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Smaken verschillen
Een handboek voor het ontwikkelen van een nieuwe typologie 
voor het bedrijventerrein in transitie naar het werklandschap.

   &

Een handboek voor de steeds wisselende gebruikers van het 
gebouw, om te komen tot een optimale bedrijfshuisvesting. 

Deze toolbox is onderdeel van het afstudeerproject ‘Smaken verschillen’  
van Eric Pijffers. 

Eindhoven, augustus 2012

toolbox
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Nederland kent een groot aantal binnenstedelijke bedrijventerrein die in transitie 
zijn of deze verandering al zijn ondergaan. In veel gevallen is er een kentering in 
de monofunctionele benadering van deze locaties naar een bedrijventerrein dat 
ook plek biedt voor veel andersoortige functies met veelal een binnenstedelijk 
karakter. Het bedrijventerrein veranderd hiermee vaak van industriële entiteit tot 
bezoeklocatie en integraal onderdeel van de stad  Deze nieuwe functies vragen 
echter om andere condities dan wat nu wordt geboden. Dit handboek helpt de 
ontwikkelaar bij het bouwen voor deze specifieke ruimevraag. 

Het handboek is er echter ook voor de uiteindelijke gebruiker van het gebouw, 
om te komen tot een optimaal ruimtegebruik. Deze tweedeling in type actoren 
is ook verwerkt in dit handboek en bestaat daarom uit twee delen. In het eerste 
deel, ‘de toolbox voor de ontwikkelaar’, ligt de nadruk op het ontwikkelen van 
het gebouw langs een aantal schaalniveaus. Het tweede deel van dit handboek 
bevat ‘de toolbox voor de gebruiker’ met daarin basisprincipes die de gebruiker 
helpen het gebouw aan te passen naar zijn specifieke wensen.

het voorwoord
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de gebruiksaanwijzing

Deze toolbox kan worden ingezet bij zowel het ontwikkelen van het gebouw 
als bij het aanpassen van de units naar de specifieke eisen van elke gebruiker. 
Het vormt echter geen catalogus, waarin de ontwikkelaar of gebruiker keuzes 
worden voorgelegd om zo tot een eindproduct te komen, maar een handboek wat 
helpt bij het maken van keuzes en kan worden ingezet bij het gesprek.  

Voor de ontwikkelaar vormt de toolbox een handboek welke bij het gesprek als 
leidraad kan worden ingezet. De toolbox kent een vierdeling. Allereerst is er de 
locatie waar gebouwd zal worden. Hierbij gaat het zowel om de kavel zelf, als 
om het gebied als geheel. Vervolgens wordt bepaald welke ingrediënten worden 
ingezet bij het ontwikkelen van het blok. Daarna wordt aan de hand van een set 
regels op verschillende niveaus de configuratie van het blok bepaald. Wanneer 
de configuratie van het blok is bepaald, volgt de stap om architectuur van het 
geheel te maken om zo meer kwaliteit op het bedrijventerrein te creëren. Het 
werklandschap - de nieuwe benaming voor dit type werkgebied - gaat immers 
over meer dan puur functionaliteit. 

Voor de uiteindelijke gebruiker biedt de toolbox een aantal principes aan, welke 
de gebruiker helpen wanneer met de unit(s) aan de slag wordt gegaan. Eerst 
wordt het principe van de units behandeld en vervolgens worden de onderdelen 
behandeld welke door de gebruiker te reguleren zijn.
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de legenda

Zowel de toolbox voor de ontwikkelaar als voor de gebruiker zijn voorzien 
van illustraties ter ondersteuning van het tekstuele gedeelte. Vanwege de 
coherentie van het geheel is overal dezelfde wijze van illustreren gehanteerd 
en representeren de iconen en arceringen in elke tekening hetzelfde. Om te 
voorkomen dat iconen anders worden geïnterpreteerd dan is bedoeld, is hier de 
legenda opgenomen. 
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I | de toolbox voor de ontwikkelaar

toolbox
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het waarom van deze toolbox

De vraag waarom het gebruik van deze toolbox verkozen zou worden boven een 
regulier ontwerp lijkt legitiem. Het ontwikkelen van een gebouw aan de hand 
van deze toolbox biedt echter veel voordelen. Het is hierbij echter van belang dat 
men zich realiseert waarvoor deze toolbox is ontwikkeld en in welke condities 
het gebouw geplaatst zal worden. 

De locaties waarvoor deze toolbox bestemd is om te ontwikkelen zijn 
binnenstedelijke bedrijventerreinen die in transitie zijn en waar door de komst 
van andersoortige, veelal binnenstedelijke, functies het bedrijventerrein niet 
meer als puur bedrijventerrein kan worden beschouwd. Dit betekent wel dat de 
condities op het bedrijventerrein aangepast dienen te worden naar de eisen van 
deze nieuwe gebruikers. Het type gebouw wat aan de hand van deze toolbox 
kan worden ontwikkeld zorgt voor het veranderen van deze condities zonder 
daarmee afbreuk te doen aan de functionaliteit van het bedrijventerrein. 

Het gebouw dat zal worden ontwikkeld bevat meer kwaliteit dan de huidige 
bebouwing op het bedrijventerrein. Daarnaast is het gebouw gericht op 
een schaalverkleining van de kavels omdat de nieuwe functies een kleinere 
korrelgrootte kennen. Maar waar vooral de kracht van dit gebouw ligt, is het 
hoge accommodatievermogen. Zowel op korte als op de lange termijn, omdat 
door de dynamiek van het bedrijventerrein niet bekend is welke functies over 
vijf jaren van het gebouw gebruik zullen maken. Het ontwikkelen aan de hand 
van deze toolbox resulteert daarmee in een duurzaam en dierbaar gebouw. 
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de ingrediënten

De units

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

Voor de toolbox zijn drie type basisruimtes ontwikkeld, zoals op de 
rechterpagina staat afgebeeld; de etalage, de studio en de werkplaats. De drie 
types hebben dezelfde basis maar elke ruimte heeft zijn eigen karakteristieken 
welke zijn gespecificeerd op een bepaald type gebruik. Tezamen zullen de 
units voor de configuratie van het blok zorgen. Een unit kan ook fungeren als 
collectieve ruimte, zoals een vergaderruimte of kantine. Het delen van faciliteit 
kan meerwaarde creëren voor de gebruikers.
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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.

de collectieve unit
Elk basistype kan worden ingezet als 
collectieve unit.
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De opbouw van een unit

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 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 je unit kent. 

De lagen zijn van elkaar gescheiden, omdat elke laag een eigen levenscyclus 
kent. Hierdoor kunnen lagen worden vervangen, zonder dat dit ten koste 
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. 

De volgende pagina bevat een omschrijving van de diverse onderdelen zoals 
deze in de afbeelding zijn genummerd. 

de ingrediënten
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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 plaatsen 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 verschillende type invullingen, afhankelijk van de activiteiten van de 
gebruiker. 

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 de 
coherentie van het geheel. 

de ingrediënten
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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. 
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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. 

Dit hoofdstuk kent de volgende onderdelen; 
- korrelgrootte
- ruimtetypes
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korrelgrootte

Het uitgangspunt van de unit is dat het kan fungeren als zelfstandige 
bedrijfsruimte, ook al is er de mogelijkheid om meerdere units te koppelen. De 
grootte van de units wordt bepaald door onderzoek te doen naar de aanwezige 
korrelgrootte in het gebied en door te kijken wat de ruimtevraag in de toekomst 
zal zijn. 

Regel:
De korrelgrootte van de units moet corresponderen met de gewenste 
korrelgrootte in het gebied waar het gebouw ontwikkeld wordt. 

Vooraf wordt bepaald welke korrelgrootte ingezet zal worden. Wel staat vast dat de lengte een tweevoud 
van de breedte moet zijn en dat voor de flexibiliteit van het systeem de korrelgrootte eenduidig moet 
zijn. 
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ruimtetypes

De nieuwe functies waarvoor wordt gebouwd vragen om een andere verhouding 
dan die nu veelal in het gebied aanwezig is. Daar waar de huidige verhouding 
kantoor / werkplaats op veel bedrijventerreinen op  ca. 20/80 ligt, hebben de 
nieuwe functies eerder behoefte aan een verhouding van 50/50. Daarnaast is 
er ook meer behoefte aan representatieve ruimtes waar producten geëtaleerd 
kunnen worden of die kunnen functioneren als ontvangstruimte voor bezoekers.  

Daarnaast bepalen de specifieke condities van de locatie welk type ruimtes 
worden ingezet; gaat het om een zichtlocatie of ligt de kavel juist teruggetrokken 
op het bedrijventerrein. 

Regel:
De type ruimtes die worden ingezet is conform de ruimtevraag vanuit het 
gebied en de specifieke condities van de locatie. 

x % y % z %

Diverse factoren bepalen welke verhouding van type ruimtes ingezet zal worden bij de vorming van de 
gebouwconfiguratie. 
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de kavel

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

Dit hoofdstuk kent de volgende onderdelen; 
- vorm en grootte
- kavelgrenzen
- ontsluiting van de kavel
- verkeersstructuur op de kavel 
- oriëntatie
- kwalitatieve buitenruimte
- parkeren
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vorm en grootte

De morfologie en grootte van de kavel zijn van groot belang voor de 
gebouwconfiguratie en bepaalt mede welke korrelgrootte de units zullen krijgen. 
Allereerst zal de kavel voldoende oppervlak moeten hebben om het systeem 
van de units rendabel te maken, aangezien de interne flexibiliteit sterker wordt 
naarmate er meer schakelmogelijkheden van de units zijn. Ook de morfologie 
van de kavel is van belang; orthogonaal of met schuine lijnen bepalen hoe de 
units geschakeld kunnen worden om zo tot een optimaal gebruik van de kavel 
te komen. Het is daarbij ook van belang hoe de ruimte die niet wordt bebouwd 
kunnen worden benut, zodat ze niet als restruimte verloren gaan. 

Regel:
De morfologie en grootte van de kavel zijn van belang bij het bepalen van de 
korrelgrootte en configuratie van de units, om zo tot een optimale ontwikkeling 
van de kavel te komen.

y

x

?m2 ?m2 ?m2y

x

y

x

De kavels kunnen van elkaar verschillen in grootte maar ook in vorm en verhouding. Een smalle diepe 
kavel zorgt voor andere condities dan een brede kavel. 
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De niet bebouwde ruimte op de kavel kan worden ingezet om kwalitatieve openbare 
ruimte te creëren. 

De kavel is te klein voor het systeem om te renderen. Bovendien kan hierdoor de 
interne flexibiliteit van de units niet optimaal worden benut. 
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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. 
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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. 
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ontsluiting van de kavel

De ontsluiting van de kavelgrenzen is bepalend voor de configuratie van het 
blok. De mogelijkheden op de kavel, maar ook de context bepaald hoe de kavel 
ontsloten wordt. Op kavelniveau vindt een schaalverkleining plaats en elke unit 
moet immers ook bereikbaar zijn per auto. Alleen een doodlopende binnenstraat 
voor laden en lossen, of een doorlopende straat over de kavel. 

Regel:
De ontsluiting van de kavel wordt bepaald aan de hand van het aantal 
ontsluitingsmogelijkheden van de kavel en op basis van de context.

De kavel wordt eenzijdig 
ontsloten.

De kavel wordt meervoudig 
ontsloten en kent een duidelijk 
voorzijde.

De kavel wordt meervoudig 
ontsloten en kent twee 
‘voorzijdes’ 
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De ontsluiting van de kavel vindt plaats middels een doodlopende binnenstraat.

De ontsluiting van de kavel vindt plaats middels een doorgaande binnenstraat welke aan twee zijden 
van de kavel ontsloten wordt. 
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verkeersstructuur op de kavel

Het toepassen van dit type gebouw impliceert een schaalverkleining op 
kavelniveau wat betekent dat er meerdere gebruikers hun bedrijfsruimte 
op de kavel zullen hebben. Al deze bedrijfsruimtes dienen ook ontsloten 
te kunnen worden en bereikbaar te zijn, waardoor er een verkeersstructuur 
op de kavel gecreëerd moet worden. Er is zowel sprake van gemotoriseerd 
verkeer - in verband met laden en lossen of vanwege de garagebedrijven - 
en langzaam verkeer aangezien de locaties bezoeklocaties zijn geworden. 
Daarnaast is verblijfskwaliteit belangrijk op de kavel waardoor ook (het gevoel 
van) veiligheid een belangrijke rol speelt. Het is dan ook van belang het 
gemotoriseerde verkeer te scheiden van het langzame verkeer, om het gevoel van 
veiligheid te vergroten en verblijf in deze ruimte aangenaam te maken. 

Regel:
De units op de begane grond moeten zowel bereikbaar zijn voor langzaam 
als voor gemotoriseerd verkeer. Dit mag niet ten koste gaan van de veiligheid 
op de kavel. Daarom moeten beide verkeersstromen van elkaar worden 
gescheiden. 

De type verkeersstromen zijn 
van elkaar gescheiden. 

De type verkeersstromen 
zijn geïntegreerd in dezelfde 
ruimte, maar kunnen wel van 
elkaar worden gescheiden. 
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De verkeersstructuren zijn van elkaar gescheiden, maar bevinden zich wel in dezelfde ruimte. 

De verkeersstructuren zijn van elkaar gescheiden. 
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oriëntatie

Bij het creëren voor een gebouw voor het werklandschap is het van belang om 
naast functionele ruimte ook verblijfskwaliteit op de kavel te creëren. Hierbij is 
het van belang om te kijken hoe de bezonning op de kavel is. Hierbij gaat het 
er zowel om hoe de kavel is georiënteerd als hoe de beschaduwing op de kavel 
door omliggende bebouwing is. 

Regel:
De plek waar op de kavel extra verblijfskwaliteit wordt gecreëerd, is mede 
afhankelijk van de bezonning op de kavel. 

Het gebouw is op het zuiden 
georiënteerd en zorgt voor 
beschaduwing  op niet-
bebouwde ruimte

Het gebouw is op het zuiden 
georiënteerd en heeft niet-
bebouwde ruimte ook op het 
zuiden georiënteerd. 

Het gebouw is op het 
noorden georiënteerd. Het 
niet-bebouwde deel is op het 
zuiden georiënteerd.
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kwalitatieve buitenruimte

Kwalitatieve buitenruimte is een belangrijk onderdeel van de condities voor 
het nieuwe werkgebied. De functies waarvoor het gebouw ontwikkeld wordt, 
vragen om meer kwaliteit aangezien het bedrijventerrein ook een bezoeklocatie 
wordt en de functies meer behoefte hebben aan interactie met andere bedrijven. 
Deze interactie kan worden gestimuleerd door de openbare ruimte een 
kwaliteitsimpuls te geven. 

Regel:
Het gebouw moet over kwalitatieve (collectieve) buitenruimte beschikken om 
interactie te stimuleren en meer verblijfskwaliteit te genereren. 

De kwalitatieve buitenruimte 
ligt naast de bebouwing 
en grenst aan de openbare 
ruimte 

De kwalitatieve 
buitenruimte vindt plaats op 
verdiepingsniveau. 

De kwalitatieve buitenruimte 
ligt in het gebouw besloten, 
omdat begrenzing geen 
kwaliteit biedt. 
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De kwalitatieve buitenruimte wordt gecreëerd op verdiepingsniveau. Een reden om hiervoor te kiezen 
kan te maken hebben met het type kavelgrenzen. Daarnaast wordt zo in een drukke omgeving het gevoel 
van behaaglijkheid vergroot doordat men zich boven de drukte bevindt. 

Tussen de units kan ook kwalitatieve buitenruimte worden gecreëerd aangezien deze schakeling 
voor afgeschermde verblijfsruimtes zorgt. Hier is geen sprake van collectieve verblijfsruimte, maar 
aangezien ze langs de openbare verkeersstructuur zijn gepositioneerd, dragen ze wel bij aan de 
collectieve kwaliteit van het blok. 
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parkeren

Een schaalverkleining op kavelniveau impliceert ook dat er meer gebruikers 
op het bedrijventerrein zullen komen, veelal met de auto. Afhankelijk van de 
locatie zal bekeken moeten worden hoe het parkeren opgelost zal worden. Op de 
rechterpagina staan mogelijke voorbeelden voor parkeren op eigen kavel. 

Regel:
Er dienen voldoende parkeermogelijkheden aanwezig te zijn, dan wel 
gecreëerd te worden. 

Het parkeren vindt plaats op 
eigen kavel.

Het parkeren vindt 
plaats op openbare 
parkeergelegenheden. 

Het parkeren vindt plaats 
voor de eigen kavel.
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Op de kavel kan ook een collectieve parkeergelegenheid worden gecreëerd. 

De units kunnen zodanig worden geschakeld, dat elke unit eigen parkeerplaatsen op de kavel kan 
hebben.
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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. Hiermee kan de structuur van het gebouw 
worden bepaald. 

Dit hoofdstuk kent de volgende onderdelen; 
- het schakelen van de units
- het stapelen van de units
- hoogte
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het schakelen van de units

Door het schakelen van de units kan de configuratie van het blok worden 
gecreëerd. De kracht van de units is dan ook deze schakeling, omdat door veel 
schakelmogelijkheden de interne flexibiliteit geoptimaliseerd kan worden.  

Regel:
De units dienen altijd zodanig geschakeld te worden, dat er altijd de 
mogelijkheid is voor de gebruiker om intern uit te breiden en dat elke unit als 
zelfstandige bedrijfsruimte kan worden gebruikt. 

Het gebouw moet niet uit 
teveel losse objecten bestaan, 
aangezien dit ten koste gaat 
van de interne flexibiliteit.

Alle units moeten zelfstandig 
zijn aangesloten op de 
ontsluitingsstructuur van de 
kavel. 

Door de schakeling van de 
units kunnen verblijfsruimtes 
worden gecreëerd. 

Hoe flexibel het interne gebruik van het gebouw is, hangt
nauw samen met de schakering van de units. Units dienen 
daarom steeds aan andere units te grenzen.  
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Units geschakeld in tegengestelde richting. Units geschakeld welke zijn verschoven ten 
opzichte van elkaar

Units geschakeld in de lengtedrichting. Units geschakeld in de dwarsrichting.
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het stapelen van de units

De functies waarvoor dit type gebouw wordt ontwikkeld zijn niet 
grondgebonden, wat betekent dat de functies gestapeld kunnen worden. De units 
hebben deze mogelijkheid van stapelen. Er zijn verschillende manieren van 
stapelen mogelijk. 

Regel:
De units kunnen op verschillende manieren worden gestapeld en geven 
daarbij de mogelijkheid om ruimtes te creëren. De wanden van de units 
moeten echter altijd minimaal in één richting loodrecht boven elkaar 
gepositioneerd zijn.

De units kunnen loodrecht op 
elkaar worden gestapeld. 

De units kunnen verspringen 
ten opzichte van elkaar. 

De units kunnen haaks op 
elkaar worden gestapeld.
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Door het schuiven van de units kan ter plaatse van de kavelgrenzen de mogelijkheid worden gecreëerd 
om de gevel te kunnen openen, om zo de units te voorzien van daglicht en zicht. 

Door het niet stapelen van een aantal units kan verkeers- of verblijfsruimte worden gecreëerd. 
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hoogte

Bouwen voor deze functies betekent dat er ook gestapeld kan worden, omdat 
niet alle functies grondgebonden zijn. Binnenstedelijke bedrijventerreinen liggen 
vaak tegen woongebieden aan en mogen door hun hoogte niet woningen het 
zonlicht ontnemen of het uitzicht domineren. 

Regel:
Het gebouw mag geen belemmering vormen voor omliggende bebouwing, niet 
wat betreft bezonning of zicht. 

zon
zicht
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De hoogbouw resulteert in een volledige beschaduwing van de naastgelegen 
kavels. 

Door units weg te laten kan de beschaduwing van naastgelegen kavels worden 
gereduceerd. 
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de stap naar architectuur

Nadat de configuratie van het geheel is bepaald, volgt de 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 puur functionele ruimte.

Dit hoofdstuk kent de volgende onderdelen; 
- materialiteit
- de luiken
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materialiteit

Ontwikkelen voor het nieuwe werkgebied impliceert ook een opwaardering van 
de kwaliteit op het bedrijventerrein. Er zal echter wel gezocht moeten worden 
naar een materiaal wat past bij het gebied. Er kan dan ook een tweedeling 
worden gemaakt in de materialiteit van de gevel. De buitenkant van het blok 
moet aansluiting zoeken bij het karakter van het gebied. In het blok, waar 
verblijfskwaliteit een belangrijke rol speelt zal juist gekozen kunnen worden 
voor een materiaal dat qua tactiliteit een warmere uitstraling heeft. 

Regel:
Bij de keuze van de materialiteit van de gevel moet zowel gezocht worden 
naar een materiaal dat reageert op de context, als een materiaal dat 
verblijfskwaliteit geeft. Afhankelijk van de locatie in het blok kan gekozen 
welk materiaal waar wordt ingezet. 

Verschil in materiaalgebruik 
aan de binnen- en buitenkant 
van het blok. 
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Een mogelijke uitwerking zou kunnen zijn dat gekozen wordt om de buitenzijde 
van het blok uit te voeren in een robuust materiaal zoals beton. Dit geeft het 
gebouw een krachtige uitstraling, wat goed zou kunnen passen bij het karakter 
van het bedrijventerrein. In het blok, waar verblijfskwaliteit van groter belang is, 
kan gekozen worden voor een houten gevel. 

Beton geeft het gebouw een krachtige uitstraling. Hout geeft het gebouw meer kleinschaligheid, 
wat de verblijfskwaliteit ten goede komt. 
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Doordat elke gebruiker zelf zijn gevelinvulling kan bepalen, kan er een 
kakofonie ontstaan aan type invullingen. De luiken zorgen als een soort 
bemiddelaar voor de coherentie van het geheel. 

Regel:
De luiken zorgen ervoor dat de kakofonie aan gevelinvullingen niet ten koste 
gaat van de architectuur en coherentie van het geheel. 

de luiken

De gebruiker heeft bij het kiezen uit het type gevelinvulling keuze uit diverse varianten, zoals een 
overheaddeur, glazen pui of reclamepaneel. 



53

Wanneer de luiken voorzien worden van hetzelfde 
materiaal als de gevel, vormt deze in gesloten 
toestand een homogeen geheel, waardoor de 
luiken zonder problemen permanent gesloten 
kunnen worden.

Op de begane grond vormen de luiken in 
geopende toestand luifels. Deze luifels vergroten 
de kwaliteit van de plint. 
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II | de toolbox voor de gebruikers
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introductie

Voor de gebruiker betekent het kiezen van de units als bedrijfsruimte veel 
flexibiliteit en vrijheid. Ondernemen is geen lineair proces en niemand weet 
waar het bedrijf volgend jaar staat. Het bedrijf kan zijn gegroeid of in een erger 
geval zijn gekrompen. De ruimtevraag is hieraan gerelateerd en zal daarmee ook 
steeds veranderen. Met deze units is dat echter geen probleem; de bedrijfsruimte 
groeit met de gebruikers mee. 

Dit handboek is bestemd voor de gebruiker en helpt hem/haar bij het in 
gebruik nemen van de units. De units zijn ontworpen met een hoge mate van 
accommodatievermogen waardoor de units door veel bedrijven gebruikt kunnen 
worden, ongeacht hun type activiteit of grootte. Diverse lagen in het gebouw zijn 
flexibel en kunnen door de gebruiker zelf worden aangepast. Dit handboek geeft 
de gebruiker een overzicht wat de mogelijkheden zijn en hoe hij/zij zelf met de 
units aan de slag kan. 
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de unit

Voordat begonnen kan worden met het aanpassen van de unit(s) is het belangrijk 
om te weten hoe de units zijn opgebouwd. De units kennen een aantal lagen 
welke van elkaar zijn losgekoppeld, zodat het aanpassen van de ene laag geen 
invloed heeft op een andere. Zo kunnen scheidingswanden worden weggehaald 
zonder dat dit de constructie aantast. Een aantal van deze lagen zijn vast 
(permanent) en zullen niet veranderen. Andere lagen zijn echter flexibel en 
zorgen ervoor dat de unit zich kan aanpassen naar de specifieke eisen van de 
gebruiker. 

Hiernaast is een exploded view afgebeeld van de opbouw van een unit. De lagen 
die voor de gebruiker van belang zijn, worden hieronder uitgelegd. 

01 - begane grondvloer
De begane grondvloer bestaat uit een staalvezelvloer. Deze vloer geeft de 
mogelijkheid om in de toekomst aanpassingen te doen, zoals het inzagen t.b.v. 
een smeerput voor een autogarage, zonder dat hier extra constructieve ingrepen 
voor nodig zijn. 

20 - Leidingschacht
De leidingen komen ter plaatse van de leidingschacht de unit binnen. Het is 
vervolgens aan de gebruiker om te bepalen hoe het verdere leidingverloop in de 
unit zal plaatsvinden.  

03 - Enscenering
De enscenering impliceert de volledige afwerking van de unit, van vloer tot 
plafond. Hoe dit gebeurt is aan de gebruiker, hij/zij bepaald welke materialen 
en welk afwerkingsniveau. Het is echter wel belangrijk dat wordt gekozen 
voor een inrichting zonder permanent karakter. De unit nodigt uit om te 
kiezen voor bijvoorbeeld wanden van houten regelwerk, aangezien dit relatief 
goedkoop is, eenvoudig door de gebruiker te plaatsen en te verwijderen is en de 
installatietechniek eenvoudig geïntegreerd kan worden. 
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04 - Scheidingswanden tussen units
De naast elkaar gelegen units kunnen beschouwd worden als zelfstandige 
bedrijfsruimtes, maar kunnen ook aan elkaar worden gekoppeld om zo een 
grotere bedrijfsruimte te vormen. Dit koppelen - of eventueel ontkoppelen - kan 
door de gebruiker zelf worden gedaan, door het plaatsen van een wand van 
houten regelwerk. 

05 - Gevelopeningen
De gevelopeningen zijn een belangrijk onderdeel van de unit en het bepaald in 
hoge mate hoe de unit een relatie aangaat met de openbare ruimte of wat voor 
type activiteit in de unit kan plaatsvinden. Zo zal een garagist behoefte hebben 
aan een grote sectionaaldeur zodat hij auto’s naar binnen kan rijden. Een andere 
gebruiker daarentegen zou behoefte kunnen hebben aan een grote glazen pui 
zodat hij kan etaleren. Ook zouden sommige ruimtes behoefte kunnen hebben 
om de gevelopeningen dicht te zetten, om zo bijvoorbeeld opstelruimte te 
creëren. Er zijn dus vele variaties mogelijk en de eisen die gesteld worden aan 
de gevelopeningen zullen ook in de tijd steeds veranderen. Het is dan ook de 
gebruiker die bepaald hoe zijn gevelopeningen eruitzien. 

06 - Luiken
De luiken geven de gebruiker de mogelijkheid om gevelopeningen open of dicht 
te zetten. Hiermee kan hij verschillende zaken reguleren, zoals de mate van 
privacy, het laten zien dat het bedrijf geopend, dan wel gesloten is of het creëren 
van een luifel.



61



62

de unit

Het blok kent verschillende units welke in de basis uit dezelfde onderdelen 
en principes bestaan. Er zijn echter drie types te onderscheiden met specifieke 
kenmerken. Afhankelijk van het type activiteit de gebruiker voor ogen heeft, 
kan worden bepaald welk type unit hier het beste bij past. Daarnaast kan de 
gebruiker ook bepalen hoeveel units hij nodig heeft voor zijn activiteiten. 
Afhankelijk van het type activiteiten en de benodigde grootte van het bedrijf 
stelt de gebruiker zelf zijn bedrijfsruimte samen. 

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.

tijdelijke-unit
Een gehuurde unit kan ook worden 
onderverhuurd, zodat deze later 
alsnog bij de eigen ruimte kan worden 
betrokken. Hierdoor zit een bedrijf 
nooit met een overmaat aan ruimte. 
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De gebruiker kan zelf zijn bedrijfsruimte samenstellen en heeft daarbij keuze 
uit drie type units. Er zijn verschillende combinaties mogelijk. Zo kan de 
bedrijfsruimte uit een enkele unit bestaan maar ook gecombineerd worden met 
gelijksoortige units of verschillende types. Daarnaast heeft de gebruiker de 
mogelijkheid om units te huren en deze in onderhuur te doen. Op deze manier 
kan de gebruiker ruimte inkopen met het oog op de mogelijke groei van het 
bedrijf, zonder dat het zelf direct met een overmaat aan ruimte zit. 

+ +

+

+

Varianten van samengestelde bedrijfsruimtes. 
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het schakelen van de units

De units worden van elkaar gescheiden door wanden die voorzien zijn van 
openingen. Door het open of dichtzetten van deze openingen kan de gebruiker 
naastgelegen units koppelen of ontkoppelen. Dit kan worden gedaan vanwege 
het schakelen van units, maar ook om de inrichting van bedrijfsruimtes met 
meerdere units te kunnen bepalen. 

Regel:
De units kunnen worden gekoppeld en ontkoppeld door het plaatsen van 
wanden welke ook weer relatief eenvoudig zijn te verwijderen. 

Het open of dichtzetten van de units kan zowel worden gebruikt bij het schakelen van units als bij het 
bepalen van de inrichting van samengestelde bedrijfsruimte.
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type gebruik (ab10)

De openingen tussen de units kunnen worden dichtgezet met bijvoorbeeld houten regelwerk, voorzien 
van isolatiemateriaal om geluidsoverlast van naastgelegen units te minimaliseren. 
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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. 
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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. 
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de gevel; de invulling

Elke unit kent twee type gevelopeningen; smalle openingen met een breedte van 
1600 mm en brede openingen van 3800 mm. De invulling kan door de gebruiker 
worden bepaald, afhankelijk van het type activiteit dat zal plaatsvinden. 
Hieronder staan een aantal voorbeelden, maar andere varianten zijn ook 
mogelijk. Zo kunnen gevelopeningen transparant zijn of juist dicht. Ook kunnen 
ze worden voorzien van reclame of fungeren als doorgang of enkel voor zicht. 

Regel:
De invulling van de gevel wordt geheel overgelaten aan de gebruiker. Deze 
invulling moet echter wel eenvoudig verwijderd kunnen worden en mag de 
gevel of constructie niet aantasten. 
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Mogeljike invullingen van de gevelopeningen. 
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Bikeshop

Bikeshop

De invullingen van de gevelopening kan door de gebruker zelf worden geplaatst. 
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de gevel; de luiken

Bikes
hop

Alle gevelopeningen zijn voorzien van luiken die door de gebruiker open of 
dichtgezet kunnen worden. Hiermee kan de uitstraling en het karakter van 
de unit worden gereguleerd. Wanneer behoefte is aan een introvert karakter 
van de unit - wanneer privacy gewenst is - dan kunnen de luiken worden 
dichtgezet. Maar ook wanneer een gevelopening permanent door een gebruiker 
wordt dichtgezet, zorgt het dichte luik ervoor dat dit niet ten koste gaat van 
de architectuur  van het geheel. Ook kan de gebruiker middels het open en 
dichtzetten van de luiken een signaal afgeven over het open of gesloten zijn. 

Regel:
De luiken kunnen door de gebruiker worden gebruikt om het karakter van zijn 
unit (introvert of extravert) te reguleren en om een signaal af te geven richting 
andere gebruikers (open of gesloten zijn). 

Situatie overdag; de luiken worden geopend vanwege bereikbaarheid of het zichtbaar maken van de 
etalage of reclamepanelen. 
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Bikes
hop

Situatie ‘s nachts; de luiken worden gesloten. Het luik ter plaatse van het reclamepaneel kan eventueel 
geopend blijven. Het luik waar de gevelopening is dichtgezet blijft altijd gesloten. 
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III | een referentieproject in Eindhoven
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the proof of the pudding

In het voorgaande is beschreven wat de mogelijkheden zijn van het bouwen 
volgens het principe van de units. Hoe met een gestandaardiseerd  systeem op 
verschillende locaties een gebouw kan worden ontwikkeld wat in zichzelf een 
hoog accommodatievermogen heeft en wat dit betekent voor de uiteindelijk 
gebruikers. Dit hoofdstuk laat aan de hand van een voorbeeld zien wat een 
mogelijke uitwerking zou kunnen zijn. Het project betreft een bedrijfsgebouw op 
bedrijventerrein ‘de Hurk’ in Eindhoven. 
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de locatie van de interventie

De locatie van het gebouw is aan de Rijstenweg op bedrijventerrein ‘de Hurk’ 
in Eindhoven. Dit binnenstedelijke bedrijventerrein is in transitie door de komst 
van andersoortige functies. Met name de opwaardering van Sportpark Botenlaan 
- er zijn nieuwe sportfaciliteiten gebouwd - en de komst van het Christiaan 
Huygens College betekent een verandering van de condities in het gebied. 

De locatie van de interventie; Rijstenweg 10-12 in Eindhoven.
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de configuratie van het blok

De rechterpagina laat aan de hand van een schema zien hoe de configuratie van 
het gebouw tot stand is gekomen. Met de diverse stappen wordt gereageerd 
op de specifieke kenmerken van de kavel. Kenmerkend voor de kavel is 
de driezijdige omsluiting door andere bebouwing, welke zich als harde 
kavelgrenzen manifesteerden.

Voor de configuratie van het blok zijn alle type units gebruikt. Op de begane 
grond zijn dat de etalage- en werkplaats-unit. Op de verdiepingen zijn de studio-
units toegepast. 
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De 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

stap 6; bepalen welk type unit waar wordt 
gepositioneerd
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gevelfragment straatzijde

gevelfragment binnengebied

Voor de materialisatie 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. 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.

de façade
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Houten regels van Western Red Cedar voor het creëren van verblijfskwaliteit.

Betonnen gevel voor een krachtige uitstraling.
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luiken voorzien 
van houten regels van 
Western Red Cedar

gevelpanelen van
glasvezelversterkt beton

de façade

Gevelfragment straatzijde.
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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

Gevelfragment binnengebied,
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de tekeningen
schaal 1:200
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gevel straatzijde

doorsnede B-B’



99



100

het voorbeeld; een fietsenmaker

fietsenmaker, 95m2

Beide plattegronden laten het voorbeeld zien van een 
mogelijke invulling van een unit door een fietsenmaker. 
De linkerpagina is het voorbeeld van de situatie wanneer 
één unit in gebruik is. De rechterpagina laat diezelfde 
fietsenmaker zien, ditmaal met twee units.  
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fietsenmaker, 185m2
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