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“Interiors change radically, while exteriors maintain continuity. The space plan is the stage of the human comedy. 
  New scene, new set.” 
                        Stewart Brand 
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het voorwoord

Het verslag dat voor u ligt is het eindproduct van mijn 
afstuderen aan de Technische Universiteit Eindhoven. 
Het afstudeerproject is onderdeel van het afstudeeratelier 
‘BrabantStad’ en is de tweede in de reeks. Binnen het 
atelier heb ik me beziggehouden met bedrijventerrein ‘de 
Hurk’ in Eindhoven en hiervoor een strategie ontwikkeld 
welke bijdraagt aan de doorontwikkeling van dit 
bedrijventerrein naar een nieuw type werkgebied. 

Binnen deze strategie heb ik mijn eigen opgave 
geformuleerd en mij hierbij laten leiden door mijn 
interesses. Ook de manier waarop het project is uitgewerkt, 
tot op detailniveau, indiceert hoe ik met architectuur bezig 
wil zijn. 

Het project is tot stand gekomen met de hulp van velen. 
Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn begeleiders, Pieter 
van Wesemael, Hüsnü Yegenoglu en Frank Suurenbroek. 
Daarnaast gaat mijn dank uit naar mijn ateliergenoten, voor 
de vele gesprekken en reflecties op mijn werkzaamheden 
en ideeën en naar mijn familieleden voor de morele 
support. 

Ik hoop dat u mijn verslag met plezier zult lezen. Lezers 
die geïnteresseerd zijn in het vooronderzoek worden 
doorverwezen naar de atlassen die zijn gemaakt voor dit 
atelier. 



8



9

de proloog

Binnen het atelier ‘BrabantStad’ is onderzoek gedaan 
naar de doorontwikkeling van Eindhoven middels een 
ruimtelijk ontwerp, waarbij de opgave in dit verslag zich 
richtte op de doorontwikkeling van bedrijventerrein ‘de 
Hurk’. Dit binnenstedelijke bedrijventerrein heeft een 
transitie ondergaan en ook recente ontwikkelingen laten 
een kentering zien in de monofunctionele benadering van 
het gebied. De nieuwe functies die hun plek zoeken op 
het bedrijventerrein hebben een andere ruimtevraag dan 
de huidige gebouwen bieden. Om de doorontwikkeling 
van het gebied te bevorderen en zo bestaansrecht in de 
toekomst te kunnen garanderen zullen de condities op het 
bedrijventerrein moeten worden aangepast zodat ze ook 
potentie bieden voor deze nieuwe, veelal binnenstedelijke 
functies. 

Dit verslag kan gezien worden als een vervolg op de atlas 
met daarin het vooronderzoek, welke is gemaakt gedurende 
het eerste deel van dit atelier. Daar waar de atlas eindigt 
met een strategie voor de doorontwikkeling van het gebied, 
gaat dit verslag verder en is een deel van deze strategie 
verder uitgewerkt tot een interventie in de vorm van een 
gebouw. 

Om het verslag als zelfstandig boekwerk te kunnen 
lezen, bevat het eerste deel de belangrijkste stukken uit 
het vooronderzoek. Vervolgens wordt de inhoud van de 
opgave  behandeld en uitgewerkt. De ontwerpopgave 
omvat twee delen; een generiek gedeelte in de vorm 
van een toolbox, waarmee op verschillende locaties 
interventies gedaan kunnen worden, en een locatiespecifiek 
ontwerp voor de locatie op bedrijventerrein ‘de Hurk’. 
Het vijfde deel van dit verslag behandelt de opzet van de 
toolbox. Het boekwerk van de toolbox zal als separaat 
document verschijnen. Tot slot wordt in hoofdstuk zes het 
locatiespecifieke ontwerp behandeld. 
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de samenvatting

Dit afstudeerproject is onderdeel van het afstudeeratelier 
‘BrabantStad’. Het doel van dit atelier is om een bijdrage 
te leveren aan de verdere ontwikkeling van Eindhoven 
middels een ruimtelijk ontwerp. Er is binnen dit 
afstudeeratelier onderzoek gedaan naar de ontwikkeling 
van Eindhoven bij de overgang van het postindustriële 
tijdperk naar de netwerkeconomie. Het onderzoek heeft 
plaatsgevonden langs de radiaal die in het centrum van 
Eindhoven bij het Clausplein begint en loopt tot aan de 
Noord Brabantlaan. Deze westelijke stadscorridor verbindt 
verschillende gebieden met elkaar en is voor het onderzoek 
opgedeeld in vijf fragmenten. 

Het gedeelte van dit afstudeeronderzoek betrof fragment 
4 en is onderdeel van bedrijventerrein ‘de Hurk’. Het 
fragment werd gedurende het onderzoek aangeduid als 
‘de Hurk boven het kanaal’, waarin al ligt besloten dat het 
gebied als separaat gedeelte van het bedrijventerrein kan 
worden beschouwd. 

Uit het onderzoek blijkt dat dit binnenstedelijke 
bedrijventerrein in transitie is en dat het gebied 
programmatisch al niet meer puur als bedrijventerrein kan 
worden beschouwd. Ook recente ontwikkelingen, zoals 
de bouw van Sportpark Botenlaan laten een kentering 
zien in de monofunctionele benadering van deze locatie. 
Deze transitie heeft ook tot gevolg dat de condities in het 
gebied veranderen. Als strategie voor het gebied wordt 
ingezet op de doorontwikkeling van dit bedrijventerrein 
naar een nieuw type werklandschap. Hiermee worden de 
condities in het gebied aangepast zodat ze ook potentie 
bieden voor de nieuwe, veelal binnenstedelijke functies die 
het werklandschap zullen vormen. Doel van deze strategie 
is om het bedrijventerrein door te ontwikkelen en om zo 
het bestaansrecht in de toekomst te kunnen garanderen, 
maar ook om het bedrijventerrein meer betekenis te geven 
voor de stad Eindhoven, door kleinschaligere functies te 
implementeren, welke veelal lokale spelers zijn met een 
kleinere actieradius. 

De ontwerpopgave bedroeg een ontwerpend onderzoek 
naar een bedrijfstypologie voor de functies die het 
werklandschap zullen vormen. Deze functies stellen andere 
eisen aan hun huisvesting dan dat de huidige bebouwing 
kan aanbieden. Omdat deze ontwikkeling zich ook op 
grotere schaal afspeelt, is een toolbox ontwikkeld welke 
ingezet kan worden om op kavelniveau een interventie te 
kunnen doen. Doel van deze toolbox is om als leidraad te 
fungeren bij het gesprek met de ontwikkelaar en daarnaast 
als handleiding voor de gebruikers die de ruimtes zullen 
huren.

Voor de toolbox zijn drie type ruimtes ontwikkeld, ook 
wel units genoemd; de winkel, de studio en de werkplaats. 
Aan de hand van de toolbox kunnen deze units ingezet 
worden voor de configuratie van het bouwblok. De units 
zijn geen modulaire containers, welke als geheel naar de 
bouwplaats kunnen worden vervoerd, maar bestaan uit 
vaste ingrediënten. 

De kracht van de units zit hem in het hoge 
accommodatievermogen. De units vormen een kader 
waarbij de gebruiker bepaald voor welk type activiteit 
hij de units gebruikt en hoeveel ruimte hij afneemt. Het 
casco is onderdeel van het collectieve gedeelte van het 
gebouw. De enscenering, maar ook de invulling van de 
gevelopeningen wordt vrijgelaten aan de gebruiker. 

Daarnaast geven de units de gebruiker de mogelijkheid 
om met zijn bedrijf te groeien of te krimpen, door 
de naastgelegen ruimtes te koppelen of ontkoppelen. 
Elke unit kan beschouwd worden als een volwaardig 
zelfstandige ruimte welke zowel is aangesloten op de 
ontsluitingsstructuur van het blok als op de installaties. 

De toolbox vormt het generieke gedeelte van de 
ontwerpopgave. Vervolgens is aan de hand van de toolbox 
een gebouw ontworpen op de locatie op bedrijventerrein 
‘de Hurk’ in Eindhoven.
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the summary

This research is part of the graduation studio ‘BrabantStad’. 
The purpose of this studio is to contribute to the further 
development of Eindhoven through a design strategy. 
Within this graduation studio research is done to the 
development of Eindhoven in the transition from the 
post-industrial era to the network economy. The research 
took place along the radial which starts in the center of 
Eindhoven at the ‘Clausplein’ and runs up to the Noord 
Brabantlaan. This western city corridor links several areas 
and is for the research divided into five fragments.

The part of this design research was fragment 4 and is part 
of ‘de Hurk’, an industrial area in Eindhoven. During the 
research period the fragment was denoted as ‘the Hurk 
above the channel’, which implies that this area can be 
considered as a separate part of the industrial area.

The study shows that this inner-city industrial area is in 
transition and that the area programmatically no longer 
can be considered purely as a industrial area. Recent 
developments, such as the advent of ‘Sportpark Botenlaan 
(a sportscenter), reveal a reversal of the mono-functional 
approach of this location. This transition also implies a 
change of the conditions in the area. As strategy for the 
area is chosen for a further development of the industrial 
area towards a new type of working landscape. This means 
that the conditions in the area will be adjusted in order to 
create potential for the new, mostly urban features. The 
purpose of the strategy is further development of the area 
in order to guarantee the existence of ‘the Hurk’ in the 
future as a working area, but also to make this area more 
meaningful for the city of Eindhoven, by implementing 
smaller-scale features, which are often local players with a 
small action radius.

The design task was a design research for a new typology 
for the new users of the working landscape. These users 
have different requirements for their housing than the 
current buildings can offer. Since this development of 
transition also occurs on a larger scale, a toolbox is 
developed which can be used to do interventions on a plot 

level. The purpose of the toolbox is to act as a manual 
when talking to the developer as well as a handbook with 
instructions for the users of the spaces.

For the toolbox three types of spaces are developed, also 
called units; the shop, the studio and the workshop. Guided 
by the toolbox, these units can be used for the configuration 
of the building. The units are not modular containers, 
which can be transported as a whole to the building site, 
but consist of standardized elements.

The strength of the design of the units is the high 
accommodation capacity. The units create a framework 
allowing the users to decide for which activities the units 
will be used and also the amount of space they need. 
The concrete structure is part of the collective part of the 
building. The staging, but also the completion of the facade 
opening is left to the user. 

The units also create the ability for the users to grow 
or shrink by (un)coupling adjacent areas. Each unit can 
be considered as an independent space which is both 
connected to the access structure on the plot as to the 
installation system.

The toolbox represents the generic part of the design. 
Subsequently, based on the toolbox a design was made for 
the location on the industrial area ‘the Hurk’ in Eindhoven.
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DEEL I | het vooronderzoek

Het atelier ‘BrabantStad’ is in september 2011 begonnen 
met een gezamenlijk onderzoek. Er is onderzoek gedaan 
naar de ruimtelijke en programmatische aspecten, zowel 
aan de hand van cartografische analyses als ‘bottom 
up’ onderzoek. Dit impliceert dat er ook interviews zijn 
gehouden met actoren in het gebied om zo tot een beter 
inzicht in het gebied te komen en aanknopingspunten te 
zoeken voor het ontwikkelen van een strategie.

In dit hoofdstuk worden de meest relevante onderdelen 
uit het vooronderzoek behandeld. Voor het complete 
vooronderzoek kan worden doorverwezen naar de atlas 
welke is gemaakt voor atelier BrabantStad. 
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de vijf fragmenten; het onderzoeksgebied in Eindhoven

algemeenDEEL I | het vooronderzoek

Het onderzoek vond plaats langs de westelijke 
stadscorridor,  één van de radialen welke zo kenmerkend 
zijn voor de stad Eindhoven. Deze corridor kan echter 
niet als een echte as worden beschouwd, maar is eerder 
een schakering van verschillende gebieden. Voor het 
vooronderzoek is het gehele onderzoeksgebied opgedeeld 
in vijf deelgebieden, tijdens het onderzoek ook wel 
fragmenten genoemd. Het bijzondere aan de fragmenten 
in de snede is dat ze elk een ander type economie 
representeren, wat weer een weerslag heeft op de stedelijke 
ontwikkeling in dat gebied. Het onderzoek impliceert 
diverse onderdelen om een zo compleet mogelijk beeld 
te kunnen genereren van de verschillende fragmenten. Zo 
is er gekeken naar de historische transformatie van het 
gebied, is er een ruimtelijke en programmatische analyse 
gemaakt aan de hand van cartografisch beeldmateriaal en is 
er ‘bottom up’ onderzoek gedaan. Er is als het ware ‘met de 
voeten in de modder’ onderzoek gedaan om te achterhalen 
welke aanknopingspunten of ontwikkelingen in het gebied 
te herleiden zijn. Eén van de middelen om deze informatie 
te verkrijgen was het interviewen van actoren in het gebied. 

De uitkomsten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een 
atlas, een boekwerk bestaande uit vijf delen. Ook is er voor 
de gemeente Eindhoven en andere geïntereseerde partijen 
een presentatie gegeven over het onderzoek.

Het fragment welke behandeld wordt in dit verslag en 
waarnaar ik - samen met Vincent Willens en Remko Kroes 
- onderzoek hebben gedaan is fragment 4. Dit gebied ligt 
buiten de ring en maakt onderdeel uit van bedrijventerrein 
‘de Hurk’. Dit gedeelte is tijdens het onderzoek, ook wel 
aangeduid als ‘de Hurk boven het kanaal’. 
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DEEL I | het vooronderzoek plek in de stad

Het fragment waarnaar het onderzoek heeft plaatsgevonden 
maakt onderdeel uit van bedrijventerrein ‘de Hurk’, 
een bedrijventerrein net buiten de ring ten westen van 
Eindhoven. Ondanks dat het fragment deel uitmaakt van 
een groter gebied, blijkt uit het vooronderzoek dat het 
gebied beschouwd kan worden als een separaat gedeelte 
van het bedrijventerrein. Beide gedeeltes verschillen zowel 
van elkaar op ruimtelijk als programmatisch vlak.

Allereerst is er een fysieke scheiding, in de vorm van het 
Beatrixkanaal. Op het bedrijventerrein zelf geeft alleen 
de Dillenburgstraat de mogelijkheid om het kanaal over 
te steken. Vervolgens is er ook een verschil tussen beide 
gebieden in hun relatie tot de stad. Hierbij is tijdens het 
onderzoek gesteld dat ‘de Hurk onder het kanaal’ meer 
beschouwd kan worden als een bedrijventerrein ‘van’ 
de stad en dat de ‘Hurk boven het kanaal’ (fragment 4) 
vooral als een bedrijventerrein ‘voor’ de stad kan worden 
beschouwd. Hiermee wordt bedoeld dat er zich in ‘de 
Hurk boven het kanaal’ meer functies bevinden die 
dienstbaar zijn aan de stad, waarbij te denken valt aan 
kleinschalige bedrijvigheid met een kleine actieradius, 
zoals elektronicazaken, autogarages en cateraars. Het 
zuidelijke deel van de Hurk, dat het grootst is en het 
meest geïdentificeerd wordt met de naam ‘de Hurk’, is een 
belangrijk knooppunt in een netwerk op landelijk niveau. 
Zware industrie en grote kavels zijn hier de regel en de 
gevestigde bedrijven hebben veelal een grote actieradius. 
De relatie met de radiaal is zeer beperkt en de snelweg A2 
is de belangrijkste ader van dit gebied. 

Dit verschil tussen beide delen van het bedrijventerrein 
heeft enerzijds te maken met de ligging; ‘de Hurk boven 
het kanaal’ is meer georiënteerd op de ring, daar waar ‘de 
Hurk onder het kanaal’ meer op de snelweg is gericht. 
Een andere oorzaak zou de korrelgrootte van de bedrijven 
kunnen zijn, welke boven het kanaal kleinschaliger is 
dan onder het kanaal. Boven het kanaal is het midden- en 
kleinbedrijf dan ook meer vertegenwoordigd; bedrijven 
met veelal een kleinere actieradius die zich richten op 
Eindhoven en de omliggende regio. Daarnaast kent ‘de 
Hurk boven het kanaal’ al vanuit de historie een grotere 
diversiteit aan type functies en is daarmee ook minder 
monofunctioneel dan het zuidelijke deel van de Hurk. 

Het bedrijventerrein heeft infrastructureel gezien een zeer 
gunstige ligging en ligt opgespannen tussen de ring en de 
snelweg A2. Hiermee is het bedrijventerrein niet alleen 
goed gepositioneerd in de stad Eindhoven, maar geldt dit 
ook voor de positie in het landelijke netwerk. 

Het fragment kan getypeerd worden als een binnenstedelijk 
bedrijventerrein en wordt aan verschillende zijden 
omsloten door woningbouw. Dit is echter niet altijd het 
geval geweest; tijdens de aanleg van het kanaal lag het 
bedrijventerrein nog buiten de stad, maar is door de groei 
van Eindhoven in de stad komen te liggen. 

Eindhoven Helmond

Tilburg

Den Bosch

Oss

Waalwijk

Breda

Bergen op Zoom
Roosendaal

Eindhoven

kaart van Nederland kaart van Brabant

> luchtfoto van Eindhoven
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snelweg A2

de ring
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De afbeelding op de rechterpagina is een topografische 
kaart van fragment 4. De stippellijn indiceert de grenzen 
van het onderzoeksgebied.

fragment 4

A. Sportpark Botenlaan
B.  Beatrixkanaal
C.  Afwateringskanaal

1. Hastelweg
2. Zeelsterstraat
3. Beatrixkade
4. Rijstenweg
5. Speelheuvelweg
6. Olympialaan
7. Sportlaan
8. Dillenburgstraat
9. Lodewijkstraat
10. Waldeck Pyrmontstraat

1

1

1

2

2

2

3

3

4

4

5

6

7

8
8

7

7

9

10

1

11

12

13

14

14

15

15

1617

18

8

8

19

20

20

A

B

B

C

het fragment, schaal 1:6000

DEEL I | het vooronderzoek

11. Botenlaan
12. Limburglaan
13. Beukenlaan
14. Bredalaan
15. Noord Brabantlaan
16. Carmelitessenstraat
17. Sint Theresiaplein
18. Geertruidenbergstaat
19. Beemdstraat
20. Hurksestraat
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fragment 4
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De radialen zijn vanuit de historie dragers van de 
ruimtelijke hoofdstructuur van Eindhoven en hebben er 
voor gezorgd dat Eindhoven de vorm heeft zoals we die 
nu kennen; een stad met vijf lobben, gevormd door de 
voorheen zelfstandige gemeenten. Deze lobben worden 
van elkaar gescheiden door groen of industrie. Dit geeft 
Eindhoven ook het kenmerk dat men zich op het ene 
moment midden in de stad begeeft en bij het oversteken 
van een straat zich in een groen landschap kan begeven 
of juist in een industriegebied. Fragment 4 is zo’n 
industriegebied, ingesloten door de stad. En hoewel de 
Zeelsterstraat van origine een belangrijke drager is geweest 
voor de ontwikkeling van dit deel van Eindhoven en ook 
voor het fragment, zijn er ook andere dragers aan te wijzen 
die een grote invloed hebben gehad op de ontwikkeling 
van het gebied. Zo heeft de komst van de ring voor een 
andere ontwikkelingsrichting in het gebied gezorgd en ook 
de komst van het kanaal resulteerde in transformaties van 
het gebied, zowel infrastructureel als qua bebouwing en 
programma. Later is daar nog een drager bijgekomen, in 
de vorm van de rijksweg A2, wat resulteerde in een nieuwe 
impuls voor de ontwikkeling van het fragment. Deze 
dragers hebben de structuur bepaald in het gebied maar 
ook steeds de condities aangepast waardoor het gebied 
steeds potentie gaf aan nieuwe gebruikers, waardoor steeds 

DEEL I | het vooronderzoek karakteristieken

nieuwe type activiteiten gebruik gingen maken van het 
gebied. 

Het Beatrixkanaal is naast drager voor de ontwikkeling 
van het gebied ook een duidelijke grens van het gebied. 
Enerzijds doordat het kanaal slechts op enkele plaatsen 
overgestoken kan worden, maar ook door de groene opzet 
van het kanaal, voornamelijk aan de zuidelijke zijde, 
waardoor er nauwelijks visueel contact is met ‘de Hurk 
onder het kanaal’. Dit versterkt het beeld dat fragment 4 als 
een separaat gedeelte van het bedrijventerrein kan worden 
beschouwd. 

^  isometrie van een representatieve snede van het gebied; de historische transformatie ter plaatse van de Zeelsterstraat en Hastelweg en het Beatrixkanaal
> dragers in het fragment, schaal 1:6000 Beatrixkanaal

de Ring

Zeelsterstaat
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Beatrixkanaal

de Ring

Zeelsterstaat

Legenda

bouwveld

bebouwing

schaal 1:6000

kanaal

0 50 100 150

drager / rand
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Eindhoven kenmerkt zich ruimtelijk door het contrast in 
bebouwing en structuren, als gevolg van de wisselende 
strategieën voor de ruimtelijke ontwikkeling van 
Eindhoven. Sommige contrasten resulteren daarbij zelfs 
in clashes. Deze clashes zijn ook binnen het fragment 
duidelijk ruimtelijk aanwezig en zijn een gevolg van een 
verschil in programma in het gebied. Het noordelijke 
gedeelte van bedrijventerrein ‘de Hurk’ kent van begin af 
aan een opportunistische ontwikkelingsgeschiedenis, welke 
sterk samenhangt met de economische tijdgeest. 

De komst van achtereenvolgens het kanaal, de ring en 
rijksweg de A2 veranderden de condities in het gebied en 
trokken daarmee nieuwe type gebruikers aan. Het gebied 
kende geen vaste verkaveling; de gemeente verkocht 
dat stuk bedrijfsgrond dat het bedrijf wilde hebben. Dit 
verklaart ook de variëteit in groottes van de kavels in het 
gebied. Ook van segmentering was in die tijd nog geen 
sprake, met als gevolg dat alle type bedrijven, zowel aard 
als omvang, door elkaar zijn gevestigd. Dit is ook in de 
morfologie af te lezen. ‘De Hurk boven het kanaal’ is veel 
minder orthogonaal’ dan het zuidelijke deel van ‘de Hurk’. 

Dit alles heeft ertoe geleid dat het gebied een hoge mate 
van diversiteit kent, zowel ruimtelijk, programmatisch als 
wat architectuur betreft. Het fragment is grofweg in vier 
scherven in te delen, elk met zijn eigen karakteristieken. 

Grootschalige bedrijvigheid
De grootschalige bedrijvigheid bevindt zich langs het 
Beatrixkanaal en heeft qua morfologie de meeste affiniteit 
met het zuidelijke deel van de Hurk. Het gaat hier om 
grootschalige bebouwing welke vrij op de kavel staan. Het 
bouwveld wordt van de openbare ruimte afgescheiden door 
een hekwerk. Binnen deze scherf zou nog een tweedeling 
gemaakt kunnen worden, namelijk in een gedeelte wat 
geen directe relatie heeft met het kanaal en een deel wat dat 
wel heeft. De bedrijven ter plaatse van de havenkom, ten 
noorden van de Dillenburgstraat, hebben wel een directe 
relatie met het kanaal en gebruiken deze voor transport 
van goederen. Op de plekken waar geen directe relatie is 
met het kanaal, zijn de randen van het kanaal voorzien 
van groen, waardoor het kanaal als een groene ader in het 
bedrijventerrein kan worden beschouwd. 

Midden- en kleinbedrijf
Langs de Hastelweg en de Speelheuvelweg bevinden zich 
de kleinschalige bedrijven. Deze bedrijven hebben later hun 
invulling aan het gebied gegeven en hebben de lege kavels 
tussen de Hastelweg en de woningen aan de Zeelsterstraat 
ingevuld. Dit is goed terug te zien in de morfologie van de 
bebouwing; de morfologie van de bedrijven lijkt zich te 
conformeren aan de bestaande structuur. 

karakteristieken

voorzieningencluster

commerciële gedeelte

grootschalige bedrijvigheid

midden- en kleinbedrijf

DEEL I | het vooronderzoek

Voorzieningen cluster
Het Sportpark Botenlaan is één van de oudste functies 
in het gebied, wat opmerkelijk is voor een gebied wat 
bestemd is als bedrijventerrein. Ook de woningen die het 
gebied omsluiten, waren er al voordat het bedrijventerrein 
zich echt ontwikkelde. Het Sportpark heeft een enorme 
impuls gekregen en biedt nu ruimte aan diverse 
sportverenigingen en een middelbare school. De entree van 
dit voorzieningencluster bevindt zich aan de Rijstenweg, 
wat ervoor zorgt dat er een nieuw soort gebruikers van het 
gebied gebruikmaakt. 

Commerciële gedeelte
Dit gedeelte van het bedrijventerrein is voornamelijk 
op de ring georiënteerd en kenmerkt zich dan ook door 
voornamelijk commerciële bedrijvigheid welke veel 
tijdelijke gebruikers in het gebied aantrekken, zoals een 
Albert Heijn XL, een Praxis of een Kampeermarkt. Ook 
staan in dit gebied veel kantoorgebouwen, waarvan er 
onlangs nog één is opgeleverd. Conform de huidige 
landelijke kantorenmarkt is ook hier sprake van veel 
leegstand. 

Clashes
De scherven als entiteit zijn interessant, maar misschien 
nog wel interessanter is het waar de scherven elkaar 
ontmoeten. In de meeste gevallen zijn de contrasten wel 
waarneembaar, maar is er geen sprake van een clash. De 
grootste ruimtelijke clash is daar waar de midden- en kleine 
bedrijven en de woningen aan de Zeelsterstraat elkaar 
ontmoeten. Deze clash is echter voor de toevallige passant 
nauwelijks waarneembaar, terwijl deze voor de bewoners 
van de woningen aan de Zeelsterstraat duidelijk aanwezig 
is. De grootste programmatische clash is daar waar het 
midden- en kleinbedrijf en het voorzieningencluster elkaar 
ontmoeten. 
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karakteristiekenDEEL I | het vooronderzoek

grootschalige bedrijvigheid; activiteiten langs het kanaal

grootschalige bedrijvigheid; daar waar geen directe relatie is met het kanaal, heeft het kanaal een groen karakter
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commerciële gedeelte; een mix van kantoorpanden en andersoortige commerciële functies, zoals een chinees restaurant

commerciële gedeelte; grote publiekstrekkers in het gebied; Albert Heijn XL en Gall & Gall
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karakteristiekenDEEL I | het vooronderzoek

het voorzieningencluster; Sportpark Botenlaan en het Christiaan Huygens College, met op de achtergrond de woningen aan de Sportlaan

het voorzieningencluster; ; de woningen aan de Sportlaan, met daarachter de silo van Brameco



33

midden en kleinbedrijf en grootschalige bedrijvigheid; verschil in  representativiteit en relatie met de omgeving

het voorzieningencluster; het groene karakter van het gebied
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DEEL I | het vooronderzoek

luchtfoto 1; Beatrixkanaal - Hastelweg - Zeelsterstraat

luchtfoto 2; de kop van het kanaal

In het hiervoorgaande is reeds omschreven dat het fragment 
kan worden onderverdeeld in een aantal deelgebieden, elk 
met eigen karakteristieken. De onderstaande luchtfoto’s 
zijn een goede weergave van deze deelgebieden en de 
grensgebieden daartussen. 

Luchtfoto 1; Beatrixkanaal - Hastelweg - Zeelsterstraat
Op deze luchtfoto is goed te zien dat het gebied 
verschillende korrelgroottes kent die ook qua morfologie 
van elkaar verschillen. Langs het kanaal bevinden zich 
de grootschalige bedrijven, welke vrij op de kavel 
staan. Dit resulteert in een poreuze straatwand met veel 
doorkijkmogelijkheden richting het kanaal. Aan de andere 
kant van de Hastelweg bevinden zich de kleinschalige 

bedrijven, welke tezamen een gesloten straatwand vormen. 
Aangrenzend aan deze kleinschalige bedrijven liggen de 
woningen aan de Zeelsterstaat.

Luchtfoto 2; de kop van het kanaal
Deze luchtfoto laat de activiteiten aan het kanaal zien. 
Ondanks dat dit relatief weinig voorkomt in het gebied, is 
dit grotendeels bepalend voor de identiteit van het gebied. 
Deze kant van het kanaal is ook compleet versteend, wat er 
op duidt dat er overslag plaatsvindt. Dit in tegenstelling tot 
de overkant van het kanaal, of de situatie zoals aanwezig 
op luchtfoto 1, waar de kade een groen karakter heeft.  

karakteristieken
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luchtfoto 3; de ontmoeting van het voorzieningencluster met het midden- en kleinbedrijf en woongebied

luchtfoto 4; de ontmoeting van het voorzieningencluster met het commerciële gebied

Luchtfoto 3; ontmoeting voorzieningencluster - midden- 
en kleinbedrijf en het woongebied
Deze luchtfoto laat de ontmoeting zien van het 
voorzieningencluster, het gedeelte met het midden- en 
kleinbedrijf en de woningen aan de Zeelsterstraat. Hier 
heeft de meest recente ontwikkeling plaatsgevonden 
welke de condities in het gebied veranderd heeft. Doordat 
de ontsluiting van het nieuwe sportpark volledig via de 
Rijstenweg verloopt, worden hier veel nieuwe actoren 
het gebied in getrokken. Dit heeft er al toe geleid dat 
de gemeente een deel van de Rijstenweg uitsluitend 
toegankelijk heeft gemaakt voor fietsverkeer. 

Luchtfoto 4; ontmoeting voorzieningencluster met het 
commerciële gebied
Op deze luchtfoto is de overgang tussen het 
voorzieningencluster en het commerciële gebied van het 
bedrijventerrein weergegeven. De overgang tussen deze 
gebieden wordt niet als een harde overgang ervaren, 
omdat de brede Hastelweg met zijn groene opzet als een 
overgangsgebied fungeert. 
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de probleemstellingDEEL I | het vooronderzoek

Het vooronderzoek heeft bijgedragen aan het begrijpen van 
het gebied en inzicht gegeven in de problematiek, maar ook 
in de potentie die het gebied heeft. Het binnenstedelijke 
bedrijventerrein is in transitie. De komst van andersoortige 
functies hebben ertoe geresulteerd dat het gebied al lang 
niet meer als monofunctioneel bedrijventerrein beschouwd 
kan worden. Dit heeft ook de condities in het gebied 
veranderd, waarmee het gebied voor sommige bedrijven 
minder aantrekkelijk is geworden, maar aan de andere kant 
ook weer kansen biedt voor andere gebruikers. 

Toch kent het gebied ook problemen, die niet gerelateerd 
zijn aan de transitie. Een groot gedeelte van deze 
problemen kan gezien worden in een veel breder 
perspectief. Het gaat hierbij om de problematiek zoals deze 
ook veelvuldig voorkomt op soortgelijke binnenstedelijke 
bedrijventerreinen. Hierbij moet gedacht worden aan 
veroudering van de bebouwing of zelfs verpaupering, 
infrastructurele problemen, onveiligheid, criminaliteit en 
problemen in de openbare ruimte. 

De ondernemersvereniging van ‘de Hurk’ heeft in 2006 
een masterplan1 gemaakt voor de Hurk, waarin een 
deel van deze problematiek is vastgelegd. De door hen 
gesignaleerde problemen speelden zich vooral af op het 
gebied van parkeren, veiligheid, criminaliteit en groen. 
Dit masterplan goldt voor het gehele bedrijventerrein, 
dus ook onder het zuidelijke deel van de Hurk, onder het 
Beatrixkanaal. 

Ook de gemeente Eindhoven onderkent de problematiek 
in het gebied en heeft met een aantal ingrepen hier al 
deels gehoor aan gegeven. Zo is in 2007 de Hastelweg 
opgewaardeerd om de weg weer geschikt te maken voor 
zware bedrijvigheid, laden en lossen, parkeren en om 
de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarnaast is men in 
2012 begonnen om de Rijstenweg geschikt te maken voor 
uitsluitend fietsverkeer, om zo de veiligheid rondom de 
entree van Sportpark Botenlaan te verbeteren. 

Maar naast deze generieke problematiek zijn er ook een 
aantal locatiespecifieke problemen aanwezig, welke 
tijdens het vooronderzoek naar voren zijn gekomen. Op 
de schaal van het gebied gaat het hierbij allereerst over 
de programmatische clash in het gebied ter hoogte van 
de Rijstenweg. Door de komst van Sportpark Botenlaan 
vraagt dit gedeelte van het bedrijventerrein om een 
kwaliteitsimpuls en om bedrijven met een minder introvert 
karakter, die een actieve relatie aangaan met de openbare 
ruimte.  

Een groot deel van de problematiek speelt zich af op 
gebouwniveau. Veel bedrijfspanden zijn flink verouderd en 
veelal bouwkundig opgesoupeerd. Doordat de afgelopen 
jaren de nadruk lag op de bouw van steeds nieuwe 
bedrijventerreinen was het voor bedrijven aantrekkelijker 
om bij verhuizing zich op zulke locaties, met verbeterde 

condities, te vestigen. Een voorbeeld hiervan in Eindhoven 
is het Flight Forum. Een gevolg hiervan is dat er 
bedrijfspanden op ‘de Hurk’ leeg staan. 

De probleemstelling impliceert echter niet alleen om een 
antwoord te vinden op de huidige problematiek in het 
gebied. Een andere belangrijke vraag die beantwoord 
dient te worden is hoe het bedrijventerrein doorontwikkeld 
kan worden om zo het bestaansrecht van het terrein 
in de toekomst te kunnen garanderen. Er zijn immers 
verschillende scenario’s denkbaar, zoals herstructurering 
of juist doorontwikkeling naar een ander type werklocatie. 
Het is hierbij belangrijk om in ogenschouw te nemen dat 
het gebied programmatisch al lang niet meer puur een 
bedrijventerrein is en ook recente ontwikkelingen laten een 
kentering zien in de monofunctionele benadering van deze 
locatie. Dit geldt niet alleen voor andersoortige functies, 
maar ook nieuwe typologieën doen hun intrede in het 
gebied. Dat de condities in het gebied veranderen, maakt 
dat het voor bepaalde bedrijven minder aantrekkelijk blijft 
om te blijven op het bedrijventerrein. Anderzijds bieden 
deze veranderende condities ook kansen voor andere type 
activiteiten in het gebied. Doordat het gebied nu in de 
stad ligt en aan verschillende zijden begrenst wordt door 
wonen, liggen er kansen voor kleinschalige activiteiten 
met een kleinere actieradius. Deze transitie staat echter 
niet op zichzelf. De overgang van het oorspronkelijke 
industrieterrein naar een nieuw type werkgebied is een 
landelijke trend die de omslag aangeeft van de nadruk op 
uitbreiding van het arsenaal aan bedrijventerreinen naar 
de aandacht voor de herstructurering van het bestaande 
potentieel aan werklocaties. 

* het begrip ‘werklandschap’ wordt in ‘DEEL III | de verdieping’  behandeld



37kleinschalige bedrijvigheid met behoefte tot etaleren bedrijfspanden die wachten om een opwaardering of vervangende 
nieuwbouw

andersoortig gebruik dat zijn intrek in het gebied neemt gebied wordt niet alleen meer gebruikt door bestemmingsverkeer
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In de probleemstelling is omschreven dat het gebied in 
transitie is en niet meer beschouwd kan worden als een 
monofunctioneel bedrijventerrein en dat met de komst 
van het Sportpark Botenlaan deze kentering is doorgezet. 
Als strategie voor het gebied wordt dan ook ingezet op 
de doorontwikkeling van het bedrijventerrein naar een 
nieuw type werkgebied, het werklandschap. Hiermee wordt 
ingespeeld op reeds aanwezige ontwikkelingen. Met de 
doorontwikkeling van bedrijventerrein naar werklandschap 
wordt de betekenis van het bedrijventerrein voor de 
stad vergroot, doordat het naast het verbeteren van de 
ruimtelijke kwaliteit ook functioneel meer betekenis krijgt 
voor de inwoners van Eindhoven. 

De strategie impliceert echter niet dat er een grootschalige 
herstructurering van het gebied zal plaatsvinden, maar 
dat er ‘bottom up’ aanknopingspunten gezocht worden 
om de transitie naar het werklandschap door middel 
van strategische interventies in het gebied te laten 
doorontwikkelen. De reden dat voor deze aanpak is 
gekozen, heeft deels te maken met het feit dat een groot 
gedeelte van het bedrijventerrein nog goed functioneert. 
Met de strategie van het doorontwikkelen van het gebied 
willen we niet de bestaande functies wegjagen. Ook 
de grootschalige industriële activiteiten zoals die aan 
het kanaal, willen we behouden en zien we het zelfs 
als een kwaliteit dat er sprake is van deze diversiteit 
aan functies en beleving.  De strategie is daarom geen 
vervangingstactiek, maar richt zich op het aanpassen van 
de condities zodat deze ook potentie bieden voor de nieuwe 
gebruikers. 

Concreet voor ‘de Hurk boven het kanaal’ betekent de 
strategie dat het voorzieningencluster van Sportpark 
Botenlaan wordt doorgetrokken richting het kanaal. In deze 
zone zal het voorzieningenniveau verder op peil worden 
gebracht en zal de kwaliteit van de openbare ruimte worden 
opgewaardeerd om zo een aantrekkelijker werkmilieu te 
creëren in het hart van het gebied. Het fragment versterkt 
hiermee zijn mozaïekkarakter en wordt een integraal 
onderdeel van de stad. In het voorzieningencluster wordt 
ook aansluiting gezocht met de slowlane; een fietsroute 
langs diverse Eindhovense economische toplocaties. 

 

de strategieDEEL I | het vooronderzoek

Voorzieningen cluster

Verbinding met omgeving versterken

Implementatie van nieuwe functies

Behouden functionele ruimte 
voor bestaande bedrijven

Ruimtelijk en programmatisch doortrekken
van het maatschappelijk cluster

Aansluiting zoeken op de slowlane

Herinrichten van kavel aan kanaal
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de strategieDEEL I | het vooronderzoek

implementeren van kleinschalige 
bedrijvigheid met kleine actieradius

kwaliteit openbare ruimte

verbeteren van de condities voor de nieuwe 
functies, waaronder het opwaarderen van de 
openbare ruimte

toepassen van een schaalverkleining

infographics van de strategie

De Hurk kent een duidelijke tweedeling in een noordelijk 
en een zuidelijk deel, gescheiden door het Beatrixkanaal. 
Hoewel de verbondenheid en de samenwerking essentieel 
zijn, is het van belang de onderscheidende karakters 
van de twee gebieden te onderkennen en te versterken. 
Het noordelijk deel van de Hurk heeft altijd al een eigen 
identiteit gehad. Deze is echter nooit als zodanig naar 
voren geschoven, het gebied geldt nog altijd als onderdeel 
van ‘De Hurk’. In de praktijk zijn duidelijke verschillen 
waarneembaar en de ondernemers van dit gebied zien 
zichzelf niet als onderdeel van ‘de Hurk’.

De afbeeldingen op de rechterpagina illustreren hoe de 
doorontwikkeling van het bedrijventerrein zal worden 
ingezet. Het noordelijk gedeelte van het bedrijventerrein 
lijkt nu nog onderdeel te zijn van ‘de Hurk’ en de grens 
van het gebied bevindt zich tussen de woningen aan het 
historisch lint en de kleinschalige bedrijvigheid. Er kan 
echter gesteld worden dat het kanaal als structuur meer 
als grens van het gebied fungeert en dat het noordelijke 
gedeelte van het bedrijventerrein als integraal onderdeel 
van de stad kan worden gemaakt. Hiervoor zal echter 
de bestaande structuur niet worden opengebroken. De 
connectie met het woongebied zal worden gemaakt middels 
programmatische interventies. Door andersoortige functies 

te implementeren, dienende functies met een kleine 
actieradius, kan de betekenis van het bedrijventerrein 
voor het woongebied worden vergroot. Voor de komst 
van deze functies zullen de huidige condities in het 
gebied moeten worden aangepast. Deze nieuwe functies 
hebben bijvoorbeeld meer baat bij een hogere mate van 
representativiteit. 

Het implementeren van andersoortige functies heeft 
gevolgen voor het bedrijventerrein. Enerzijds zijn er 
negatieve effecten zoals de toename van de parkeerdruk 
en verslechtering van de interne verkeersciruclatie. Er zijn 
echter ook postieve effecten, zoals meer levendigheid, wat 
de sociale veiligheid ten goede komt doordat het terrein nu 
ook ‘s avonds en in het weekend wordt gebruikt. Ook kan 
deze transititie leiden tot een verbetering van het imago van 
het bedrijventerrein.1

1. Trends en Trekpleisters op bedrijventerreinen in Amsterdam

clustering voorzieningen

de voorzieningen worden geclusterd
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de conclusieDEEL I | het vooronderzoek

Het onderzoek naar de westelijke stadscorridor in 
Eindhoven heeft plaatsgevonden in de periode van 
september 2011 tot april 2012 en heeft geresulteerd in een 
vijftal atlassen van de verschillende deelgebieden. 
 
Het gebied waarnaar het onderzoek heeft plaatsgevonden, 
maakt deel uit van bedrijventerrein ‘de Hurk’. Aan de 
hand van de verschillende analysen is gemeend te kunnen 
stellen dat dit gedeelte van de Hurk als een separaat deel 
van het bedrijventerrein kan worden beschouwd, zowel 
in  ruimtelijke zin als programmatisch. Dit is vooral een 
gevolg van de structuur van het gebied; het gebied wordt 
omkaderd door drie dragers die belangrijk zijn geweest bij 
de ontwikkeling van het fragment. Het kanaal vormt echter 
ook een fysieke grens in het gebied. Voor de andere twee 
dragers geldt dit ook, maar in mindere mate. 

Het gebied heeft een opportunistische 
ontwikkelingsgeschiedenis gekend, waarbij steeds 
gereageerd werd op ontwikkelingen van buitenaf. Dit 
heeft geleid tot een grote diversiteit in het gebied. Als 
gevolg hiervan zijn nu vier fragmenten in het gebied aan te 
wijzen; een gedeelte waar zich voornamelijk het midden- 
en kleinbedrijf bevindt, een voorzieningencluster, een 
gedeelte met grootschalige industriële activiteiten en een 
voornamelijk commercieel gedeelte. 

Na grondige analyse van het fragment kan geconcludeerd 
worden dat er al deels een transitie heeft plaatsgevonden 
op het binnenstedelijke bedrijventerrein en dat het 
gebied niet meer als monofunctioneel bedrijventerrein 
beschouwd kan worden. Binnenstedelijke functies hebben 
hun intrede in het gebied gedaan, vanwege de gunstige 
vestigingscondities van het bedrijventerrein, zoals de 
parkeervoorzieningen, de bereikbaarheid en de prijs. Deze 
nieuwe functies vragen om andere condities in het gebied, 
zoals meer kwaliteit dan puur functionele ruimte omdat het 
ook bezoeklocaties zijn. 

De huidige staat van het gebied laat zich kenmerken als 
een binnenstedelijk bedrijventerrein met een verstedelijkt 
karakter. De nieuwe functies vragen om een verandering 
van de condities in het gebied. Als strategie is dan ook 
gekozen voor de doorontwikkeling van het bedrijventerrein 
naar een werklandschap, waarmee de transitie die het 
gebied nu kent wordt doorgezet en de condities in het 
gebied zullen worden aangepast waarmee ze ook potentie 
bieden voor de nieuwe type functies. Aangezien het gebied 
grotendeels goed functioneert en plaats biedt aan functies 
die geen behoefte hebben aan deze verandering van de 
condities, vind de ingreep plaats in het hart van het gebied, 
op de plek waar de vier scherven in het gebied elkaar 
ontmoeten. Hier wordt het voorzieningencluster verder 
het gebied in getrokken richting het Beatrixkanaal. In deze 
zone zal het voorzieningenniveau verder op peil worden 
gebracht en zal de kwaliteit van de openbare ruimte worden 
opgewaardeerd om zo een aantrekkelijker werkmilieu 

te creëren in het hart van het gebied. Het gaat bij deze 
strategie niet om een grootschalige herstructurering van het 
gebied, maar om het doen van strategische interventies die 
een katalyserende werking zullen hebben.

Met deze strategie wordt ingespeeld op de huidige transitie 
en antwoord gegeven op de veranderende vraag van de 
condities in het gebied. Hiermee wordt het bestaansrecht 
van het bedrijventerrein voor de toekomst gegarandeerd. 
De strategie draagt er ook aan bij dat de tweedeling van ‘de 
Hurk’ duidelijker wordt gearticuleerd en dat het noordelijke 
gedeelte van het bedrijventerrein meer affiniteit met de stad 
krijgt en integraal onderdeel gaat worden van de stad. 
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DEEL II | de opgave

Uit de ontwikkelde strategie is een ontwerpopgave 
gedestilleerd. Doel van de opgave is om op kavelniveau 
interventies te kunnen doen om de condities zodanig aan te 
passen in het gebied dat ze potentie bieden voor de nieuwe 
functies. Belangrijk bij het opstellen van de ontwerpopgave 
was om een verdiepend onderzoek te doen naar de locatie 
om te onderzoeken of in het gebied nog aanknopingspunten 
waren die bijdroegen bij het formuleren van de opgave. 

Dit hoofdstuk bevat naast de volledige ontwerpopgave 
ook het verdiepende onderzoek naar de locatie waar 
de interventie zal plaatsvinden, de Rijstenweg op 
bedrijventerrein ‘de Hurk’. 
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algemeenDEEL II | de opgave

De gekozen strategie voor het gebied concentreert zich in 
het hart van het fragment, waar de vier scherven elkaar 
ontmoeten. Doel van de strategie is om in dit gebied 
de condities aan te passen zodat ze ook potentie bieden 
voor de nieuwe gebruikers van het gebied. Middels deze 
ontwerpopgave wordt een ontwerpend onderzoek gedaan 
naar een nieuwe typologie voor de nieuwe functies voor 
het werklandschap. Deze nieuwe functies stellen andere 
eisen aan hun huisvesting. Zo is er meer behoefte aan 
representativiteit omdat het hier veelal om bezoeklocaties 
gaat. Ook zijn de eisen die werknemers stellen aan hun 
werkomgeving veranderd en is er ook vanuit hen een 
toenemende vraag naar voornamelijk verblijfskwaliteit. 
Daarnaast vragen deze gebouwen om een andere 
architectonische expressie. 

Met deze ingreep wordt niet alleen een werkmilieu 
gecreëerd voor deze specifieke locatie, maar wordt ook iets 
ontwikkeld dat toepasbaar is op een heel aantal plekken en 
die door de jaren heen verschillende vormen van gebruik 
kan ondervangen. De ontwerpopgave zal daarom bestaan 
uit een generiek gedeelte, namelijk het ontwikkelen van 
een toolbox en uit een locatiespecifiek gedeelte, namelijk 
een ontwerp op de locatie in Eindhoven. 

De locatie welke is gekozen om de interventie te doen is 
aan de Rijstenweg, waar de gebieden met het midden- en 
kleinbedrijf en het voorzieningencluster elkaar ontmoeten. 
Voordat een opgave verder geformuleerd kan worden, is 
eerst een verdiepend onderzoek gedaan naar dit gedeelte 
van het bedrijventerrein om te kijken of uit dit onderzoek 
aanknopingspunten konden worden gedestilleerd. 

luchtfoto van het gebied
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De locatie welke is uitgezocht voor de interventie 
bevindt zich aan de Rijstenweg. Op deze plek wordt het 
voorzieningencluster verder het gebied in getrokken, maar 
dit is bovenal een plek in het gebied waar de transitie het 
meest zichtbaar is. Met de komst van Sportpark Botenlaan 
en het Christiaan Huygens College, waarvan de toegang 
zich aan de Rijstenweg bevindt, vraagt dit gebied om een 
verandering van de condities. 

Het nieuw te ontwerpen gebouw moet een bijdrage leveren 
aan de doorontwikkeling van het bedrijventerrein naar 
het werklandschap. Het gebouw moet de condities in het 
gebied veranderen, zodat het ook potentie biedt voor de 
nieuwe binnenstedelijke bedrijvigheid. En al wordt er 
gebouwd voor een nieuw type bedrijvigheid met andere 
condities, toch zal niet gebroken moeten worden met de 
context maar daarop juist aansluiting zoeken. Het gebied 
heeft een eigenzinnig, opportunistisch karakter en kent 
een hoge mate van dynamiek. Dit is niet alleen zichtbaar 
in het fragment, maar speelt ook op kavelniveau. Deze 
dynamiek lijkt echter ongeregisseerd plaats te vinden; veel 
transformaties zijn niet bij de gemeente bekend en het 
gebied kan dan ook getypeerd worden als een informele 
wereld. Het gebouw moet aansluiten bij het karakter van 
het gebied, om zodoende de kans van slagen te vergroten. 

^   infographic van de interventie
> kaart van het gebied, schaal 1:2000
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ontwikkeling van de kavels

Het noordelijke deel van ‘de Hurk’ kent een 
opportunistische ontwikkelingsgeschiedenis en dit is terug 
te zien in de ontwikkeling van de kavels aan de Rijstenweg. 
Bovenstaande afbeeldingen laten de ontwikkeling van 
kavels zien in de periode van 1959 tot 2012. Wat allereerst 
opvalt, is dat het volbouwen van de kavels gefaseerd heeft 
plaatsgevonden. De eerste bebouwing liet nog onbebouwde 
ruimte over op de kavel, veelal bestemd voor eventuele 
uitbreidingen van het pand op eigen kavel. Dit stond ook 
op de bouwtekeningen vermeld. In veel gevallen zijn de 
kavels ook volledig volgebouwd, waardoor dit gebied is 
geworden tot een agglomeraat van bebouwing. 

ontwikkeling van de kavels aan de Rijstenweg

periode: 1959

periode: 1961

periode: 1965

periode: 1970

periode: 1973

periode: 1976

periode: 2012

periode: 1959

periode: 1961

periode: 1965

periode: 1970

periode: 1973

periode: 1976

periode: 2012

DEEL II | de opgave
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isometrie van de huidige situatie

isometrie van de oude situatie

Deze twee isometriën representeren respectievelijk de 
situatie zoals deze was begin jaren zeventig en de situatie 
zoals deze nu is en. Wat deze isometriën goed laten zien is 
dat de eerste bebouwing niet volledig kavelvullend was; er 
was vaak ruimte naast of achter de bebouwing. Het gebied 
kende voorheen een kleinere korrel dan de huidige grootte. 
De onbebouwde ruimte diende voor opslag van goederen 
en kon als restmaat later bij uitbreiding van het pand 
worden ingezet. 
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nr. 12 nr. 10 nr. 8

nr. 10-12 nr. 8a

De gebouwen aan de Rijstenweg zijn vanaf het begin 
continue in ontwikkeling geweest. De steeds wisselende 
gebruikers stelden steeds andere eisen aan het gebouw en 
vele transformaties hebben plaatsgevonden. Zo zijn de 
gebouwen in de loop der tijd uitgebreid en zijn de kavels 
verder volgebouwd. Maar ook intern hebben de vele 
eigenaren hun sporen achtergelaten. 

Het is echter opmerkelijk dat veel van deze verbouwingen 
niet bij de gemeente bekend zijn. Deze discrepantie tussen 
datgene wat bij de gemeente ter inzage ligt en de situatie 
zoals we deze tegenwoordig aantreffen in het gebied, 
lijkt een gevolg te zijn van het informele karakter van het 
gebied.

De tekening van de straatwanden geven deze discrepantie 
goed weer. De bovenste gevelwand is getekend aan de hand 
van de meest recente tekeningen die in het bezit zijn van 
de gemeente, waarbij de meest recente tekening dateert 
uit 1976. De onderste gevelwand is een illustratie van de 
huidige situatie, welke is gemaakt aan de hand van foto’s 
van het gebied. 

gevelbeeld van de huidige situatie

ontwikkeling van de kavels

gevelbeeld van de situatie tot 1976, zoals bekend bij de gemeente

DEEL II | de opgave
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nr. 6

nr. 8 nr. 4-6
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ontwikkeling van de kavels

[1]
Situatie 1 | groei

[2] [3] [4] [5] [6]
Situatie 2 | krimp na groei[1]

Situatie 1 | groei
[2] [3] [4] [5] [6]

Situatie 2 | krimp na groei

De vele transformaties aan de Rijstenweg beperken 
zich niet tot binnen de kavelgrenzen. Kavels werden 
samengevoegd of werden juist gedeeld door meerdere 
gebruikers. Bovenstaande afbeeldingen illustreren beide 
situaties. 

In situatie 1 gaat het over groei en het betreft de situatie 
zoals deze zich heeft voorgedaan bij de bedrijfspanden van 
Rijstenweg 10 en 12. Dit waren voorheen twee separate 
kavels, elk met eigen gebruikers tot dat het pand eigendom 
werd van Claus Modes, een fabrikant/importeur van 
fournituren*. Deze gebruiker was zowel eigenaar van het 
pand aan de Rijstweg 10 als van het naastgelegen pand. 
Het pand heeft daarna nog huisvesting geboden aan diverse 
andere bedrijven. In 2012 is het pand leeg komen te staan, 
waarbij de makelaar de optie gaf om het pand weer op te 
splitsen. 

Situatie 2 betreft het pand van Rijstenweg 8. Ook dit pand 
heeft al diverse gebruikers gehad in de loop der tijd. Daar 
waar de bebouwing in het begin circa de helft van de kavel 
besloeg, heeft halverwege de jaren zeventig een uitbreiding 
plaatsgevonden, waarna de volledige kavel bebouwd was. 
Ook daarna heeft gebouw diverse gebruikers gehad. In 
2010 werd een cateringbedrijf eigenaar van het pand. Het 
gebouw was echter groter dan dat zij nodig hadden. Zij 
hebben toen het pand opgesplitst in twee om deze overmaat 
aan ruimte te kunnen verhuren en zo extra inkomsten te 
kunnen genereren. Wel met het idee dat ze, wanneer het 
bedrijf zou groeien, deze extra ruimte weer zouden kunnen 
toevoegen aan hun eigen huisvesting. 

ontwikkeling kavels van Rijstenweg 10-12 ontwikkeling kavels van Rijstenweg 8

Situatie 1; groei Situatie 2; krimp na groei

* verzamelnaam van de benodigdheden voor het afwerken van kleding

De rechterpagina laat de plattegronden zien van 
respectievelijk Rijstenweg 10-12 en van Rijstenweg 8+8a. 
Ondanks ook de vele interne transformaties, zijn de oude 
plattegronden nog grotendeels zichtbaar in de huidige 
situatie. 

de scheidingsmuur die het bedrijfspand aan de Rijstenweg 8 opdeelt, loopt 
onder het daklicht door en is duidelijk later toegevoegd

DEEL II | de opgave
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Rijstenweg 12 Rijstenweg 10 Rijstenweg 10-12

Rijstenweg 8 Rijstenweg 8+8a
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de gesprekken

ruimte voor de gasten voor de kookclinics

Onderdeel van het verdiepend onderzoek was het bezoeken 
van de locaties aan de Rijstenweg en praten met de actoren 
in het gebied. 

Ruan Decoratie
Terwijl ik door het gebied fietste en foto’s maakte, werd ik 
aangesproken door man die zich voorstelde als de eigenaar 
van ‘dat pand met die dinosaurus buiten’. Hij was eigenaar 
van Ruan Decoratie aan de Hastelweg 149b, een bedrijf 
dat van alles verkoopt, van filmpoppen tot speelautomaten 
en van antiek tot bouwmaterialen. Hij zag mij fotograferen 
en attendeerde mij erop dat hij in zijn pand een fotostudio 
was begonnen, waarbij zijn handelswaar gebruikt kon 
worden voor de fotoset. 

Unique Catering
De eerste afspraak van mijn bezoek aan de Rijstenweg 
vond plaats bij Unique, een cateringsbedrijf. Tijdens 
het bezoek bleek de kleinschaligheid welke ik met 
de interventies voor ogen had, al deels in het gebied 
lag verborgen. Zo heeft Unique in het pand ook een 
ruimte waar gasten ontvangen kunnen worden voor een 
kookclinic. Het bedrijfspand van deze cateraar is dus niet 
enkel een locatie waar de producten bereid worden, maar 
ook een bezoeklocatie. De vrouw vertelde, terwijl ze het 

fotoruimte bij Ruan Decoratie

eten bereidde, dat dit wel geregeld voorkwam. Er was een 
poging gedaan om de ruimte aangenaam te maken, maar 
ze gaf zelf ook aan dat het ontbrak aan kwalitatieve ruimte 
waar de gasten konden zitten. 

Partyservice de Hurk
Het volgende bedrijf waar ik had afgesproken was 
Partyservice de Hurk, toevalligerwijs ook een cateraar die 
het pand deelt met Unique Catering. Ook dit bedrijf blijkt 
een zitgedeelte te hebben voor gasten, alleen wordt deze 
nooit gebruikt. “Wij doen alles op locatie” vertelt ons de 
jongen die in de keuken aan het werk is. Hij verteld dat hij 
nog even wat af moet maken, maar dat ik rustig kan gaan 
rondkijken. 

Helemaal achterin het pand aangekomen tref ik een ruimte 
aan met biertapinstallaties, zowel compleet als onderdelen 
hiervan. Later legt de jongen mij uit dat zijn baas ooit zo’n 
tap heeft gehuurd, deze heeft gedemonteerd om vervolgens 
na te kunnen bouwen. 

DEEL II | de opgave
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klus- en opstelruimte in het pand van Rijstenweg 8a toegangsweg naar de kantoren in het pand van Rijstenweg 10-12

MVGM Bedrijfshuisvesting
Voor het bezoek aan het pand van Rijstenweg 10-12 moest, 
volgens het bord op de gevel, contact worden opgenomen 
met MVGM Bedrijfshuisvesting. Nog diezelfde middag was 
de makelaar bereid om met mij een bezoek te brengen aan 
het pand. Hij gaf aan er nog niet eerder te zijn geweest en 
was zelf ook wel benieuwd. 

Het eerste gedeelte waar we binnen kwamen was de 
showroom geweest van de vorige gebruiker; Acquisto 
d’Italio, een in- en exporteur van natuursteen en andere 
keramische producten. De vloer bestond uit verschillende 
soorten marmer, graniet en leisteen. Deze ruimte leek 
nog aardig intact, maar dit kon niet gezegd worden van 
de overige ruimtes. De activiteiten van de verschillende 
gebruikers hadden hun sporen achtergelaten en het gebouw 
leek opgesoupeerd. 

Op mijn vraag of dit soort ruimtes, in deze staat, 
verhuurbaar waren, antwoordde de makelaar dat het 
prima opslagruimtes waren. Het pand kon eventueel ook 
weer worden gesplitst en als twee separate ruimtes worden 
verhuurd. Maar sloop zou geen kapitaalvernietiging zijn. 
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de uitgangspunten

Het verdiepend onderzoek naar de bedrijfspanden aan 
de Rijstenweg heeft geleidt tot nieuwe inzichten, welke 
samen met de strategie hebben geresulteerd tot een aantal 
uitgangspunten voor het ontwerp. Op deze manier wordt 
niet alleen een gebouw ontworpen dat bijdraagt aan 
de doorontwikkeling van het bedrijventerrein naar een 
werklandschap, maar ook tot een gebouw dat past bij het 
karakter van het gebied. 

Informele karakter
Er zijn verschillende aanwijzigingen die het legitiem 
maken om het gebied aan te duiden als een informele 
wereld. Allereerst is er de discrepantie tussen datgene 
wat bij de gemeente bekend is en de huidige staat van de 
gebouwen. Daarnaast blijkt deze omschrijving ook gegrond 
op basis van de gesprekken met de diverse gebruikers, 
welke veelal weinig op lijken te hebben met de regelgeving 
van de gemeente. Dit informele karakter kan beschouwd 
worden als een kwaliteit, waar straks bij het ontwerpen 
rekening gehouden moet worden. Het gebied zal straks 
niet opeens streng gedicteerd moeten worden, omdat er 
dan gebroken wordt met het karakter van het gebied en 
hierdoor bepaalde ondernemers weggejaagd zullen worden. 
Toch zal er wel een gebouw ontworpen worden dat meer 
architectonische kwaliteit heeft dan de huidige gebouwen, 
omdat gebouwd zal worden voor het werklandschap 
en daarmee voor functies die ook een bezoeklocatie 
zijn en meer behoefte hebben aan representativiteit en 
verblijfskwaliteit. 

Doe-Het-Zelf
Een tweede belangrijk uitgangspunt, welke goed past bij 
het karakter van het gebied, is de ‘doe-het-zelf’ mentaliteit.  
Wanneer gekeken wordt naar de ontwikkelingen in het 
gebied kan men stellen dat hier al een hoge mate van 
zelfstandig opereren aanwezig is. 

“ Niet de eigenaar van het gebouw bepaalt wat er gebeurt, 
maar de gebruiker. Hoeveel ruimte hij nodig heeft, waar hij 
de ruimte voor gaat gebruiken, hoeveel hij ervoor betaald, 
alles wordt aan de gebruikers overgelaten.1” 

Met het ontwerp van het nieuwe bedrijfsgebouw worden 
ruimtes gecreëerd waarmee de gebruiker zelf aan de slag 
kan. Het is de gebruiker die bepaald hoeveel ruimte hij 
nodig heeft en waarvoor hij deze ruimte gaat gebruiken. De 
gebruiker kan ook zelf bepalen hoe de door hem gehuurde 
ruimtes een relatie aangaan met de openbare ruimte en hoe 
de gevelopeningen worden ingevuld; met een glazen pui, 
overheaddeur of het dichtzettend met een tijdelijke wand. 
De ondernemer moet zelf simpele modificaties aan zijn 
ruimte kunnen doen, zonder dat daar grote bouwkundige 
ingrepen voor nodig zijn, maar ook zonder dat dit ten koste 
gaat van het gehele gebouw. 

Er moet een plek worden gecreëerd waar ondernemers 
hun activiteiten kunnen uitvoeren, ongeacht hun grootte, 

type activiteit of bereidheid tot investeren. Deze vrijheid 
voor de gebruiker gaat niet vanzelf, daar is een structuur 
voor nodig, een kader waarbinnen het eigen initiatief en 
verandering een kans krijgt. Er zal dan ook gezocht moeten 
worden naar een manier om deze vrijheid te reguleren, 
zonder dat er allerlei restricties zijn voor de gebruiker, 
zodat voorkomen kan worden dat eigenbelang ten koste 
gaat van het algemene belang of de kwaliteit van het 
gebouw. Een kader dat zorgt voor het collectieve belang en 
het individuele belang inkadert. 

Aanpassen van de condities voor andersoortige functies
Dit uitgangspunt is gebaseerd op de strategie welke 
is gekozen voor het gebied, om de transitie die op het 
bedrijventerrein gaande is door te zetten. Door de komst 
van andersoortige functies kent het gebied al een minder 
monofunctioneel karakter dan voorheen en deze kentering 
lijkt zich door te zetten. Ondanks dat er al veel van deze 
andersoortige functies in reguliere bedrijfspanden zitten, 
vragen ze om andere condities dan nu wordt geboden. Om 
een betere relatie aan te kunnen gaan met de omgeving zijn 
andere type gebouwen nodig. Op deze manier kan ook de 
betekenis van het bedrijventerrein voor de stad Eindhoven 
worden vergroot. 

de gebruiker moet zelf de mogelijkheid hebben om modificaties aan zijn 
huisvesting kunnen doen

1. G. Urhahn (2011) De Spontane Stad. BIS Publishers; Amsterdam

DEEL II | de opgave
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Schaalverkleining
Door op kavelniveau een schaalverkleining toe te passen 
wordt beoogd de betekenis van het bedrijventerrein 
voor de stad te vergroten. Er wordt hierdoor namelijk 
bedrijfsruimte aangeboden voor kleinschalige bedrijven 
met een kleinere actieradius. Daarnaast wordt hiermee ook 
ingespeeld op een landelijke trend. Er vindt de afgelopen 
jaren een verschuiving van type activiteiten op stedelijke 
bedrijventerreinen plaats, waarbij er een afname is van 
grootschalige activiteiten. Hiervoor komen kleinere 
verzorgende bedrijven in de plaats zoals garagebedrijven, 
meubelmakers en elektronicazaken. Er zal daarom een 
strategie worden bedacht hoe in die grote korrel van 
het bedrijventerrein een fijnere korrel ingevlochten kan 
worden. 

Creëren van accommodatievermogen
“Is het mogelijk een ruimte te scheppen die specifiek is 
afgestemd op de behoeften van de mensen die er werken en 
die toch binnen zichzelf een onbeperkt aantal opstellingen 
en combinaties mogelijk maakt.”1

Een belangrijk onderdeel van de opgave is het ontwerpen 
van een nieuwe bedrijfstypologie waarmee de dynamiek 
in het gebied gefaciliteerd kan worden. Er wordt immers 
ruimte gecreëerd voor nog onbekende functies, in steeds 

toewerken naar een schaalverkleining op de kavel

implementeren van kleinschalige bedrijvigheid met kleine actieradius

etalage studio werkplaats

aanbieden van nieuwe ruimtetypes

wisselende groottes en samenstellingen. Het gebouw 
moet daarom een hoge mate van accommodatievermogen 
hebben. Hiermee wordt ingespeeld op het feit dat de 
gebruiksduur van gebruikers vele malen korter is dan de 
functionele levensduur van het gebouw. Het uitgangspunt 
is dan ook om een gebouw te ontwerpen welke de continu 
veranderende ruimtevraag kan ondervangen. Het gebouw 
moet het mogelijk maken dat verschillende scenario’s, 
zoals deze nu ook al voorkomen in het gebied, kunnen 
voordoen; 

- Verschillende type gebruikers, van verschillende grootte 
en type activiteit, moeten gebruik kunnen maken van 
het gebouw; deze menging van type functies kan gezien 
worden als een kwaliteit;
- Een gebruiker moet de mogelijkheid hebben om met zijn 
bedrijfsruimte te kunnen groeien;
- Een gebruiker moet de mogelijkheid hebben om, wanneer 
het bedrijf krimpt, de overmaat te kunnen verhuren of 
afstoten;
- Wanneer een groot bedrijf het bedrijfspand verlaat, moet 
de ruimte ook verhuurd kunnen worden aan meerdere 
kleine gebruikers. Op deze manier kan een grotere 
bandbreedte aan potentiële huurders worden aangesproken. 

creëeren van ruimtes met accommodatievermogen

1. Alexander, C. (1977) A Pattern Language. New York: Oxford University Press, p.724
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de uitgangspunten

Ontwikkelen van een Toolbox
Een belangrijk uitgangspunt van de opgave is het 
ontwikkelen van een toolbox. Naast het locatiespecifieke 
ontwerp voor het bedrijventerrein ‘de Hurk’, zal er ook 
een handboek worden gemaakt die kan worden ingezet bij 
het doen van een interventie die toepasbaar is op een heel 
aantal plekken en die door de jaren heen verschillende 
vormen van gebruik kan ondervangen. 

Er kan voor de toolbox een tweedeling worden gemaakt 
in type actoren. Enerzijds is deze bedoeld voor de 
ontwikkelaar van het gebouw, waarbij de toolbox als 
handboek kan worden ingezet bij het gesprek. Het vormt 
dan ook geen catalogus waarbij de ontwikkelaar een aantal 
keuzemogelijkheden wordt aangeboden, maar objectief 
gereedschap dat met alle variabelen van de locatie rekening 
kan houden. Daarna volgt nog de stap om tot architectuur 
te komen en zo meer kwaliteit te genereren voor het 
bedrijventerrein. Het werklandschap - de benaming voor 
het nieuwe type werkgebied - gaat immers over meer dan 
puur functionaliteit. 

De andere actor waarvoor de toolbox is bedoeld is de 
toekomstige gebruiker van de ruimte en laat zien wat de 
gebruiksmogelijkheden zijn van de verschillende units. De 
gebruiker krijgt immers zelf de mogelijkheid om aan zijn 
unit te sleutelen en deze aan te passen naar zijn activiteiten.  
De Toolbox laat de mogelijkheden zien voor het gebruik 
van de ruimte; hoe de gebruiker in de toekomst kan 
groeien, hoe hij ruimte kan afstoten. Hoe hij ook zonder 
grote investering zijn ruimte kan inrichten. Al dit soort 

toolbox

maken van een catalogus voor de gebruikers Doe-Het-Zelf; de gebruiker bepaalt wat er met zijn ruimte gebeurd en hoe 
hij zich naar de openbare ruimte etaleert 

zaken zijn opgenomen in de toolbox om zo tot een optimaal 
ruimtegebruik te komen. 
 

DEEL II | de opgave
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de conclusie

Nadat de strategie was bepaald voor het gebied, 
namelijk het doorontwikkelen van het binnenstedelijke 
bedrijventerrein naar een werklandschap, heeft een 
verdiepend onderzoek plaatsgevonden naar de locatie 
waar de interventie zou plaatsvinden. Dit onderzoek 
heeft bijgedragen aan het tot stand komen van de 
ontwerpopgave, om zo tot een gebouw te komen dat 
niet alleen bijdraagt aan het doorontwikkelen van het 
bedrijventerrein, maar ook aansluiting zoekt in de 
bestaande context. 

Zo blijkt de typologie waarnaar wordt gezocht, namelijk 
kleinschalige bedrijfsgebouwen, al besloten lag in het 
gebied, maar dit door later toegevoegde volumes niet 
meer herkenbaar was. Ook kwam uit het onderzoek naar 
voren dat dit gedeelte van het bedrijventerrein al deels 
een bezoeklocatie was. Het heeft daarmee de potentie 
om het bedrijventerrein meer betekenis te geven voor de 
inwoners van de stad Eindhoven, maar deze mogelijkheid 
wordt niet of nauwelijks benut. Daarnaast heeft het 
verdiepend onderzoek en het vooronderzoek tot een aantal 
uitgangspunten geleid, wat heeft geresulteerd in een 
ontwerpopgave met een aantal deelopgaven. 

De hoogste schaal van de ontwerpopgave impliceert dat 
er een toolbox wordt ontwikkeld voor het ontwikkelen 
en implementeren van een nieuwe typologie voor het 
bedrijventerrein in transitie naar het werklandschap. Dat 
laatste lijkt heel gespecificeerd, maar zorgt ervoor dat het 
gebouw meer kans van slagen heeft, omdat het gebouw 
voorziet in de veranderende vraag van de condities van het 

gebied.  Met behulp van dit handboek kan een interventie 
worden gedaan welke op meerdere locaties toepasbaar 
is. Dit betekent dat er ook gebouwd zal worden voor nog 
onbekende functies. Uit het verdiepend onderzoek is 
echter nog een uitgangspunt naar voren gekomen, welke 
gerelateerd is aan accommodatievermogen en dat is dat 
de ruimtes ook in de tijd flexibel moeten zijn en ruimte 
moeten kunnen bieden aan verschillende soorten van 
gebruik. Het ontwerp zal daarom bestaan uit vaste waarden 
en variabele waarden. En omdat, conform het karakter van 
het gebied, de gebruikers zelf de mogelijkheid krijgen om 
hun ruimtes naar eigen inzicht in te richting, zal er een 
kader moeten zijn, dat zorgt voor het collectieve belang en 
het individuele belang inkadert, zonder dat dit ten koste 
gaat van de flexibiliteit. 

Aan de hand van de toolbox zal op de specifieke locatie 
in Eindhoven een gebouw ontworpen worden. Het 
uitgangspunt is om een duurzaam en dierbaar gebouw te 
maken, zodat er een beter milieu ontstaat dan alleen het 
functionele. Meer kwaliteit betekent echter niet dat het 
gebouw een hele chique uitstraling moet krijgen, maar 
juist een uitstraling die past bij het robuuste karakter 
van het gebied. De locatie die is uitgezocht om de 
interventie te doen is de kavel aan de Rijstenweg 10-12. 
Het bedrijfspand op deze kavel staat leeg en zal worden 
gesloopt. Het bezoek aan het gebouw en de gesprekken met 
de makelaar maken het legitiem te stellen dat het gebouw is 
opgesoupeerd en sloop geen kapitaalvernietiging is. 
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DEEL III | de verdieping

Dit hoofdstuk bevat een verdiepend onderzoek naar 
een aantal thema’s welke gerelateerd zijn aan de 
ontwerpopgave, om zo tot een goed en gefundeerd ontwerp 
te komen. 

De thema’s die in dit hoofdstuk behandeld zullen worden, 
zijn; 
- het werklandschap
- accommodatievermogen van de ruimtes
- accommodatievermogen van de gevel
- modulair bouwen
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het werklandschapDEEL III | de verdieping

Als strategie voor het gebied is gekozen om het 
bedrijventerrein door te ontwikkelen naar een 
werklandschap, om zo in te spelen op reeds aanwezige 
ontwikkelingen in het gebied. Deze ontwikkelingen 
staan niet op zichzelf en ook de term werklandschap is al 
bij meerdere projecten gevallen. Toch is dit begrip nog 
relatief nieuw en laat bovenal nog veel ruimte over voor 
individuele interpretatie. Daarom is er voor gekozen om 
een hoofdstuk te wijden aan dit begrip, om helder te krijgen 
wat er met de doorontwikkeling van het bedrijventerrein 
naar een werklandschap wordt bedoeld. 

Uit het begrip ‘werklandschap’ spreekt een grotere 
aandacht voor de omgeving en voor de inbedding in 
het (verstedelijkte) landschap. Nu werken niet langer 
onaantrekkelijk en/of schadelijk is voor de gezondheid, 
zal de scheiding tussen wonen en werken steeds verder 
nivelleren. Nieuwe parameters zoals de mate van 
publiekheid, creatieve potentie, de mogelijkheid tot 
onverwachte fysieke ontmoetingen of het integreren 
van ontspanningsactiviteiten kunnen nieuwe gebouwen 
opleveren. Wonen, werken en recreëren zullen niet 
langer als tegenstelling opgevoerd worden, maar een 
samenhangend ruimtelijk systeem vormen1.    

Dit zal het gebied niet alleen meer kwaliteit geven 
voor de omwonenden van het bedrijventerrein of voor 
de toevallige passant. Ook voor de werknemers op het 
bedrijventerrein ontstaat zo meerwaarde, doordat er door 
functiemenging sprake is van een prettige werkomgeving 
met de juiste voorzieningen1. Dit is belangrijk, aangezien 
deze werknemer steeds hogere eisen stelt aan zijn 
werkomgeving. 

In het werkschrift ‘werklandschappen’ van de provincie 
Gelderland staat het werklandschap als volgt omschreven;
Werklandschappen zijn locaties die sterk van elkaar kunnen 
verschillen maar;
- Waar de functie ‘werken’ het uitgangspunt is;
- Waar de functie werken vermengd is met andere 
functies, waardoor meerwaarde ontstaat voor bedrijf en 
medewerkers; dit multifunctionele ruimtegebruik biedt 
voordelen op het gebied van ruimtebeslag, veiligheid en 
levendigheid;
- Die voldoen aan de kwantitatieve en kwalitatieve 
behoeften van de ondernemers en andere gebruikers van de 
locatie; bedrijventerrein zijn steeds vaker bezoeklocaties 
geworden;
- Die ruimtelijke samenhang vertonen met de directe 
omgeving;
- Waar uitdrukkelijk rekening is gehouden met de aspecten 
gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde die 
samen leiden tot ruimtelijke kwaliteit;
- Een schaalniveau hebben dat min of meer vergelijkbaar is 
met het schaalniveau van een bedrijventerrein;
- Een aanbod aan werklocaties bieden die door een eigen 
identiteit een kwalitatieve aanvulling betekenen op het 
bestaande regionale aanbod.2

Zoals staat omschreven horen bij het werklandschap 
ook andersoortige functies. Maar bij het werklandschap 
huisvest echter óók de monofunctionele gedeelten, 
die minder belang hechten aan uiterlijk en netheid 
waarbij functionaliteit een hogere prioriteit heeft dan 
representativiteit. Daarom concentreert de strategie zich 
ook alleen op het hart van het bedrijventerrein om hier het 
voorzieningenniveau op peil te brengen en hier de condities 
aan te passen zodat ze potentie bieden voor de nieuwe 
functies. 

Het werklandschap impliceert ook dat de nadruk minder 
komt te liggen op het produceren van materiële zaken 
en meer op het ontwikkelen van kennis en het genereren 
van informatie. Ook hiervoor is het belangrijk dat de 
verblijfskwaliteit op het bedrijventerrein verberert wordt 
en dat het voorzieningenniveau op peil wordt gebracht. 
Creativiteit ontstaat immers uit interactie en synergie. 
Er zal meer behoefte ontstaan aan collectieve ruimtes en 
andere ontmoetingsplekken. 

Het werklandschap zal een grotere diversiteit kennen als 
het gaat om type activiteiten. Deze activiteiten, zowel 
kennisintensieve als maakbedrijven, kunnen elkaar 
versterken, helemaal in een gebied waarin ze zo dicht bij 
elkaar zijn gepositioneerd. Hierdoor wordt kruisbestuiving 
van kennis gestimuleerd waardoor innovaties eerder een 
kans krijgen. 

1. Reuser, B. (oktober 2005). Werklandschap van de eenentwinstigste eeuw. De Architect

2. Graaf de, G. Kennis, B. Mark van der, J. Nordbeck, R. Roeterdink, J. (2011). 

    Werkschrift werklandschappen. Provincie Gelderland.
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     accommodatievermogen van de ruimtesDEEL III | de verdieping

[1]

[4] [5] [6]

[7]

of

of

[8] [9]

[2] [3]

of+

_

1. mogelijkheid tot groei | 2. overmaat inkopen en verhuren, later mogelijk zelf gebruiken | 3. later huren van extra ruimte, zowel direct aan eigen ruimte alswel 
verderop gelegen ruimte | 4. mogelijkheid tot krimp | 5. zelf verhuren van unit | 6. afstoten van de ruimte | 7. bedrijf met meerdere ruimtes | 8. hetzelfde volume 
verhuren aan één gebruiker | 9. totale volume opdelen in kleinere ruimtes en verhuren aan verschillende gebruikers

Bedrijventerrein ‘de Hurk’ kent een hoge mate van 
dynamiek. Veel bedrijfsruimtes wisselen met regelmaat 
van gebruiker en het gaat hierbij lang niet altijd om 
soortgelijke activiteiten, grootte van bedrijven of de 
manier waarop de bedrijfsruimte wordt gebruikt. Het is 
daarom van belang dat de bedrijfsruimte een hoge mate 
van accommodatievermogen heeft om zo tot een duurzaam 
gebouw te komen wat ook in de toekomst zijn meerwaarde 
behoudt. Daarnaast zorgen ook technologische en sociaal 
economische ontwikkelingen ervoor dat het gebouw zich 
moet kunnen blijven ontwikkelen. 

Het accommodatievermogen voor het te ontwerpen 
gebouw speelt zich op verschillende niveaus af, welke hier 
behandelt zullen worden. Zo is er in de eerste plaats het 
niveau van de ruimtes welke door de gebruikers gehuurd 
kunnen worden. Naast dat het bedrijventerrein een hoge 
mate van dynamiek kent, geldt dit ook voor een bedrijf an 
sich; bedrijven groeien of krimpen en het gebouw moet 
hiertoe de mogelijkheid geven. Een starre ruimte zou er 
immers voor kunnen zorgen dat het bedrijf gedwongen 
wordt om te verhuizen bij groei of dat het bedrijf met 
overmaat zit wanneer het krimpt. 

Bovenstaand schema laat de uitgangspunten zien welke 
opgenomen zullen worden in het ontwerp.
- Verschillende type gebruikers, van verschillende groottes 
en met verschillende type activiteiten moeten gebruik 
kunnen maken van het gebouw; deze menging van functies 
is een grote kwaliteit;
- Een gebruiker moet de mogelijkheid hebben om te 
kunnen groeien; dit kan hij doen door overmaat in te kopen 
en deze onder te verhuren tot hij de ruimte zelf nodig heeft;
- Een gebruiker moet de mogelijkheid hebben om te 
kunnen krimpen; hij moet de overmaat kunnen verhuren of 
afstoten;
- Wanneer een gebruiker weg gaat, moet de ruimte 
verhuurd kunnen worden aan zowel een gebruiker van 
dezelfde grootte, of aan meerdere kleine gebruikers. Op 
deze manier kan een grotere bandbreedte van potentiële 
huurders worden aangesproken. 

Het ontwerp zal bestaan uit vaste ruimtes, welke zorgen 
voor een permanente ruimtedefinities. Deze ruimtes kunnen 
eenvoudig door de gebruiker zelf gekoppeld en ontkoppeld 
worden zonder dat daar grote bouwkundige ingrepen voor 
nodig zijn. 

1. Brand, S. (1994) How buildings learn. New York: the Penquin Group
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Een andere vorm van het genereren van 
accommodatievermogen is door een gebouw te creëren 
dat mogelijkheden schept voor de gebruiker door ruimtes 
aan te bieden waar de gebruiker zelf mee aan de slag kan 
om deze naar eigen inzicht in te richten. Dit stelt wel een 
aantal eisen aan het gebouw. Zo is het van belang dat deze 
vrijheid niet ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit en 
de collectiviteit van het gebouw. Het gebouw zal daarom 
een vast kader moet vormen waarbinnen de gebruikers de 
vrijheid krijgen. Daarnaast zal er (constructieve) overmaat 
gecreëerd moeten worden, omdat gebouwd gaat worden 
voor het onbekende en het daarom geschikt gemaakt zal 
moeten worden voor verschillende type functies. Het is 
voor de hand liggend dat het scala aan functies dat aan een 
bepaalde ruimte toegewezen kan worden, niet oneindig 
groot is. De concessies die gedaan moeten worden om 
flexibiliteit te genereren, mogen gebruiksgenot niet in de 
weg staan. Ook speelt het kostentechnische aspect een 
grote rol omdat het creëren van flexibiliteit vaak gepaard 
gaat met hoge kosten. Er worden voorzieningen getroffen 
die mogelijk nooit van toepassing zullen zijn. Het is 
daarom van belang om een functionele bandbreedte te 
bepalen. 

introvert

extravert

basisruimte

bereikbaarheid

bereikbaarheid

opstelruimte

[1] [2] [3]

1. de basisruimte | 2. de ruimte wordt opgedeeld, waarbij de gevel van het introverte gebied wordt dichtgezet | 3. de gevel wordt dichtgezet om extra opstelruimte, 
voor bijvoorbeeld kasten, te creëren

Een derde manier hoe accommodatievermogen wordt 
gecreëerd, is door de gebruikers de vrijheid te geven om 
zelf te bepalen hoe de door hen gehuurde ruimte een relatie 
aangaat met de openbare ruimte, door het bepalen hoe de 
gevelopeningen worden gevuld.  De gevel heeft immers 
ook gevolgen voor de activiteiten in de ruimte en hoe de 
achterliggende ruimte kan worden ingericht of wat het 
karakter van de ruimte is; introvert of extravert. Zo kan er 
gekozen worden om in de gevelopening een overheaddeur 
te plaatsen, of een glazen pui, wanneer de gebruiker 
zicht naar buiten wil of wil etaleren. Er kan ook gekozen 
worden om de ruimte geheel dicht te zetten, zodat er extra 
opstelruimte ontstaat langs de wand. 
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SPACE PLAN (ruimte-indeling) - De interieurindeling. 
Commerciële ruimtes kunnen om de drie jaar veranderen, 
sommige woningen blijven 30 jaar onveranderd.
 
STUFF (spullen) - Stoelen, bureaus, foto’s, 
keukenapparatuur. Meubilair wordt niet voor niets in 
het Italiaans ‘mobilia’genoemd. Deze zijn continu aan 
verandering onderhevig. 

DEEL III | de verdieping

De basis voor het creëren van accommodatievermogen 
in het ontwerp is gebaseerd op de theorie ‘kader en 
generieke ruimte’ van Bernard Leupen, waarin hij voor 
het gebouw vijf lagen onderscheidt welke van elkaar 
ontkoppeld kunnen worden. Deze lagen, welke hiernaast 
staan afgebeeld, betreffen de draagconstructie, de huid, 
de enscenering, de dienende elementen en de ontsluiting. 
In zijn theorie stelt Leupen dat het permanente van een 
gebouw het kader vormt waarbinnen verandering kan 
plaatsvinden. De veranderbare ruimte die door dit kader 
wordt gecreëerd, wordt de generieke ruimte genoemd. Het 
kaderprincipe gaat ervan uit dat iedere laag als kader kan 
dienen. Een laag kan pas als kader dienen wanneer deze 
van de ingekaderde lagen is ontkoppeld. Ontkoppeling 
is een essentiële voorwaarde voor het kader omdat het 
hierdoor zijn zelfstandigheid verkrijgt.1 In de meeste 
gevallen vormt de draagconstructie het kader.

Daarnaast wordt met deze interventie ingezet op het 
creëren van een duurzaam gebouw. De verschillende 
onderdelen van het gebouw kennen echter allemaal een 
eigen levenscyclus, variërend  tussen vijf jaar voor de 
enscenering tot tweehonderd jaar voor de constructie. Ook 
hiervoor geldt ontkoppeling van de diverse lagen, zoals 
omschreven door Stewart Brand. 

“An adaptive building has to allow slippage between the 
differently-paced systems of Site, Structure, Skin, Services, 
Space plan and Stuff. Otherwise the slow systems block the 
flow of the quick ones, and the quick ones tear up the slow 
ones with their constant change. Embedding the systems 
together may look efficient at first, but over time it is the 
opposite, and destructive as well.”2 

‘Shearing layers of change. Because of the different rates 
of changes of its components, a building is always tearing 
itself apart.’ Stewart Brand onderscheidt zes lagen, in zijn 
boek ‘How buildings learn’ ook wel ‘ the six S’s’ genoemd. 
Hij omschrijft deze lagen als volgt; 
SITE  (de locatie) - De geografische ligging, de stedelijke 
locatie, waarvan de grenzen en de context generaties van 
kortstondige gebouwen overleven. De locatie is eeuwig.

STRUCTURE (de constructie) - De fundering en de 
dragende elementen zijn gevaarlijk en duur om te 
veranderen, waardoor dit nauwlijks gebeurd. (30-300 jaar)

SKIN (de huid) - De buitenkant verandert ongeveer om de 
twintig jaar, vanwege de mode, technologie of vanwege 
renovatie.

SERVICE (leidingen) - Dit zijn de ingewanden van een 
gebouw. Ze verslijten om de zeven tot vijftien jaar. Veel 
gebouwen worden in een vroeg stadium afgebroken omdat 
hun verouderde leidingsysteem te diep weggestopt ligt om 
makkelijke te kunnen vervangen.

kader en generieke ruimte + de vijf lagen van B. Leupen

layers of change van Stewart Brand

1. Leupen, B. (2002) Kadere en generieke ruimte. Rotterdam: 010 Publishers

2. Brand, S. (1994). How buildings learn. New York: the Penquin Group. p.20
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Conclusie
Wat het creëren van accommodatievermogen voor de 
ruimtes betreft, zal niet gekozen worden om het gebouw 
te laten bestaan uit vrije vloervelden, maar uit meerdere 
kleine ruimtes met een permanente ruimtedefinitie. 
Deze ruimtes zullen allemaal zelfstandig kunnen 
functioneren, wat betekent dat ze zijn aangesloten op 
zowel de ontsluitingsstructuur van de kavel, alswel op het 
installatietechnische gedeelte. 

De reden dat er niet is gekozen voor het toepassen van 
vrije vloervelden met flexibele wanden, is dat dit systeem 
in de situatie van het bedrijventerrein minder kans van 
slagen heeft dan het systeem met de vaste ruimtes. 
Het gebied kent immers een hoge mate van dynamiek 
waardoor snel geschakeld moet kunnen worden tussen 
groottes van ruimtes. Het aanpassen van het gebouw is 
vaak arbeidsintensief en de kosten voor het verplaatsen 
van flexibele wanden zijn meestal dermate hoog dat 
deze zelden verplaatst worden en mede hierdoor veelal 
een permanent karakter krijgen. Ook hoeft niet het hele 
installatietechnische verhaal drastisch aangepast te worden 
wanneer een bedrijf groeit of krimpt. Er hoeven niet allerlei 
leidingen omgelegd te worden, aangezien elke ruimte 
zijn eigen installatietechnische systeem heeft. Dit maakt 
ook de verdeelsleutel wat betreft betalen makkelijk; elke 
ruimte wordt apart bemeterd en gebruikers kunnen dan ook 
meerdere meters hebben. 

Het ontwerp zal zich er ook op richten om het vermogen 
om te veranderen te combineren met het creëren van 
dierbaarheid. Hiervoor is het belangrijk om een duurzaam 
gebouw te maken dat ook in de toekomst zijn meerwaarde 
heeft. Dit leidt tot extra investeringen in de kwaliteiten 
van het casco, boven de gebruikelijke norm. Deze extra 
investeringen zijn te verantwoorden wanneer zij op termijn 
ook rendabel worden1. 

1. Laverman, W. (april 2006). Een interessant idee met grote gevolgen. P. 22-25.
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DEEL III | de verdieping

De ruimtes moeten de gebruikers flexibiliteit bieden in 
het gebruik, ook wat betreft het aangaan van de relatie 
met de openbare ruimte. Het is aan de gebruiker om te 
bepalen hoe hij zijn gevelopeningen invult, om zo de 
ruimte aan te passen naar zijn specifieke ruimtevraag. 
De gevelopeningen moeten de mogelijkheid hebben om 
gebruikt te worden om te etaleren, het binnenlaten of juist 
weren van daglicht of zicht of zelfs het kunnen dichtzetten 
van de gevelopeningen. Hoe deze gevelopeningen zich 
manifesteren is van grote invloed op de uitstraling van het 
gebouw. Om de architectonische kwaliteit en de coherentie 
van het geheel te kunnen garanderen, zal er gezocht moeten 
worden naar een gevel die deze permanente verandering 
aankan. Er is gekozen om dit principe niet alleen toe te 
passen in dit ontwerp, maar om het generiek te stellen en 
op te nemen in de toolbox. 

In dit hoofdstuk wordt het principe van de luifels 
behandeld, zonder in te gaan op de architectonische 
uitwerking hiervan. Deze kan per locatiespecifiek ontwerp 
verschillen en zal daarom pas verderop in het verslag 
worden behandeld. 

Er kan voor de gevelinvulling onderscheidt worden 
gemaakt in twee lagen, zoals is weergegeven in  
bovenstaande afbeelding. De primaire gevelinvulling wordt 
ingevuld door de gebruiker. Deze kan door de jaren heen 
dan steeds veranderen en zal daarom zo geconstrueerd 
moeten worden dat dit mogelijk is en het wijzigen van de 
invulling door de gebruiker zelf gedaan kan worden. De 
luiken vormen de secundaire gevelinvulling, welke als een 
‘voile’ voor de primaire gevelinvulling hangen en hierop 
kunnen reageren, zoals afgebeeld op de afbeelding op de 
rechterpagina. De luiken fungeren als bemiddelaars tussen 
het permanente en het variabele, tussen de esthetiek en 
architectonische expressie van de gevel en het flexibele 
gebruik van de ruimtes en zijn hiermee verworden tot een 
architectonisch thema binnen het ontwerp. 

De permanente veranderbaarheid van de gevel beperkt 
zich echter niet alleen tot het kunnen reageren op de steeds 
wisselende functies en daarmee de steeds wisselende eisen 
die worden gesteld aan de gevel. Ook gedurende de dag 
zullen de luiken zorgen voor een wisselend gevelbeeld, 
doordat  de verschillende activiteiten in het gebouw een 
andere dagcyclus kennen. Zo zullen de meeste functies 
overdag actief zijn, maar kan het gebouw ook functies 
huisvesten die ook of juist vooral ‘s avonds actief 

luiken; verticaal of horizontaal vouwend

1
2

1
2

1
2

situatie I situatie II situatie III
1. primaire gevelvulling
2. secundaire gevelvulling
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functies van de luiken legenda

zijn, zoals een muziekstudio of dansschool, potentiële 
activiteiten voor het werklandschap. 

Voor het type luik zijn er verschillende opties mogelijk, 
alleen is lang niet elk type geschikt vanwege de functies 
van de luiken. Voor deze functies zijn drie parameters 
opgesteld, namelijk bereikbaarheid, bruikbaarheid en 
zichtbaarheid. Deze parameters gaan voornamelijk over de 
functie van de luiken en kunnen zowel beschouwd worden 
vanuit het perspectief van buitenaf als vanuit de ruimte. 

Bereikbaarheid
Of een gevelopening als doorgang moet fungeren, 
kan in de loop der tijd veranderen. De luiken moeten 
daarom de mogelijkheid open houden dat dit altijd tot de 
mogelijkheden behoort en moeten daarom volledig 
geopend kunnen worden, zonder belemmering van de 
doorgang. In het geval van een garagist betekent dit zelfs 
dat er een auto naar binnen gereden moet kunnen worden. 

Bruikbaarheid
Bij bruikbaarheid gaat het erom om een zo optimaal 
mogelijk werkgebied te creëren en hangt nauw samen met 
de primaire gevelvulling. Het gaat hierbij om het kunnen 
reguleren van de hoeveelheid daglicht of zelfs het kunnen 

gesloten gesloten geopend               deur      raam     paneel
dicht open

                   secundair                                primair  

verduisteren van de gevelopeningen. Ook de inkijk in de 
ruimte of juist het zicht naar buiten moet aan de hand van 
de luiken gereguleerd kunnen worden. 

Zichtbaarheid
De luiken moeten het mogelijk maken om de zichtbaarheid 
van zowel buiten naar binnen als andersom te reguleren, 
ook in gesloten toestand. Dit geeft de mogelijkheid voor 
gebruikers om ook ‘s avonds te kunnen etaleren. Daarnaast 
speelt zichtbaarheid ook een rol wanneer de gebruiker 
ervoor kiest om gevelopeningen te vullen met dichte 
panelen. Deze panelen kunnen immers worden voorzien 
met reclameuiting.

Conclusie
Welk type luik wordt toegepast, hangt af van het 
locatiespecifieke ontwerp. Wel dient als uitgangspunt 
genomen te worden dat de luiken geen belemmering 
vormen voor de doorgang van de gevelopening. De luiken 
dienen daarom volledig horizontaal of verticaal weggeklapt 
te kunnen worden. 
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modulair bouwenDEEL III | de verdieping

zelfstandige unit;
worden op de bouwplaats gekoppeld en 
gestapeld

geschakelde niet-zelfstandige unit;
worden op de bouwplaats gekoppeld en 
gestapeld

modulaire bouwdelen;
losse elementen die op de  bouwplaats 
worden gemonteerd (kolommen, vloeren, 
wanden, balken e.d.)

Het ontwerp impliceert ook het ontwikkelen van een 
toolbox. Om tot een standaardisatie te komen voor de 
toolbox zullen units worden ontworpen welke bestaan uit 
vaste ingrediënten en principes. Dit biedt de mogelijkheid 
om toe te werken naar modulair bouwen. Door als 
uitgangspunt vaste elementen te nemen, kan de toolbox 
krachtiger en geloofwaardiger worden gemaakt. Er wordt 
wel beoogd om met het ontwerp kwaliteit toe te voegen aan 
het bedrijventerrein, maar dit mag niet te veel gaan kosten 
en standaardisatie kan juist kostenbesparend werken. 

Door het ontwerp te standaardiseren kan worden 
toegewerkt naar modulair bouwen, ook wel systeem- of 
elementenbouw genoemd. Dit brengt tijdens de bouw als 
voordeel mee dat er veel geprefabriceerd kan worden, 
waardoor op de bouwplaats zelf de overlast zo veel 
mogelijk wordt beperkt. Dit is een belangrijk voordeel, 
aangezien de toolbox voornamelijk is bedoeld voor 
interventies op binnenstedelijk bedrijventerrein en daarmee 
op reeds bebouwde locaties. 

Maar het modulair bouwen brengt nog een belangrijk 
voordeel met zich mee, zeker in combinatie met de 
toolbox. Aan de hand van de toolbox kan samen met de 
ontwikkelaar een gebouw ontwikkeld worden en doordat 
de verschillende ruimtes, welke als bouwstenen fungeren 
voor het gebouw, bestaan uit vaste ingrediënten, kan er vrij 
eenvoudig een calculatie aan worden gekoppeld. Zo kan 

vrij vroeg in de ontwikkelingsfase een inschatting worden 
gemaakt over de kosten van het project. Uiteraard is deze 
inschatting niet alleen afhankelijk van de ingrediënten, 
maar ook van de complexiteit van het gebouw of de locatie 
en van de architectonische expressie van het geheel. 

Voor het ontwerp is onderzoek gedaan naar het modulair 
bouwen. Er zijn verschillende modulaire systemen, zoals 
hierboven staat afgebeeld. Voor het bedrijventerrein 
is het echter niet mogelijk (niet-)zelfstandige units te 
ontwikkelen, omdat de noodzakelijke korrelgrootte 
resulteert in units welke te groot of zwaar zijn om te 
vervoeren. Zelfs wanneer een unit opgeknipt zou worden 
in kleinere onderdelen, zou gekozen moeten worden voor 
bijzonder transport, wat kostenverhogend zou werken. 

Bovendien zijn zelfstandige units in het te ontwikkelen 
concept nauwelijks van toegevoegde waarde. De kracht 
van geprefabriceerde units is dat in een gereguleerde 
omgeving de units wind en waterdicht gemaakt kunnen 
worden en ook volledig kunnen worden ingericht. Bij het 
te ontwikkelen gebouw zijn de inrichting en gevel echter 
niet standaard en verschillen per project of worden bepaald 
door de gebruiker. 
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DEEL IV | de toolbox

De toolbox vormt het generieke deel van de 
ontwerpopgave en kan als handboek worden ingezet bij 
de doorontwikkeling van soortgelijke binnenstedelijke 
bedrijventerreinen in transitie naar een werklandschap. 
De opgave wordt hiermee breder getrokken dan enkel de 
locatie in Eindhoven en reageert hiermee op een landelijke 
trend. 

Voor de gebruiker van de toolbox kan een tweedeling 
gemaakt worden in type actoren. Enerzijds is de toolbox 
bedoeld voor de ontwikkelaar en kan het als handboek 
worden ingezet bij het gesprek. Daarnaast kan de toolbox 
worden gebruikt door de eindgebruikers van het gebouw 
om te komen tot een optimaal ruimtegebruik.

Dit hoofdstuk omschrijft hoe de toolbox is opgebouwd 
en hoe deze kan worden gebruikt. Voor de toolbox als 
zelfstandig product wordt doorverwezen naar het aparte 
boekwerk van de toolbox. 
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algemeenDEEL IV | de toolbox

Het doel waarvoor de toolbox is ontwikkeld, is om 
gemakkelijk een interventie te kunnen plegen welke 
toepasbaar is op een heel aantal plekken en die door 
de jaren heen verschillende vormen van gebruik kan 
ondervangen. In deze omschrijving schuilt al een 
tweedeling en de doelgroep waarvoor de toolbox is 
ontwikkeld kan dan ook worden onderverdeeld in twee 
type actoren, namelijk de ontwikkelaar en de gebruiker. 
Bij de ontwikkelaar wordt de nadruk gelegd op de 
initiatieffase, waarin het gebouw wordt ontwikkeld. Bij het 
gedeelte voor de gebruiker komt de nadruk te liggen op 
de gebruiksfase, wanneer het gebouw is opgeleverd. Maar 
ook wanneer het gebouw al meerdere malen van gebruiker 
is gewisseld, kan het handboek worden ingezet bij het 
transformeren van de units. 

Voor de ontwikkelaar vormt de toolbox een handboek wat 
als leidraad voor het gesprek kan worden ingezet bij de 
ontwikkeling van een nieuw gebouw. De toolbox vormt 
objectief gereedschap dat met alle variabelen van zowel 
de locatie als het gebouw rekening kan houden. Veel 
van deze keuzemogelijkheden lijken voor een architect 
vanzelfsprekend, maar de crux is dat de toolbox ook is 
ontwikkeld voor iemand die niet gewend is om zo te 
denken. De toolbox maakt alle vraagstukken bespreekbaar, 

zowel in tekst als in beeld. 
De toolbox vormt geen catalogus, waarbij de ontwikkelaar 
een aantal keuzemogelijkheden krijgt aangeboden. 
Het gebouw is dan ook geen stapeling van standaard 
ruimtes. Na het gebruik van de toolbox volgt de stap 
om architectuur van het geheel te maken om zo tot een 
kwalitatief gebouw voor het werklandschap te komen. De 
standaardisatie maakt het eenvoudiger om deze kwaliteit 
ook betaalbaar te houden. 

Daarnaast is de toolbox ontwikkeld voor de toekomstige 
gebruiker en laat het de gebruiksmogelijkheden van de 
ruimtes zien. Het vormt een handleiding die helpt om het 
gebruik van de ruimtes te optimaliseren. Hij kan immers 
zelf gaan sleutelen aan zijn ruimtes en krijgt hiermee 
enorme vrijheid. De toolbox laat de gebruiker zien wat de 
mogelijkheden zijn, zowel wat betreft het samenstellen 
van zijn bedrijfsruimte, het (ont)koppen van units als wat 
betreft de inrichting en gebruik van de gevel. 

toolbox als handleiding voor de ontwikkelaar

toolbox

toolbox als handleiding voor de gebruiker
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de ingrediëntenDEEL IV | de toolbox

De smaken
Een belangrijk onderdeel van de toolbox zijn de vaste 
ingrediënten; de units. Dit is de kleinste zelfstandige 
korrels welke kunnen functioneren als bedrijfsruimte en 
zijn zodanig aan elkaar gekoppeld dat meerdere units ook 
een grotere bedrijfsruimte kunnen vormen. De kracht 
ligt hem erin dat er ook weer snel en vrij eenvoudig 
teruggekoppeld kan worden naar de kleinste korrel. 

In het hoofdstuk ‘de verdieping, het werklandschap’ is 
omschreven dat het werklandschap vraagt om een andere 
verhouding en diversiteit van type ruimtes. Daar waar nu 
het grootste volume bestaat uit werkplaatsachtige ruimtes, 
is er bij het werklandschap ook veel behoefte aan studio- 
en etalageachtige ruimtes. Het werklandschap bevat 
immers ook binnenstedelijke functies en is ook meer een 
bezoeklocatie dan het reguliere bedrijventerrein, waardoor 
ook de behoefte tot etaleren en representatieve ruimtes 
toeneemt. 

Voor de toolbox zijn drie type basisruimtes ontwikkeld, 
zoals hierboven afgebeeld; de etalage, de studio en de 
werkplaats. De drie types hebben dezelfde basis maar elke 
ruimte heeft zijn eigen karakteristieken, gespecificeerd op 
een bepaald type gebruik. Tezamen zullen de units 

voor de configuratie van het blok zorgen. Welke units 
hiervoor worden ingezet, is locatieafhankelijk en er zal per 
interventie onderzocht moeten worden welke bedrijvigheid 
naar de toekomst toe de meeste kansen heeft. Ook voor de 
korrelgrootte van de units geldt dat gekeken moet worden 
welke het meest geschikt is en voor welk type gebruikers je 
ruimte gaat aanbieden en wat hun ruimtevraag is. 

Door het aanbieden van deze ruimtes worden er ook 
kansen geboden voor hybride bedrijven zoals de creatieve 
maakindustrie. Deze bedrijven hebben naast ruimte 
voor productie ook vaak behoefte aan ruimte waar de 
creatieve ontwerpers ondergebracht kunnen worden en 
aan representatieve ruimte om te etaleren of mensen te 
ontvangen. 

Het uitgangspunt van het uiteindelijke ontwerp zijn 
kleine zelfstandige ruimtes met een hoge mate van 
uitwisselbaarheid en accommoderend vermogen, waardoor 
er uiteenlopende functies gehuisvest kunnen worden, welke 
in de tijd ook qua grootte flexibel zijn. 

etalage-unit
veel en grote gevelopeningen, waardoor veel interactie met de omgeving 
mogelijk is

studio-unit
veel smalle openingen en is geschikt voor kantoorachtige activiteiten

werkplaats-unit
puur functionele ruimte met grotere verdiepingshoogte en minimale 
gevelopeningen

collectieve unit
dit kan elk basistype unit zijn, waar de collectieve voorzieningen worden 
ondergebracht
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verschillende type units vormen één bedrijfsruimte
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DEEL IV | de toolbox de ingrediënten

Ondanks de variëteit in type units, is de basis van elke 
unit gelijk en zijn ze opgebouwd uit dezelfde elementen 
en volgens dezelfde principes. Deze standaardisatie heeft 
als voordeel dat kosten gereduceerd kunnen worden, 
waardoor er een kwalitatief hoogwaardiger bedrijfsgebouw 
kan worden ontwikkeld zonder daarmee direct een heel 
kostbaar gebouw te ontwikkelen. 

De opbouw van een unit kent een aantal separate 
lagen, zoals weergegeven in de exploded view op de 
rechterpagina. Een aantal van deze lagen zijn vast, 
permanent, en kunnen niet veranderd worden. Zij vormen 
het kader waarbinnen de gebruikers de vrijheid krijgen 
om de unit aan te passen naar hun activiteiten. Daarvoor 
kunnen ze gebruik maken van de flexibele lagen die in de 
unit aanwezig zijn. 

De lagen zijn van elkaar gescheiden, omdat elke laag een 
eigen levenscyclus kent. Hierdoor kunnen lagen worden 
vervangen, zonder dat dit ten koste gaat van andere lagen 
van het gebouw. Dit type gebouw impliceert wel een extra 
investering in de ontwikkelingsfase, maar zal op langere 
termijn renderen en een duurzaam gebouw opleveren wat 
ook dierbaarheid kan ontwikkelen. 

01 - grootte van de korrel
De grootte van de korrel is geen vast gegeven en is 
afhankelijk van de gewenste korrelgrootte in het gebied. 
Deze wordt bepaald door onderzoek te doen naar de locatie 
waar ontwikkeld gaat worden. 

02 - begane grondvloer
De begane grondvloer bestaat uit een staalvezelbetonvloer. 
Deze vloer is op zand gestort, waardoor er zonder 
constructieve ingrepen in gezaagd kan worden. Er wordt 
immers gebouwd voor het onbekende. Op deze manier 
zou over een aantal jaren een garagist bijvoorbeeld een 
smeerput kunnen creëren voor zijn bedrijf. 

03 - prefab betonnen wand
De wanden van de unit bestaan uit prefab betonwanden. 
Deze constructieve wanden vormen het kader welke zorgen 
voor de permanente ruimtedefinitie van de generieke 
ruimtes. De constructie wordt overgedimensioneerd omdat 
gebouwd wordt voor het onbekende. Bovendien zorgen 
de betonnen wanden voor een robuuste structuur waarmee 
de gebruiker aan de slag kan en welke ook de vele 
veranderingen door de jaren heen kan doorstaan. 

04 - primaire gevelvulling
De primaire invulling van de gevelopening bepaald hoe 
de ruimte een relatie aangaat met de openbare ruimte en 
hoe de ruimte kan worden ingericht. De invulling wordt 
overgelaten aan de gebruiker en er kan hierbij gekozen 
worden voor bijvoorbeeld een overheaddeur, glazen pui of 
het dichtzetten van de opening, afhankelijk van het type 
activiteit dat zal plaatsvinden.  

05 - huid
De huid is een separate laag van het gebouw. Hierdoor 
kan met de toolbox op elke context worden gereageerd 
en dit geeft ook binnen het blok de mogelijkheid om 
verschillende gebieden te creëren. 

06 - secundaire gevelvulling; luik
Deze gevelinvulling fungeert als bemiddelaar tussen 
het permanente van de gevel en de flexibiliteit en 
veranderbaarheid van het ruimtegebruik en de primaire 
gevelvulling. Deze laag waarborgt de architectonische 
kwaliteit en coherentie van het geheel. 

07 - leidingschacht
Elke unit is aangesloten op een leidingschacht, waardoor 
deze als zelfstandige ruimtes kunnen worden beschouwd. 
De leidingschacht is de plek waar alle leidingen in de unit 
aankomen. De gebruiker bepaald vervolgens het verdere 
leidingverloop in de unit. Elke unit wordt apart bemeterd. 
Wanneer een gebruiker meerdere units in gebruik heeft, 
worden de meterstanden van de units bij elkaar opgeteld. 
Op deze manier is ook het installatietechnische gedeelte 
simpel te koppelen en ontkoppelen. 

08-  ruimtescheidende wand
De ruimtescheidende wanden vullen de sparingen in de 
constructieve wanden welke de units van elkaar scheiden. 
De wanden kunnen, net als bij de enscenering, worden 
opgebouwd uit houten regelwerk, zodat de gebruikers het 
scheiden en koppelen van de units zelf kunnen reguleren. 

09 - enscenering
Het betoncasco van de unit vormt het kader waarbinnen de 
gebruiker de vrijheid krijgt om deze naar eigen inzicht in 
te richten. De enscenering wordt dan ook aan de gebruiker 
overgelaten. Wel nodigt het type ruimte en het gebruik van 
de units (hoge mate van dynamiek) uit om te kiezen voor 
een systeem dat de gebruiker zelf eenvoudig kan plaatsen 
en eventueel verwijderen. Een goed voorbeeld is een 
wand van houten regelwerk. Deze lichte constructie heeft 
daarnaast als bijkomend voordeel dat hier ook eenvoudig 
het leidingwerk in weggewerkt kan worden. 

10 - verdiepingsvloeren
De vloeren bestaan uit kanaalplaatvloeren, zodat het hele 
casco ‘droog’ gebouwd kan worden en daardoor niet 
afhankelijk is van de weersomstandigheden. 

11 - naastgelegen unit
De naastgelegen unit is opgebouwd uit dezelfde onderdelen 
en kan door koppeling aan de ruimte worden toegevoegd. 
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DEEL IV | de toolbox de configuratie van het blok

Nadat is bepaald welke units ingezet worden kan gekeken 
worden naar de configuratie van het geheel. Hiervoor 
zijn in de toolbox een aantal basisregels opgesteld welke 
voorkomen uit de specifieke kenmerken van de locatie en 
het beoogde gebruik. De units zijn zodanig geconstrueerd 
dat ze op verschillende manieren geschakeld en gestapeld 
kunnen worden, zoals is afgebeeld op de rechterpagina.  
Het schakelen van de units leidt niet alleen tot een gebouw, 
maar zorgt bovendien voor accommodatievermogen van de 
ruimtes zodat dat de gebruiker de mogelijkheid heeft om te 
groeien of krimpen, zonder grote bouwkundige ingrepen. 

Dit hoofdstuk behandeld verschillende mogelijkheden. 
Daarbij is het goed dat aan de toolbox voorbeeld units 
worden toegevoegd, welke tijdens het gesprek gestapeld 
kunnen worden. 

Horizontale schakelmogelijkheden
De units zijn zo opgebouwd dat de wand van de lange 
zijde uit twee keer een wand van de smalle zijde bestaat. 
Hierdoor is het mogelijk om de units niet alleen in elkaars 
verlengde te koppelen, maar ook haaks op elkaar of 
verschoven ten opzichte van elkaar. 

Verticale schakelmogelijkheden
De units kunnen zowel loodrecht boven elkaar gestapeld 
worden als verschoven ten opzichte van elkaar, doordat de 
units als stijve constructieve elementen fungeren. 

Overige schakelmogelijkheden
De verschillende schakelmogelijkheden geeft de gebruiker 
de mogelijkheid om de units zodanig te schakelen dat er 
plekken ontstaan waar kwalitatieve buitenruimte gecreëerd 
kan worden, zoals patio’s.  Ook kunnen er binnen het blok 
clusters van type units worden gecreëerd zodat zich daar 
hybride bedrijven kunnen vestigen. 

Vervolg
Wanneer men is gekomen tot een configuratie van het 
geheel, is slechts de morfologie van de constructie bepaald.  
Vervolgens moet er nog een ontwerpslag worden gedaan 
om tot architectuur te komen. Het systeem is immers 
meer dan het stapelen van containers, het is architectuur. 
Er wordt immers meer kwaliteit voor het bedrijventerrein 
gecreëerd. 

het tijdens het gesprek fysiek stapelen van de units maakt het systeem 
inzichtelijker
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horizontale schakelmogelijkheden

verticale schakelmogelijkheden

voorbeelden

schakelen van de units 
in de lengterichting.

schakelen van de units 
in de dwarsrichting.

het verschuiven van units
ten opzicht van elkaar.

het schakelen van units
met een andere richting.

schakeling van units van hezelfde type schakeling van units van een ander type units kunnen alleen worden geschakeld wanneer 
deze dezelfde dimensies hebben

units kunnen recht boven 
elkaar worden gestapeld

units kunnen gedraaid ten opzichte 
van elkaar worden gestapeld

units kunnen verschoven ten opzichte
van elkaar worden gestapeld

door het schakelen van units kunnen kwalitatieve verblijfsgebieden
op het bedrijventerrein worden gecreëerd

er kunnen verschillende type units 
geschakeld worden om zo kleine clusters 
van hybride bedrijven te creëren



84

de toolbox voor de ontwikkelaarDEEL IV | de toolbox

De toolbox maakt onderscheidt in twee type actoren; 
de ontwikkelaar en de uiteindelijke gebruiker van de 
units. Deze type actoren kunnen verschillende personen 
zijn, maar ook één en dezelfde. Dit hoofdstuk betreft 
het gedeelte van de toolbox welke bestemd is voor de 
ontwikkelaar, waarbij de nadruk wordt gelegd op de 
initiatieffase. Dit hoofdstuk omschrijft hoe dit gedeelte 
van de toolbox is opgebouwd, welke onderdelen er in zijn 
opgenomen en hoe de toolbox ingezet kan worden. De 
toolbox als zelfstandig product verschijnt in een separaat 
boekwerk. 

De toolbox voor de ontwikkelaar bestaat uit drie vaste 
onderdelen. In de eerste plaats is dat de kavel waarop 
wordt ontwikkeld. Vervolgens gaat het over de units, de 
ingrediënten waarmee het gebouw wordt opgebouwd 
en als derde is dat de set basisregels die medebepalen 
hoe de configuratie van het gebouw tot stand komt. 
De toolbox kent een aantal schaalniveaus als het gaat 
om de basisregels, welke weer zijn onderverdeeld in 
subhoofdstukken. Per basisregel is er een ordeningsmodel 
met een algemene omschrijving en wordt aan de hand van 
een voorbeeld getoond hoe het in de praktijk zou kunnen 
werken. 

De niveaus van de basisregels zijn;

de ingrediënten
In dit hoofdstuk worden de ingrediënten bepaald welke 
zullen zorgen voor de configuratie van het geheel. 

de locatie
Het schaalniveau van de locatie is het hoogste 
schaalniveau. Op dit schaalniveau wordt gekeken naar de 
locatie waar het gebouw ontwikkeld zal worden en welke 
condities in het gebied aanwezig zijn. Dit is belangrijk bij 
het bepalen welke ingrediënten ingezet zullen worden voor 
de configuratie van het blok. 

de kavel
Het schaalniveau van de kavel bekijkt de specifieke 
condities welke aanwezig zijn op de kavel waarop zal 
worden gebouwd. Deze condities zijn van groot belang 
voor het bepalen van de gebouwconfiguratie. 

de configuratie van het blok
Het schaalniveau van de configuratie van het blok gaat in 
op de mogelijkheden die het schakelen van de units biedt.

de architectuur van het blok
Nadat de configuratie van het geheel is bepaald, volgt er 
nog een stap om architectuur van het geheel te maken. 
Het systeem is immers meer dan gestapelde units en de 
nieuwe functies vragen om meer kwaliteit dan de huidige 
bedrijfsruimtes. 

De pagina’s 86-87 laten een voorbeeldpagina zien uit 
de toolbox voor de ontwikkelaar. Elke pagina kent vaste 
onderdelen; 

1. titel van het hoofdstuk
2. tekstuele uitleg
3. illustraties van de mogelijkheden
4. de regel
5. het icoon dat het schaalniveau aangeeft
6. voorbeelden
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de toolbox voor de ontwikkelaarDEEL IV | de toolbox

kavelgrenzen

Voor de configuratie van het blok is het belangrijk om te kijken naar de 
kavelgrenzen, waarbij onderscheidt gemaakt kan worden in twee typen; harde 
kavelgrenzen en zachte kavelgrenzen. Bij harde kavelgrenzen gaat het om 
fysieke grenzen in de vorm van andere bebouwing. Bij zachte kavelgrenzen 
gaat het om grenzen in de vorm van niet-bebouwde kavels, parkeerplaatsen of 
openbare ruimte. Hoe deze kavelgrenzen zich manifesteren bepaalt uiteindelijk 
hoe de units op de kavel zullen worden georganiseerd.

Regel:
De gebouwconfiguratie dient te reageren op de diverse type kavelgrenzen. 

De kavel wordt begrensd 
door infrastructuur; voor 
gemotoriseerd verkeer of 
langzaam verkeer.

De kavel wordt begrensd door 
parkeerplaatsen of openbare 
ruimte. 

De kavel wordt begrensd door 
andere kavels. 

voorbeeldpagina uit de toolbox 
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5

Aan de zijden waar de kavel grenst aan de openbare ruimte kunnen de extraverte units worden 
geplaatst, die baat hebben bij interactie. Aan de zijden waar de kavel grenst aan andere bebouwing 
kunnen de introverte units, zoals de werkplaatsen, worden geplaatst. 

6
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handleiding voor de gebruikerDEEL IV | de toolbox

De toolbox als handleiding voor de gebruiker is ervoor 
om de gebruiker van de unit(s) te helpen om tot een 
optimaal ruimtegebruik te komen. De ruimtes zijn immers 
zo geconstrueerd dat ze de gebruiker alle vrijheid geven. 
Op de eerste plaats bepaald de gebruiker voor welk type 
activiteit hij de ruimte gaat gebruiken. Op basis hiervan kan 
hij zelf zijn bedrijfsruimte samenstellen, door te bepalen 
welke type ruimtes hij afneemt en hoeveel. Vervolgens 
bepaald hij hoe de ruimtes worden ingericht en hoe de 
invulling van de gevelopeningen is. Op basis van deze 
variabelen zijn in de toolbox een aantal hoofdstukken 
opgenomen, die de gebruiker helpen bij het aanpassen van 
zijn ruimte; 

de unit
In dit hoofdstuk wordt voor de gebruiker het principe 
van de unit uitgelegd en uit welke onderdelen - vast en   
variabel - de toolbox bestaat. Vervolgens wordt inzichtelijk 
gemaakt hoe de gebruiker zelf zijn bedrijfsruimte kan 
samenstellen, door het afnemen van verschillende type 
units. 

het schakelen van de units
Dit hoofdstuk laat de gebruiker zien hoe hij zelfstandig 
de units kan koppelen en ontkoppelen, door de openingen 
tussen de units aan te passen. 

het inrichten van de units
Het inrichten van de unit wordt aan de gebruiker zelf 
overgelaten, waarbij bepaald kan worden met welke 
materialen dit gebeurd en welk afwerkingsniveau wordt 
bereikt. Dit hoofdstuk schrijft dan ook niet voor hoe de 
inrichting dient te gebeuren, maar doet enkel een suggestie. 
Wel geldt als regel bij de inrichting dat de enscenering 
eenvoudig verwijderd moet kunnen worden en geen 
permanent karakter mag krijgen. 

de gevel; de invulling
Het type gevelinvulling is van groot belang bij het type 
activiteit dat de gebruiker voor ogen heeft. Dit hoofdstuk 
laat de gebruiker een aantal voorbeelden zien van 
mogelijke gevelinvullingen en hoe deze geplaatst kunnen 
worden. 

de gevel; de luiken
De luiken fungeren als bemiddelaar tussen het variabele 
van de gevelinvullingen en de coherentie van het geheel. 
Daarnaast kunnen de luiken ook worden ingezet om het 
gebruik van de units te reguleren. Dit hoofdstuk laat 
hiervan de mogelijkheden zien. 

De pagina’s 90-91 laten een voorbeeldpagina zien uit 
de toolbox voor de gebruiker. Elke pagina kent vaste 
onderdelen; 

1. titel van het hoofdstuk
2. tekstuele uitleg
3. illustraties van de mogelijkheden
4. de regel
5. een voorbeeld
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type gebruik (ab10)

Bikeshop

Bikeshop

Bikes
hop

het (ont)koppelen van de units het inrichten van de units

het invullen van de gevelopeningen het gebruik van de luiken
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handleiding voor de gebruikerDEEL IV | de toolbox

1

2

3

4

het inrichten van de unit

De inrichting van de unit is gerelateerd aan het type activiteit dat er plaatsvindt. 
De eisen die aan de inrichting worden gesteld zullen zowel per gebruiker 
verschillen als veranderen in de tijd. De unit is zodanig geconstrueerd dat er 
een vrij vloerveld overblijft welke de gebruiker kan inrichten. Er zou gekozen 
kunnen worden voor één open ruimte, maar er kunnen ook allerlei ruimtes 
worden gecreëerd. Het principe van het inrichting moet zijn dat deze relatief 
eenvoudig door de gebruiker zelf kan worden geplaatst, maar ook weer worden 
verwijderd. 

Regel:
De inrichting van een unit moet zodanig zijn, dat het eenvoudig te plaatsen en 
af te breken is, het mag geen permanent karakter krijgen. 

is
ov

er

inbouw toiletinbouw toilet

zelfbouw
De complete inrichting kan zelf worden 
bepaald door alle losse onderdelen zelf in 
te kopen. 

bouwpakket
Voor de inrichting zijn verschillende
bouwpakketten beschikbaar, variërend
in kwaliteitsniveau. 

voorbeeldpagina uit de toolbox 
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Zowel de scheidingswanden als de wanden van de unit kunnen worden voorzien van houten regelwerk, 
aangezien hier het leidingwerk in kan worden opgenomen. 

5
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DEEL V | het ontwerp

Daar waar de toolbox het generieke gedeelte is van de 
ontwerpopgave, is aan de hand van deze toolbox een 
ontwerp gemaakt voor de locatie op bedrijventerrein ‘de 
Hurk’ in Eindhoven. Het gebouw fungeerde daarbij als 
testcase voor de toolbox, maar heeft op zijn beurt ook 
bijgedragen bij het ontwikkelen van de toolbox. 

Dit hoofdstuk bevat het ontwerp van het gebouw op 
bedrijventerrein ‘de Hurk’. 
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algemeenDEEL V | het ontwerp

De ontwerpopgave impliceert niet alleen het ontwikkelen 
van een toolbox, maar bestaat ook uit een architectonisch 
ontwerp aan de hand van de ontwikkelde toolbox. Deze 
ontwerpopgave bestaat uit een interventie die wordt gedaan 
op bedrijventerrein ‘de Hurk’ in Eindhoven en vormt als 
het ware een testcase voor de toolbox.

Het ontwikkelen van de toolbox en het ontwerp zijn 
twee onderdelen die parallel aan elkaar ontwikkeld zijn, 
waarbij er een sterke wisselwerking tussen beide was; het 
ontwerp voedde de toolbox en de toolbox structureerde het 
ontwerpproces en vormde een uitgangspunt bij het nemen 
van ontwerpbeslissingen. 

Dit hoofdstuk bevat het ontwerp voor de locatie in 
Eindhoven en laat de ontwerpstappen zien conform 
de opzet van de toolbox, zij het in gereduceerde vorm. 
De nadruk zal in dit hoofdstuk komen te liggen op het 
architectonische gedeelte, in feite de slag die komt nadat 
aan de hand van de toolbox tot een gebouwconfiguratie is 
gekomen. 

Het ontwerp is niet alleen een gevolg van de toolbox, maar 
reageert ook sterk op de context van het bedrijventerrein en 
is een antwoord op de plaatselijke problematiek. 

de straatzijde van het blok
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het programmaDEEL V | het ontwerp

Bij dit type gebouw wordt niet ontworpen voor een 
specifieke functie, maar voor een bepaalde bandbreedte aan 
functiemogelijkheden. Er zijn verschillende ruimtetypes 
ontwikkeld om hierin te kunnen voorzien. Welk type ruimte 
op een locatie wordt ingezet en waarmee de configuratie 
van het blok zal worden gemaakt, is afhankelijk van de 
ruimtevraag en de specifieke condities van de locatie. 

Welk type ondernemer gebruik zal maken van welke unit, 
hoeveel ruimte de gebruiker nodig heeft en hoe de unit 
zal worden gemodificeerd om aan de gestelde eisen te 
voldoen, is nog onbekend en zal in de loop der jaren ook 
regelmatig veranderen. Voor het ontwerp is echter gekozen 
om een drietal mogelijke programma’s uit te werken. Deze 
drie vormen uiterste varianten in hun gebruik, waarmee 
aangetoond wordt dat andere functies - tussenvormen van 
deze drie - in de praktijk hun unit kunnen aanpassen naar 
hun gebruik. 

Met de interventie op bedrijventerrein ‘de Hurk’ wordt 
kleinschalige bedrijvigheid aan het bestaande programma 
toegevoegd. Het is bedoeld als bedrijfsruimte voor kleine 
of startende ondernemers, wat momenteel een opkomende 
markt vormt. Uit cijfers van de kamer van koophandel 
blijkt dat het aantal starters de laatste jaren flink is 

toegenomen. Het ontwerp biedt ruimte voor deze starters 
en is bedoeld voor eenmanszaken of microbedrijven (2-10 
banen).  Deze kleine ondernemers zijn vaak locale spelers, 
wat de betekenis van het gebied voor de directe omgeving 
kan vergroten.  Er is gekozen voor de volgende drie 
mogelijke invullingen van de units; 

de fietsenmaker
Dit programma is een mogelijke invulling van de etalage-
unit, omdat de fietsenmaker naast een kleine werkruimte 
vooral behoefte heeft aan winkelruimte waar hij zijn fietsen 
kan etaleren. Gezien de locatie op ‘de Hurk’ - gelegen 
aan de parkeerplaats die ‘s avonds wordt gebruikt door de 
sportverenigingen - wil hij ook de mogelijkheid hebben om 
‘s avonds te etaleren. 

De fietsenmaker huurt één unit, met een optie op 
een tweede. Deze wordt met een kortlopend contract 
in onderhuur gedaan. In zijn eigen unit komt zowel 
een werkruimte als een winkelruimte. De unit is 
grondgebonden in verband met de mogelijkheid tot 
etaleren. De gevel zal dan ook vooral hiervoor worden 
ingezet. 

voor het ontwerp zal voor elk ruimtetype een mogelijk programma worden uitgewerkt; een fietsenmaker, een autogarage en een fotostudio. 



99

* NVO is Netto Vloeroppervlak (NEN 2748)

de autogarage
Dit is het type gebruiker zoals deze meer op het noordelijke 
deel van bedrijventerrein ‘de Hurk’ te vinden is; kleine 
autogarages, veelal gespecialiseerd in bijvoorbeeld 
autobanden of reparaties. Dit type gebruiker heeft vooral 
behoefte aan puur functionele ruimte De eisen die de 
gebruiker aan zijn gevel stelt, gaan dan ook voornamelijk 
over bereikbaarheid; voertuigen moeten de unit in en uit 
kunnen. 

De garagist huurt twee units; een werkplaats-unit en een 
unit waar de kantoorwerkzaamheden plaatsvinden. Dit 
type bedrijfsactiviteit is grondgebonden in verband met de 
auto’s. 

de fotostudio
Dit is het type gebruiker welke hoort bij de transitie naar 
het werklandschap; creatieve bedrijvigheid. Deze gebruiker 
stelt wel hogere eisen aan zijn unit en omgeving. Het is 
immers een plek waar hij klanten wil ontvangen. 

De fotostudio maakt gebruik van twee units. Daarvan zal 
één unit worden ingericht als fotostudio, welke qua licht 
volledig gereguleerd moet kunnen worden. De andere unit 
zal gebruikt worden voor kantoorwerkzaamheden en het 
geven van cursussen. 

de collectieve ruimtes
Naast deze drie programma’s worden er in het blok ook 
units ingezet als collectieve ruimtes. Of dit wordt gedaan 
en wat deze collectieve ruimtes zijn, kan per project 
worden bekeken. In dit geval, de bedrijfsruimte voor 
startende ondernemers, is gekozen om de voorzieningen 
te plaatsen welke door de ondernemers gedeeld kunnen 
worden. Zo is er een gezamenlijke entree met receptie, 
wordt een unit gebruikt als gezamenlijke kantine annex 
receptiezaal en wordt er een unit gebruikt voor het creëren 
van vergaderruimtes. 

de korrelgrootte
De korrelgrootte van de units is locatieafhankelijk. 
Bedrijfsruimtes kunnen weliswaar qua grootte worden 
opgeschaald door units te koppelen, maar de kleinste korrel 
moet altijd het uitgangspunt vormen bij de bepaling van de 
korrelgrootte. 

Bij de bepaling van de korrelgrootte van een unit is 
gekeken naar bedrijfsruimtes in het gebied, welke 
momenteel vergelijkbare functies huisvesten. Om een 
maximale flexibiliteit te genereren voor de configuratie 
van het blok, is de diepte van de unit een factor 2 van de 
breedte. Er is gekozen voor een unit met een afmeting van

7,2m bij 14,4m, wat resulteert in een NVO* van 95,2m2.  

de ruimtetypes
Voor de configuratie van het blok zijn drie type units die 
gebruikt kunnen worden. Welke units worden ingezet, is 
zowel afhankelijk van de locatie als van de condities op 
kavelniveau. Voor het ontwerp op bedrijventerrein ‘de 
Hurk’ wordt de volgende verhouding ingezet; 

etalage studio werkplaats

                    25%                   50%                    25%  
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de kavel

de kavel

openbare parkeerplaatsen

sportpark Botenlaan

de kavel aan de Rijstenweg op bedrijventerrein ‘de Hurk’ in Eindhoven, waar de interventie zal plaatsvinden

Bovenstaande afbeelding laat de kavel aan de Rijstenweg 
zien. Zoals in de toolbox omschreven zijn de condities van 
de kavel medebepalend voor de configuratie van het blok. 

vorm en grootte
De kavel is vrij orthogonaal. Alleen de achterzijde van de 
kavel kent een hoekverdraaiing van 3˚. De afmeting van 
de kavel is 39m bij ca. 40m en heeft een oppervlak van 
1622m2. 

kavelgrenzen
Kenmerkend voor de kavel is de driezijdige omsluiting 
door gebouwen, welke direct op de kavelgrenzen staan. 
Deze harde kavelgrenzen vormen een fysieke wand waar 
interactie met de openbare ruimte niet mogelijk is. De 
kavel grenst met één zijde aan de Rijstenweg. Deze weg 
wordt hoofdzakelijk gebruikt door gemotoriseerd verkeer. 
Het langzaam verkeer vindt plaats op het recent aangelegde 
fietspad langs Sportpark Botenlaan. Toch nodigt deze 
kavelgrens wel uit tot interactie, omdat het grenst aan 
de parkeerplaatsen, welke ook worden gebruikt door de 
gebruikers van het sportpark. 

ontsluiting van de kavel
De kavel wordt aan één zijde ontsloten. 

oriëntatie van de kavel
De voorzijde van de kavel is op het oosten georiënteerd. 

parkeren
De kavel is gelegen aan een grote parkeervoorziening. 
Overdag is deze parkeergelegenheid niet veel in gebruik, 
waardoor deze kan worden ingezet voor de gebruiker van 
het blok. 

overig
De bebouwing staat niet vrij op de kavel, maar in een 
wand, 5m terugliggend op de kavel. Deze ruimte wordt nu 
veelal gebruikt als parkeerruimte. 

DEEL V | het ontwerp
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de configuratie van het blok

configuratie van het blok

stap 1; bepalen van het volume stap 2; het volume aan de hand van de units stap 3; creëren van een passage om
            achterliggende units te kunnen ontsluiten 

stap 4; roteren van units om ruimte te creëren 
voor ontsluiting en daglicht

stap 5; het weglaten van units om het 
binnengebied van het blok van meer lichtinval te 
voorzien

De configuratie van het blok kan worden uitgelegd aan de 
hand van een aantal stappen. 

Stap 1
Het bepalen van de massa welke gecreëerd gaat 
worden op de kavel. Dit is zowel gerelateerd aan de 
stedenbouwkundige strategie als het benodigde volume 
voor het programma. Deze bouwenvelop wordt bepaald 
voordat met het stapelen van units begonnen kan worden. 

Het volume zal weer, samen met de andere bebouwing aan 
de Rijstenweg, een wand vormen. 

Stap 2
Vervolgens wordt bepaald hoe de units op de kavel 
geplaatst kunnen worden en welke type units waar worden 
ingezet. In het geval van het ontwerp voor bedrijventerrein 
‘de Hurk’ is er voor gekozen om achter op de kavel af te 
stappen van de standaard korrelgrootten, om zo grotere 
werkplaatsten te kunnen creëren en om de schuine zijde 
van de kavel te kunnen opvangen. 

Stap 3
Het type kavel leidt er toe dat de ontsluiting van alle 
separate units via één zijde van de kavel zal verlopen. Om 

ook de units achter op de kavel te kunnen ontsluiten, wordt 
er een passage naar binnen gemaakt. 

Stap 4
In deze stap worden de units op de verdiepingen gedraaid. 
Op deze manier wordt in het binnengebied ruimte 
gecreëerd voor ontsluiting van de units en verblijfsgebied. 
Aan de rand van het blok komt hierdoor de gevel terug te 
liggen ten opzichte van de kavelgrens, waardoor de gevel 
geopend kan worden om de units van daglicht te voorzien. 

Stap 5
Er wordt een unit op de twee verdieping weggehaald. Deze 
zijde van het blok is geörienteerd op het zuiden. Op deze 
manier krijgt het binnengebied van het blok een minder 
gesloten karakter en wordt het van meer daglicht voorzien. 
Daarnaast wordt deze ruimte ingezet als kwalitatieve 
collectieve buitenruimte, welke uitzicht geeft over het 
bedrijventerrein. 

Stap 6
Deze stap illustreert waar in het blok de verschillende type 
units zijn gesitueerd. 

stap 6; bepalen welk type unit waar wordt 
gepositioneerd
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architectonische uitwerking

De configuratie van het blok aan de hand van de units 
impliceert alleen dat de constructieve structuur van 
het gebouw is vastgelegd. Wat volgt is de stap naar 
architectuur, aangezien het gebouw het idee van gestapelde 
units moet overstijgen en een collectief moet uitstralen. 
Eén van de middelen die hiervoor kan worden ingezet is 
de gevel, die als een voile om het gebouw zal hangen en 
grotendeels zorgt voor de architectonische expressie. Hoe 
de gevel zich manifesteert is locatieafhankelijk. Wat wel 
generiek is, is dat er ingezet moet worden op het creëren 
van een duurzaam en dierbaar gebouw, wat naast ruimte 
voor werken ook kwaliteit biedt. Voor het ontwerp op 
bedrijventerrein ‘de Hurk’ is daarnaast ook gekozen voor 
een uitstraling welke goed past bij het karakter van het 
gebied; een krachtige en robuuste uitstraling. 

DEEL V | het ontwerp
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houten regels van Western Red Cedar voor het creëren van verblijfskwaliteit

betonnen gevel, voor een krachtige uitstraling

de façade

Materialiteit van de gevel
Voor de materialiteit van de gevel is gekozen voor twee 
materialen, waarbij het ene materiaal bijdraagt aan de 
verblijfskwaliteit in het blok en het andere materiaal zorgt 
voor de krachtige en robuuste uitstraling, welke past bij 
het karakter van het gebied waarin het gebouw wordt 
geplaatst. Voor het realiseren van deze krachtige uitstraling 
is gekozen voor een betonnen gevel welke zal bestaan 
uit met glasvezel versterkte betonpanelen. Bovendien is 
dit een materiaal wat mooi verouderd. Voor het andere 
gevelmateriaal is gekozen voor hout omdat dit qua 
tactiliteit een warme uitstraling heeft, waardoor het goed 
gebruikt kan worden om verblijfskwaliteit te creëren. De 
houten gevel wordt uitgevoerd in horizontale regels van 
Western Red Cedar.

Welk materiaal waar voor de gevel wordt gebruikt is 
afhankelijk van de locatie in het blok. De gevel aan de 
straatzijde wordt volledig in beton uitgevoerd, omdat 
deze gevel een relatie aangaat met de omgeving van 
het bedrijventerrein. Dit materiaal wordt vervolgens de 
hoek omgezet, in de passage. Op deze manier vormt 
de passage eerder een verlenging van de straat dan een 
separaat binnengebied. Bovendien wordt op deze manier 
de psychologische drempel om de passage in te gaan 
verlaagd. In de passage wordt alleen de plint uitgevoerd 
in beton, omdat dit gedeelte nog echt onderdeel is van het 
werkplaatsmilieu. Op de verdiepingen is gekozen om de 
gevel uit te voeren in houten regels van Western Red Cedar. 
Hier verlaat men immers de wereld van de auto en speelt 
verblijfskwaliteit een belangrijke rol. 

Luiken
Een belangrijk onderdeel van het ontwerp zijn de luiken, 
welke fungeren als bemiddelaar tussen het veranderbare 
van het interieur en het permanente van de gevel. 
Binnen de opgave is de permanente veranderbaarheid 
van de gevel dan ook tot thema geworden. Er is bij het 
ontwerp onderscheidt gemaakt in twee type luiken. 
Op de begane grond worden luiken toegepast welke 
verticaal openklappen. Op de verdiepingen gaan de luiken 
horizontaal open. Daarnaast is er verschil hoe de luiken 
zich manifesteren in de type gevels. Bij de betonnen 
gevels worden de luiken voorzien van houten regels. 
Om de robuuste uitstraling van de betonnen gevel kracht 
te articuleren worden de luiken teruggelegd in de gevel 
waardoor diepe schaduwlijnen ontstaan. Bij de houten 
gevel worden ook houten luiken toegepast. Hier komen 
de luiken echter in hetzelfde vlak te liggen waardoor ze 
in gesloten toestand opgaan in de gevel en zodoende een 
homogene gevel vormen. 

gevelfragment straatzijde

gevelfragment binnengebied

materialiteit van het blok
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de façade

luiken voorzien 
van houten regels van 
Western Red Cedar

gevelpanelen van
glasvezelversterkt beton

Bovenstaande isometriën illustreren beide type 
gevelfragmenten; het gevelfragment van de straatzijde en 
het gevelfragment van het binnengebied. De gevel aan de 
straatzijde wordt uitgevoerd in beton. Hier is duidelijk te 
zien dat de luiken zowel in geopende als gesloten toestand 
altijd als zodanig zichtbaar zijn. 

De houten luiken in de betonnen plint liggen terug, om 
de krachtige uitstraling van het beton te articuleren. Bij 
de gevel van het binnengebied liggen de houten luiken 
in hetzelfde vlak als de gevels, waardoor ze in gesloten 
toestand een homogeen geheel vormen met de gevel. Het 
houten regelwerk van de gevel zet zich door onder de 

gevelfragment straatzijde

DEEL V | het ontwerp
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luiken voorzien 
van houten regels van 
Western Red Cedar

gevelpanelen van
glasvezelversterkt beton

luiken en gevel voorzien 
van houten regels van 
Western Red Cedar

balustrade. De balustrade behoort niet tot de standaardisatie 
van de units en wordt als toevoeging dan ook zodanig 
gearticuleerd. Door de balustrade ontstaat een getrapt 
binnengebied, wat zowel resulteert in een optimaal 
lichtinval  als een bevordering van de interactie in het blok. 
De balustrade is breed genoeg om door de gebruikers als 

verblijfsruimte te fungeren zonder dat dit hinderlijk is voor 
de verkeersstroom. 

gevelfragment binnengebied
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de façadeDEEL V | het ontwerp

^  aanzicht gevelfragment
> detail gevelfragment schaal 1:20
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de façadeDEEL V | het ontwerp

^  aanzicht gevelfragment
> detail gevelfragment schaal 1:20



109



110

de luiken

De luiken zijn een belangrijk onderdeel van de gevel, 
omdat ze als bemiddelaar fungeren tussen het permanente 
van de gevel en het variabele van de invulling van de units. 
De luiken zorgen als tweede laag voor de architectonische 
kwaliteit en de coherentie van het geheel, omdat onzeker 
is hoe de gebruiker de gevelopeningen invult. Daarnaast 
zorgen de luiken voor een steeds wisselend gevelbeeld, 
doordat deze zowel per type gebruiker als gedurende de 
dag variëren tussen geopend en gesloten zijn. 

lichtinval in unit

Vanuit het perspectief van de gebruiker kunnen de luiken 
worden ingezet om de ruimte te openen of te sluiten, zowel 
qua bereikbaarheid als zichtbaarheid. Daarnaast zorgen de 
luiken voor een mooi lichtinval in de ruimtes. 

het sluiten van een luik in de met houten regels uitgevoerde gevel

DEEL V | het ontwerp
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geleiderail

houten regels
Western Red Cedar

houten regels
Western Red Cedar

stalen frame

stalen frame

opbouw luik; horizontaal openen geopende toestand gesloten toestand

opbouw luik; verticaal openen geopende toestand gesloten toestand

bevestigingspunt

beweegbaar deel

geleiderail
beweegbaar deel

bevestigingspunt

scharnierpunt

scharnierpunt

De twee type luiken die zijn toegepast kennen een 
gelijkwaardige opbouw, zoals hierboven is afgebeeld. De 
houten regels worden gemonteerd op stalen frames, welke 
zwart worden gecoat. Deze frames kunnen ten opzichte van 
elkaar scharnieren. Eén deel wordt gefixeerd en het andere 
deel kan via de geleiderail bewegen om zo open en dicht te 
kunnen. 

opbouw luik; horizontaal openen     geopende toestand  gesloten toestand

opbouw luik; verticaal openen     geopende toestand  gesloten toestand
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het binnengebied

Het binnengebied is een belangrijk onderdeel van het 
ontwerp omdat hier de verbijfskwaliteit voor de gebruikers 
wordt gecreëerd en dit de plek is waar interactie tussen 
de gebruikers kan plaatsvinden. De passage naar binnen 
fungeert echter ook als functionele binnenstraat om de 
units welke dieper op de kavel zijn gepositioneerd ook 
te kunnen ontsluiten. De kwalitatieve verblijfsruimte is 
daarom op verdiepingsniveau gerealiseerd. Er zijn echter 
wel maatregelen getroffen om het gevoel van veiligheid 
ook in de passage zelf te vergroten. Hiervoor zijn objecten 
geplaats om onderscheidt te maken tussen gemotoriseerd 
verkeer en daar waar de gebruikers lopen en verblijven. 

De passage is zodanig vormgegeven dat het binnengebied 
niet ervaren wordt als separaat gebied, maar als een 
verlenging van de straat. Hiervoor is de materialiteit van de 
voorgevel doorgezet naar binnen.

de overgang van de straatzijde naar de passage

de gevel aan de straatzijde, richting de passage

DEEL V | het ontwerp
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het binnengebied

zicht op de passage
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de tekeningen
schaal 1:200
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plattegrond begane grond

begane grond
Op de begane grond bevinden zich de winkels en de 
werkplaatsen, welke dieper op de kavel zijn gepositioneerd.  
Het betreft hier zes units met een standaard korrelgrootte 
en twee units met een afwijkende grootte, welke zijn 
toegepast om de overmaat op de kavel op te vangen en 
om grotere werkplaatsen te kunnen creëren. De unit rechts 
vooraan is ingericht als collectieve unit. Het betreft hier 
de gezamenlijke entree van de bovenliggende units en is 
voorzien van een receptie met ontvangstruimte. 

De unit links vooraan laat een voorbeeld invulling zien, 
namelijk die van een fietsenmaker. De unit rechtsachter is 
in gebruik door een garagebedrijf. Beide voorbeelden van 
invulling van de units zijn verderop in dit verslag verder 
uitgewerkt. 

1e verdieping
Op de eerste verdieping bevinden zich de studio-units. 
Zoals omschreven bij het tekstgedeelte over de configuratie 
van het blok zijn deze units gedraaid ten opzichte de units 
op de begane grond. De unit linksachter wordt gebruikt 
door een fotostudio en de unit rechtsvoor bevat collectieve 
ruimtes.  

2e verdieping
Op de tweede verdieping bevinden zich eveneens de 
studio-units. Beide units vooraan bevatten collectieve 
ruimtes, waarvan de unit links vooraan de gezamenlijke 
kantine bevat. Naast deze unit is een volume weggehaald, 
om meer daglicht in het blok toe te laten. Deze ruimte 
fungeert als verblijfsruimte behorende bij de kantine en 
geeft zowel uitzicht over het blok als over de omgeving. 

DEEL V | het ontwerp
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begane grond
schaal 1:200
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plattegrond verdieping 1

eerste verdieping
schaal 1:200
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tweede verdieping
schaal 1:200

plattegrond verdieping 2
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voorbeelden van invulling units

De units worden niet voor een specifieke functie 
ontworpen, omdat niet bekend is welke functies van de unit 
gebruik zullen maken en dit in de toekomst kan wijzigen. 
Wel worden er door de verschillende smaken een bepaalde 
bandbreedte aan functiemogelijkheden aangeboden. 

Er zijn verschillende type functies mogelijk en elke 
functie heeft zo zijn eigen specifieke ruimtevraag. Dit 
gaat zowel over de inrichting van de enscenering, als wat 
men verwacht van de relatie die de gevel aangaat met de 
openbare ruimte. 

Voor het ontwerp zijn drie programma’s uitgewerkt, voor 
elk ruimtetype één. Deze drie mogelijke programma’s 
hebben uiteenlopende ruimtevragen, met name wat 
betreft de eisen die gesteld worden aan de gevel. 
Door het uitwerken van deze programma’s wordt het 
accommodatievermogen van de units getoond. De 
programma’s zijn; 

De fietsenmaker (winkel-unit)
De autogarage (werkplaats-unit)
De fotostudio (studio-unit)

schaal 1:100
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fietsenmaker, 95m2

de fietsenmaker

Bovenstaande afbeelding illustreert een unit welke in 
gebruik is door een fietsenmaker. Deze gebruiker heeft een 
kleine werkplaats nodig waar aan de fietsen gesleuteld kan 
worden. Daarnaast wil hij vooral een ruimte waar de fietsen 
geëtaleerd kunnen worden. De eisen die deze gebruiker aan 
de gevel stelt gaat dan ook vooral over zichtbaarheid. 

De plattegrond op de rechterpagina laat de situatie 
zien waarin de fietsenmaker een tweede unit aan zijn 
bedrijfsruimte heeft toegevoegd. 

de gebruikte units;

etalage studio werkplaatsetalage studio werkplaats

DEEL V | het ontwerp
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fietsenmaker, 185m2
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de fotostudio

De fotostudio heeft twee studio-units in gebruik. De eerste 
unit wordt gebruikt als werkruimte en waar cursussen 
kunnen worden gegeven. Deze ruimte is ook voorzien van 
een kleine keuken en sanitaire voorzieningen. De andere 
unit wordt gebruikt als fotostudio. Deze ruimte moet 
volledig gesloten kunnen worden om zelf de belichting 
voor het fotograferen te kunnen reguleren. 

de gebruikte units;

etalage studio werkplaatsetalage studio werkplaats

fotostudio, 160m2

De werkplaats voor het garagebedrijf bestaat uit twee units, 
waarbij de ene unit wordt gebruikt voor het kantoorgedeelte 
en het andere als werkplaats.  

de gebruikte units;

etalage studio werkplaatsetalage studio werkplaatsetalage studio werkplaatsetalage studio werkplaats

DEEL V | het ontwerp
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de autogarage

werkplaats, 390m2
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de epiloog

Het afstudeeratelier ‘BrabantStad’ is in september 
2011 gestart met een gezamenlijk onderzoek naar de 
ontwikkeling van Eindhoven bij de overgang  van het 
postindustriële tijdperk naar de netwerkeconomie. Hiervoor 
is gedurende zes maand in groepsverband onderzoek 
gedaan langs de radiaal die in het centrum van Eindhoven 
bij het Clausplein begint en loopt tot aan de Noord 
Brabantlaan. Het onderzoek heeft geresulteerd in een vijftal 
atlassen. De samenwerking met de ateliergenoten verliep 
goed, zowel binnen de groep van fragment 4 als binnen 
het gehele atelier. Het vooronderzoek heeft echter wel een 
lange afrondingsperiode gekent, wat ten koste ging van de 
periode van de individuele opgave. 

Het individuele gedeelte begon met de formulering van 
de ontwerpopgave en een verdiepend onderzoek. Dit 
onderzoek heeft ertoe geleid dat de strategie continu werd 
aangescherpt, maar bracht ook steeds ontwikkelingen uit 
het gebied aan het licht, waar wij met de voorgestelde 
strategie voor het gebied op gericht waren; kleinschalige 
binnenstedelijke activiteiten. De strategie verschoof 
hierdoor van het implementeren van deze kleinschalige 
binnenstedelijke functies naar het aanpassen van de 
condities voor deze functies, die al in het gebied aanwezig 
waren. 

Het afstudeerproject heeft geleid tot twee producten. 
In de eerste plaats tot een ontwerp voor de locatie op 
bedrijventerrein ‘de Hurk’. Daarnaast is een toolbox 
ontwikkeld om deze interventie ook toe te kunnen passen 
op soortgelijke locaties, namelijk binnenstedelijke 
bedrijventerreinen in transitie naar een ander type 
werkgebied. 
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de begrippenlijst

Accommodatievermogen
Het vermogen tot aanpassen1.

Agglomeraat
Een geheel van los samengevoegde zaken1.

Enscenering
De enscenering deelt de ruimte in en begrenst de ruimte. Het betreft hier de bekleding, wanden, afwerking 
van vloeren, plafonds e.d.2. 

Conurbatie
Een conurbatie is een agglomeratie (stedelijk gebied) dat bestaat uit een aantal steden die, door 
bevolkingsgroei en uitbreiding fysiek aan elkaar vast gegroeid zijn en daardoor uit een aaneengesloten 
bebouwd gebied bestaan. Om deze reden wordt gesproken van een polycentrische (veelkernige) vorm van een 
agglomeratie1.

Module
Een `module` is een onderdeel van een groter geheel, dat zelf ook weer bestaat uit meerdere onderdelen1.  

Unit
Onderdeel van een groter geheel1. 

1 www.encyclo.nl

2. Leupen, B. (2002) Kadere en generieke ruimte. Rotterdam: 010 Publishers
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