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Voor het eerst sinds jaren wordt zo’n grote biotech 
productievestiging in Nederland gerealiseerd. ‘Kite richt 
zich op CAR T-celtherapie, een eenmalige geïndividuali-
seerde therapie, die op maat gemaakt wordt voor de 
behandeling van een specifie-ke vorm van bloedkanker. 
De afweercellen van de patiënt worden bewerkt met als 
doel dat ze na terugplaatsing bepaalde kankercellen 
kunnen herkennen en aanval-len,’ aldus Louis van de 
Wiel, Site Head & Vice President Operations bij Kite. ‘De 
productieruimte moet voldoen aan zeer strenge GMP 
B en BSL 2 veiligheidseisen, maar is daarnaast flexibel 
opgebouwd. Zo voorziet het ontwerp al in toekomstige 
optimalisaties die onder meer voorzien in verdere 
automatisering van het produc-tieproces.’ 

Basis: bestaande logistieke hal 
Snelheid van het project speelde een cruciale rol 
voor Kite. Eind 2017 besloot Kite zich te vestigen in 
Nederland. ‘We zochten naar een hoofdaannemer die 
kwaliteit en snelheid kon leveren, zodat zo snel mogelijk 
na goedkeuring van Europees Geneesmiddelen bureau 
(EMA) voor onze celtherapie de volledige productie 
vanuit Europa kon starten. Tot voor kort vond een groot 
gedeelte van het productieproces plaats bij Kite in Los 
Angeles. Heen en weer vliegen kost tijd. En juist tijd is 
voor deze groep patiënten een cruciale factor, want de 
prognose is vaak zeer somber. Onze nieuwe vestiging in 
Hoofddorp is dan ook specifiek bedoeld voor Europese 
patiënten. We selecteerden Kropman Installatietechniek 
als hoofdaannemer’ vertelt Louis van de Wiel. 

Om de realisatietijd zo kort mogelijk te houden, 
werd gekozen voor bouw in een bestaande logistieke 
hal (ca 10.000 m2). Binnen deze ‘schil’ werden 
productieruimtes, sluizenstelsels, installatieruimtes, 
logistieke ruimtes, laboratoria, kantoren, een 
restaurant en auditorium gerealiseerd. Dat complexe 
karwei binnen recordtijd was mogelijk door de goede 
en efficiënte samenwerking binnen het ontwerp- en 
ontwikkelteam bestaande uit Cushman & Wakefield, 
KuiperCompagnons, Boersema Adviseurs, CCG, 
Kropman Contamination Control en Kropman 
Installatietechniek als hoofdaannemer. ‘KCC stond van 
concept tot validatie garant voor zeker 3.000 m2 aan 
cleanrooms en 2.000 m2 aan laboratoria die modulair 
(als functionele units) zijn opgebouwd, ‘zegt Halvor 

Sens, businessline director KCC.’ Zo kunnen de suites 
onafhankelijk van elkaar worden uitgeschakeld zonder 
impact op de andere onderdelen. Dat maakt flexibel 
onderhoud mogelijk. De bouw was exceptioneel. In een 
deel vond er al productie plaats, terwijl een ander deel 
nog werd afgebouwd.’

Input vanaf schets komt resultaat ten goede
Rob Kanbier, architect HealthCare & Life Sciences 
KuiperCompagnons vertelt hoe door zorgvuldig  op 
elkaar afgestemde doorzichten en ramen het gebouw 
werd opengebroken om in elke ruimte daglicht toe te 
laten. ‘De van oorsprong logistieke hal werd aan één 
zijde voorzien van een transparante pui. Een grote town 
hall trap biedt een monumentale entree naar de boven 
gelegen verdiepingen. Uiteindelijk streven we altijd naar 
een perfect functionerend gebouw waarin medewerkers 
zich prettig voelen.’

Cleanroom Combination Group (CCG) was verant-
woordelijk voor de bouwkundige realisatie van de 
cleanrooms. Michiel van Kooten, technisch directeur 
bij CCG, roemt de samenwerking. ‘We zijn in een pril 
stadium, terwijl er nog geen ontwerp lag, door Kropman 
bij Kite uitgenodigd om aan ‘tafel’ te zitten. Zo konden 
we van begin af aan onze input leveren. Dat komt het 
bouwproces altijd ten goede. Door te ontwerpen op 
basis van uniforme afmetingen konden we de flexibiliteit 
tijdens de uitvoering vergroten. We waren in dit project 
een onderaannemer, maar werden door het consortium 
beschouwd als een volledige partner. Mede door de 
goede communicatie tussen Kropman en ons gedreven 
team was het zeer prettig werken.’

‘Op nationaal niveau maken gunstige ondernemers-
faciliteiten, Brexit en de komst van EMA, Nederland 
in snel tempo aantrekkelijker als vestigings- en/of 
productieland voor Life Sciences bedrijven. Op lokaal 
niveau waren het de goede, efficiënte samenwerking 
en het grote onderlinge vertrouwen die deze complexe 
bouw binnen recordtijd mogelijk hebben gemaakt,’ 
aldus Halvor Sens en Rob Kanbier 

KuiperCompagnons
Al meer dan 20 jaar is KuiperCompagnons actief 
in het ontwerpen van complexe utiliteitsgebouwen 
waaronder laboratoria, ziekenhuizen en clean rooms. 
Gebouwomgevingen waarin specifieke processen 
kunnen plaatsvinden zonder in te boeten op de kwaliteit. 
Die perfect functioneren, nu en in de toekomst. Waarin 
veiligheid, comfort en duurzaamheid tot een geheel zijn 
verenigd, zoals het Albert Schweitzer ziekenhuis en het 
Sanquin gebouw.

Kropman Contamination Control (KCC) 
In de afgelopen 2 decennia werd deze businessline 
van Kropman Installatietechniek toonaangevend 
als specialist Ontwerp, Realisatie en Beheer & 
Exploitatie voor de gezondheidszorg, farmacie en 
voedingsmiddelenindustrie. KCC heeft een unieke 
kennis en kunde van cleanrooms-productieruimtes, 
operatiekamers, centrale sterilisatie, klinische 
farmacie, proces installaties, schone utilities (WFI, PW, 
CS), CIP/SIP systemen, kill tank systemen, filtratieskits 
en procesbesturing.

Cleanroom Combination Group (CCG)
CCG is onderdeel van de CCG Holding samen 
met dochters GB Construct en CCG Belgium en 
gespecialiseerd in de inrichting en realisatie van 
geclassificeerde ruimtes en algemene bouw in 
de eerste en tweedelijns zorg, farma, biotech en 
hoogwaardige utiliteit.

Het is uniek in Nederland: de in juni 
geopende, CAR T-celtherapie faciliteit op 
het SEGRO Park Amsterdam Airport voor 
Kite, een dochterbedrijf van Gilead Sciences. 
Een complex gebouw gerealiseerd in 
recordsnelheid van twee jaar, in een parallel 
traject waarin verschillende disciplines 
binnen CCG, Kropman Contamination Control 
(KCC) en Kuiper Compagnons samen met Kite 
efficiënt samenwerkten aan geavanceerde 
cleanrooms voor personalized medicine. 
Hoog gespecialiseerd werk van aanzienlijke 
omvang: het totale programma omvat 19.000 
m2 voor ruim 400 medewerkers afkomstig uit 
meer dan 20 landen. Dit aantal zal oplopen tot 
530 arbeidsplaatsen eind 2021.
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