3. De toekomst
4. Kaveleigenschappen
5. Duurzaamheid

Geografische ligging
De perfecte locatie is van verschillende factoren afhankelijk, de ene zal waarschijnlijk zwaarder 
wegen dan de andere. Bepaal daarom welke partijen een rol spelen en hoe groot die rol is:

• Medewerkers: komen je medewerkers vooral uit de buurt of uit een grotere regio? 
• Oftewel, moet er een goede aansluiting zijn op de snelweg of juist op het openbaar vervoer?
• Klanten: Ontvang je vaak klanten of niet? Komen ze uit diverse windstreken van het 

land of zijn het vooral internationale klanten? In het laatste geval is een ligging in de buurt van 
het vliegveld van belang.  

• Leveranciers: Waar bevinden je leveranciers zich en loont het om je in hun buurt, zoals een 
haven of vliegveld, te vestigen?  

• Bedrijfsproces: is de ligging op een bedrijventerrein aan de rand van de stad interessant of 
ben je door jouw branche gebonden aan bepaalde gebieden, zoals de telers in het Westland?  

 
Al met al verschillende vragen die van grote invloed zijn op je keuze. 

Uitstraling
Is het belangrijk om gezien te worden met je bedrijfspand, dan is een zichtlocatie essentieel. 
Kijk kritisch naar het beoogde bedrijventerrein of dat er verzorgd uitziet en of er duidelijke 
wbewegwijzering aanwezig is. 
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Toekomst
Wat zijn je toekomstplannen? Houd daar rekening mee bij je keuze. 

Heb je plannen om over een aantal jaar te gaan uitbreiden of wil je een deel van je pand gaan 
verhuren, dan is raadzaam om daar vooraf al rekening mee te houden.  

Kaveleigenschappen
Waarschijnlijk heb je al een bepaalde oppervlakte in je hoofd, maar er is vaak meer mogelijk dan 
je op het eerste gezicht denkt. Denk bijvoorbeeld aan parkeren op het dak of een extra 
verdieping voor opslag of verhuur. Houd ook op het buitenterrein rekening met manoeuvreerruimte 
voor eventuele vrachtwagens en de geldende parkeernormen.  
  
Niet alleen de oppervlakte van een kavel is bepalend. Ook de vorm, indelingsmogelijkheden, 
ontsluiting, de rooilijnen en het bebouwingspercentages spelen mee en zijn bepalend of een 
gebouw past op de kavel. Houd ook rekening met het verkeer. Welk type verkeer komt er, 
hoeveel, hoe vaak, etc.  

Duurzaamheid
Steeds meer bedrijventerreinen hebben doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en 
kunnen eisen stellen aan bedrijven die zich daar vestigen. Kijk of deze doelstellingen aansluiten bij 
jouw filosofie. Vaak biedt het voordelen, omdat je bijvoorbeeld kunt aansluiten op reeds bestaande 
duurzame energievoorzieningen etc.   

Bij de keuze voor de juiste kavel komt dus heel wat kijken. Om meer inzicht te krijgen in de  
kavelkeuze kun je een kavelstudie uit laten voeren. Dit is een scan van de locatie waarbij gekeken 
wordt naar de bouw (on)mogelijkheden en de geldende wet- en regelgeving.

Een goede kavelstudie vormt een solide basis voor het vervolgtraject en kan een hoop 
vertraging en kosten voorkomen. Voorafgaand aan de kavelkeuze is het dus raadzaam om een 
kavelstudie in het proces op te nemen.
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2. HET ONTWERP

Het ontwerp van je nieuwe bedrijfspand is onlosmakelijk verbonden met het kavel. Maar een goed 
ontwerp gaat veel verder. 
 
Het ideale gebouw is zo ontworpen dat het naadloos aansluit bij je bedrijf en de omgeving. 
Maar hoe kom je tot het optimale ontwerp?  
 
Voordat je met het ontwerp start is het belangrijk een aantal vragen te stellen en rekening te 
houden met diverse factoren.  
 
De zeven belangrijkste vragen zijn:
 

1. Wat is de logistiek binnen het bedrijf? 
Hoe verplaatsen goederen en mensen zich door het gebouw? Helder inzicht in de ontvangst, 
opslag, verwerking en verzending van goederen kunnen bepalend zijn voor het ontwerp.  
Om een voorbeeld te geven, voor een logistiek dienstverlener zijn de geautomatiseerde systemen 
cruciaal. Ons advies is om het gebouw om deze systemen heen te ontwerpen.  
Op deze manier stem je alle onderdelen in het gebouw perfect af op de systemen die van 
essentieel belang zijn voor een optimale bedrijfsvoering.  
 
Daarnaast is de aanwezigheid en verplaatsing van mensen van invloed op de indeling van het 
pand. In het afgelopen jaar hebben we gezien dat dit aspect steeds belangrijker wordt. Om veilig 
en prettig te kunnen werken, dien je in het ontwerp al rekening te houden met zaken als 
hoeveelheid ruimte per medewerker, ventilatie, lichtinval, akoestiek etcetera.

2. Welke mogelijkheden 
biedt het pand bij 
toekomstige aanpassingen 
in de bedrijfsvoering? 
Als je bij het ontwerp al direct rekening houdt 
met toekomstige uitbreidingen of aanpassingen, 
kan dit later veel tijd en geld besparen. 
Denk bijvoorbeeld aan slimme keuzes met 
betrekking tot de (draag)constructie, installaties 
en gekozen materialen. 

3. Wat moet je gebouw
uitstralen?
Waarom zit een advocatenkantoor zelden 
achteraf op een industrieterrein, maar vaak op 
een mooie zichtlocatie? Omdat een pand meer 
is dan een onderkomen voor het bedrijf. Het is 
ook een reflectie van de identiteit van je bedrijf. 

Afhankelijk van de locatie en de branche kan 
het belangrijk zijn extra aandacht te geven aan 
de uitstraling van het gebouw. 
Houd daarbij niet alleen rekening met 
materiaalgebruik, maar ook met hoe het 
gebouw er van een afstand uitziet.

4. Wat zijn de 
mogelijkheden van de 
locatie?
Het bestemmingsplan heeft meestal invloed op 
het ontwerp, omdat hierin de richtlijnen staan 
waar een gebouw aan moet voldoen. 
Deze richtlijnen hebben betrekking op zowel 
het ontwerp als op het gebruik van het gebouw. 
Hierbij kun je denken aan voorgeschreven 
bebouwingshoogtes, evt. materiaalgebruik, 
kleurstelling en gevelaanzichten.  
 
Het is raadzaam om tijdens dit proces een 
ervaren partij mee te laten kijken. Zij zien vaak 
meer mogelijkheden dan je zelf op het eerste 
gezicht zou bedenken. 

Om een voorbeeld te schetsen; één van onze 
opdrachtgevers wilde een minder groot gebouw 
dan voorgeschreven. Met een slim ontwerp 
hebben we een gedeeltelijke schijngevel met 
poort gecreëerd, waardoor toch aan de eisen 
van het bestemmingsplan werd voldaan zonder 
dat er ongewenste vierkante meters 
bedrijfsruimte gebouwd hoefde te worden. 
Een paar extra ogen geeft dan net even nieuwe 
inzichten die waardevol kunnen zijn.  
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5. Welke (bouw)systemen 
en materialen kies je? 
Ga je voor een volledig houten gebouw, 
voor staal of robuust beton of juist een mooie 
combinatie met het beste van alles? 
Is uitstraling, onderhoud, gezondheid, 
(brand)veiligheid belangrijk? Elk materiaal heeft 
unieke eigen kenmerken die belangrijk kunnen 
zijn voor je keuze. Laat je vooraf goed 
informeren over de voor- en nadelen hiervan.  

6. Wat is je budget?
Ons advies is altijd ‘begin bij de basis’. 
Waarom wil je een nieuw bedrijfspand bouwen 
en wat gaat het je opleveren? 
Start met deze uitgangspunten en laat een op 
maat gemaakte investeringsbegroting maken 
om te kijken of je je wensen kunt realiseren.  
Kijk niet alleen naar de bouwkosten, maar ook 
naar de kosten voor het gebruik, onderhoud en 

de waarde van materialen bij demontage. 
Te vaak zien we dat initieel bouwkosten leidend 
zijn in de keuze, met alle gevolgen van dien. 

7. Wie maakt het ontwerp?
Als laatste de keuze tussen het inhuren van een 
externe architect of een bouwer zoeken met 
een interne architect. Beiden hebben z’n voor 
en tegens. 

Het grootste verschil is dat een interne architect 
zich al vanaf het begin van het ontwerp 
bezighoudt met de feitelijke realisatie en de 
bijzonderheden die daar spelen. Een goed 
doordacht ontwerp is een vertaling van de 
wensen in zo veel mogelijk gestandaardiseerde 
basiselementen.

Bovendien heeft een interne architect korte 
lijnen met de tekenaars, constructeurs en het 
uitvoeringsteam. Dit drukt de kosten aanzienlijk 
en verkort bovendien de totale doorlooptijd. 

3. TURN-KEY OF CASCO

Misschien wel één van de grootste en meest 
gehoorde misverstanden als het over bouwen 
gaat; ‘zelf regelen is goedkoper dan turn-key 
bouwen’. Om hier beter inzicht in te krijgen 
staan hieronder de verschillen en voor- en 
nadelen van turn-key en casco bouwen op een 
rijtje.  
  
Turn-key betekent in feite “sleutelklaar, 
vanaf de eerste schets tot en met de sleutelkla-
re oplevering en nazorg. Daarbij wordt het hele 
proces uit handen genomen. Het bouwbedrijf 
ontzorgt vanaf de eerste schop in de grond tot 
en met de afbouw, installaties en bestrating. 
Vaak wordt gedacht dat je aanzienlijk kunt 
besparen op de nieuwbouw door deze casco te 
laten bouwen en alle losse overige onderdelen 
zelf te regelen met individuele partijen.  
Het tegendeel is echter waar.  
 

Tijdrovende klus 
Veel ondernemers onderschatten dat je in dit 
geval vaak álles zelf moet regelen. De planning 
van alle werkzaamheden en ervoor zorgen dat 
iedereen op het juiste moment doet wat hij/zij 
moet doen. Loopt er in de uitvoering iets mis? 
Dan moet je dat zelf oplossen. Dit kost veel tijd 

die je niet aan je reguliere bedrijfsvoering kunt 
besteden Je hebt er als het ware tijdelijk de 
functie van projectleider bij.  
   
Je bouwt vaak maar één keer in je leven. 
Hoe weet je dan waar je allemaal rekening mee 
moet houden en waar je op moet letten? 
Naast het plannen en coördineren van alle 
werkzaamheden, zijn er bij casco nieuwbouw 
nog meer zaken die je zelf dient te regelen. 
 
Denk aan NUTS-aansluitingen en bouwstroom 
en -water. Heb je hier geen ervaring mee,  
dan loop je het risico dat er dingen vergeten 
worden met alle gevolgen van dien.  
  
Vaak zijn het de details die grote (financiële) 
gevolgen hebben. Als partijen los van elkaar 
werken, dragen ze enkel de 
verantwoordelijkheid over het betreffende on-
derdeel. 
 
Dit vergroot de kans op miscommunicatie met 
de andere leveranciers en opdrachtgever. 
Onderdelen sluiten bijvoorbeeld niet goed op 
elkaar aan of ontbreken zelfs. Dit kost vaak 
onnodig tijd en geld. De slapeloze nachten krijg 
je er wel gratis bij.



En dan is het zover, de sleutel van je 
gedroomde bedrijfspand wordt overhandigd. 
Alles is splinternieuw, ziet er fraai uit en werkt 
perfect. Echter, de praktijk leert anders, dit blijft 
niet eeuwig zo. Net als bijeen nieuwe auto gaat 
er een keer een krasje komen, slijten er 
onderdelen en heeft het gebouw onderhoud 
nodig. Maar hoe pak je dat aan:  
• Optie 1: je wacht tot er problemen ontstaan 

en grijpt dan in. 
• Optie 2: je kiest ervoor om je pand  

regelmatig te laten onderhouden. 

De eerste optie lijkt op het eerste gezicht 
misschien nog niet zo slecht. Waarom zou je 
iets aan je pand gaan doen als er geen 
problemen zijn? Onderhoud kost tenslotte geld. 
Maar wat als er écht calamiteiten ontstaan? 
Als er een lekkage ontstaat of de brandweer 
komt vertellen dat het gebouw niet meer aan de 
eisen voldoet. Dan kost het vaak meer geld dan 
je tot op dat moment had uitgespaard. 
Op termijn is regelmatig onderhoud een betere 
keuze. 

Dat heeft drie grote voordelen: 

1. Inplannen
Preventief onderhoud kun je inplannen. 
Het zorgt over het algemeen niet voor overlast, 
meestal kan het bedrijfsproces gewoon 
ongestoord doorgaan. In tegenstelling tot 
schade door achterstallig onderhoud. Dan moet 
er vaak op stel en sprong van alles geregeld 
worden. Om nog maar niet te spreken over 
de kosten van bijvoorbeeld waterschade of in 
ernstige gevallen zelfs het stilleggen van de 
bedrijfsvoering. 

2. Verzorgd
Een goed onderhouden pand oogt nieuwer en 
verzorgder. En voor veel bedrijven is het pand 
toch hét visitekaartje.

3. Levensduur en waarde
Door je bedrijfspand in goede conditie te 
houden, verleng je de levensduur en behoudt 
het pand zijn waarde. 
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4. KOSTEN

Dit is waarschijnlijk de eerste en meest 
gestelde vraag als je nieuwbouwplannen hebt. 
En hoe eenvoudig de vraag misschien ook 
lijkt, er is geen simpel antwoord op te geven. 
Ieder gebouw is anders, omdat ieder bedrijf, 
iedere opdrachtgever en iedere locatie uniek 
is. Het is juist de mix van alle wensen, 
eisen en omstandigheden samen die 
bepalend zijn voor de uiteindelijke prijs.  
 

Investeringsbegroting 
Toch is het aan het begin van het traject 
belangrijk om alvast enig idee te hebben van 
de kosten. Gaat het plan vijf ton, anderhalf 
miljoen of eerder drie miljoen kosten? 
Om je een beetje op weg te helpen, maken 
we gebruik van een eenvoudige 
rekenmethode waarbij we op hoofdlijnen een 
vrijblijvende investeringsbegroting maken. 
Dit is een helder en globaal  overzicht van de 
kosten en zorgt voor een eerste inschatting 
van de haalbaarheid. 
Zit deze inschatting in de richting van je 
budget, dan kun je verder kijken naar de 
mogelijkheden. Elke vervolgstap levert een 
nauwkeuriger resultaat op. Door dit traject 
samen te doorlopen en kritisch vragen te 
stellen aan de voorkant, wordt vaak al snel 
duidelijk wat de consequenties van bepaalde 
keuzes kunnen zijn. Dit geeft vooraf al 
budgetzekerheid en dat is wel zo prettig. 

Kopen of huren?
Moet je alles zelf financieren? Niet persé. 
Natuurlijk is het een prettig idee om de 
nieuwbouw zelf of met behulp van de bank te 
financieren. Je houdt het zo immers in eigen 
hand. Toch wordt er steeds vaker gekeken 
naar de mogelijkheid om het gebouw 
vooraf of na de oplevering te verkopen aan 
een belegger en als gebruiker terug te huren. 
Op deze manier houd je het kapitaal in je 
bedrijf. Ook voor een belegger is dit een 
interessante optie, want een financieel gezond 
bedrijf dat voor langere tijd een huurcontract 
aan wil gaan, levert weinig risico op.

5. ONDERHOUD EN GEBRUIK



Door middel van dit e-book is geprobeerd een 
beeld te schetsen van wat er bij de bouw van 
een nieuw bedrijfspand komt kijken. 

Mochten er nog vragen zijn, neem gerust 
contact op. 

Met vriendelijke groet,

Martijn Lucassen 
Commercieel Manager 
 
        06-829 03 268 
        m.lucassen@bhv.jajo.com
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Overzicht
Houd de kosten overzichtelijk. Natuurlijk is er soms geen keuze. In zware tijden wordt er vaak het 
eerst bezuinigd op het onderhoud (vraag maar aan de garagebedrijven). Maar als er weer 
financiële ruimte komt, is het verstandig om kritisch naar het onderhoud te kijken. Om de 
onderhoudskosten overzichtelijk te houden, sluiten daarom veel van onze opdrachtgevers al voor 
de oplevering een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) af.

Het onderhoud gebeurt door specialisten  die het pand door en door kennen. En er zijn nog meer 
voordelen: 
• Door grondig en goed gedocumenteerd onderhoud behoud je je recht op garantie.  
• Door eventuele schade of gebreken aan uw pand tijdig te signaleren, voorkom je onvoorziene 

hoge kosten.  
• Zelf hoe je niets te regelen. Al het gebruikelijke onderhoud wordt jaarlijks voor je ingepland.  
• Digitaal rapportagesysteem: inspecties, kwaliteitscontroles en keuringen worden digitaal op 

locatie verwerkt. De verzamelde informatie wordt permanent vastgelegd in een gebouwdossier. 
Samen met de inspectierapporten maakt dit de kwaliteitsborging controleerbaar. 

• Mocht je ooit je pand willen verkopen, dan is een goed gedocumenteerd en onderhouden 
• gebouw veel interessanter voor een koper! 

Een onderhoudsplan is altijd maatwerk. Elk gebouw is immers anders en heeft ander onderhoud 
nodig, maar de voordelen gelden voor elk bedrijfspand. Voorkomen is namelijk beter dan 
genezen.

NAWOORD
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