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Rijswijk, 23 juli 2019
KADANS SCIENCE PARTNER KOOPT KESSLER PARK RIJSWIJK VAN
SHELL
Kadans Science Partner en Shell hebben een koopovereenkomst
getekend voor het Kessler Park in de Plaspoelpolder in Rijswijk.
Daarmee breidt Kadans haar huidige netwerk van kennisintensieve
locaties uit en wordt voor Kessler Park gewerkt aan een duurzame
toekomst.
Kessler Park kent een lange geschiedenis in technologische ontwikkeling,
al in 1962 opende Shell hier haar onderzoekscentrum. In oktober 2017
kondigde Shell aan de locatie in Rijswijk te gaan verlaten. “We zijn blij dat
er een koper is gevonden met een mooie toekomstvisie voor onze locatie.
We hebben er meer dan 50 jaar gewerkt en vinden het belangrijk onze
geschiedenis daar op een goede manier af te sluiten” zegt presidentdirecteur van Shell Nederland Marjan van Loon.
Met 63.000 m 2 aan kantoor- en onderzoeksruimten vormt Kessler Park een
significante toevoeging aan de internationale portefeuille van Kadans. “Wij
geloven in de kracht van inspirerende gebouwen waar innovatie en
ondernemerschap samenkomen. Door de lange geschiedenis van Shell in
onderzoek op deze locatie, is Kessler Park een unieke toevoeging aan ons
internationale netwerk van campussen. We gaan met veel enthousiasme
een mooie invulling geven aan de locatie zodat ook in de toekomst
innovatie en kennisdeling centraal blijven staan op Kessler Park” zegt Chiel
van Dijen, commercieel directeur van Kadans Science Partner.
Momenteel wordt een gedeelte van Kessler Park gebruikt door TNO met
een innovatiecentrum voor energie en duurzaamheid. Kadans zal zich met
haar ervaring in het revitaliseren van campussen toeleggen op het
accommoderen en ondersteunen van bedrijven en kennisinstellingen en het
creëren van een levendig ecosysteem op de locatie in Rijswijk. Marjan van
Loon: “Het plan van Kadans past het beste binnen de door de
convenantpartners aangegeven visie en kaders en ze brengt de juiste
ervaring in het exploiteren van dergelijke locaties. Wij wensen ze veel
succes”.
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Kadans Science Partner
Kadans Science Partner is gespecialiseerd in het ontwikkelen van,
investeren in en beheren van gebouwen voor de kennisintensieve sector op
en rondom science parken en universiteitscampussen. Met haar specifieke
kennis en ervaring, het grote netwerk en de financiële slagkracht verwacht
Kadans Science Partner de vastgoedportefeuille de komende jaren fors te
laten groeien.
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