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Bijlage 1 - Afdeling Design & Development 

Met betrekking tot industrieel erfgoed heeft Heijmans onderstaande competenties geformuleerd: 

Visie op het behoud van historisch erfgoed 

behoud sfeer en karakter van stad of stadsdeel 

kan bepalend zijn voor succesvolle ontwikkeling 

Integrale gebiedsontwikkeling 

grondexploitaties en integrale kwaliteit 

alle disciplines in huis 

Samenwerking met gemeenten 

beschouwing van wederzijdse belangen 

langdurige partnerships 

Binnenstedelijke herontwikkeling 

verankering in de stedelijke context 

inventarisatie van de omgevingsfactoren 

Afdeling Design & Development 

Behoud van industrieel erfgoed 

zorgvuldigheid bij herbestemmen monumenten 

respect de historie van het gebied 

Risicodragend participant 

gedegen risicoanalyse 

financiele daadkracht 

Markt- en marketingkennis 

heldere definiering van doelgroep en functies 

het vinden van juiste gebruikers voor erfgoed 

Tijdelijk beheer en exploitatie van vastgoed 

in afwachting van realisatie 

tijd nemen voor kwaliteitsontwikkeling 

Deze afdeling houdt zich binnen Heijmans Vastgoed bezig met conceptontwikkeling ten behoeve van vernieuwing en 

aanvulling op de bestaande activiteiten op drie verschillende werkvelden: 

Marktonderzoek, marketing, PR/Communicatie 

Conceptvorming en product- marktcombinaties 

Gebiedsontwikkeling 

Via marktonderzoek worden de signalen en ontwikkelingen in de markt in beeld gebracht. Deze vertalen zich in 

problemen en behoeften en creeren hiermee kansen voor Heijmans. Voor deze nieuwe kansen worden concepten en 

PMC's opgezet waarin na onderzoek en haalbaarheidsanalyses, een ondernemersprofiel opgezet kan worden. De 

afdeling D&D opereert binnen de organisatorische context Heijmans Vastgoed zoals weergegeven in figuur 1. 

l 

Grondbedrijf 

Commercieel 
Vastgoed 

Relatieschema Heijmans Vastgoed 

- Routing planconcept 
- Routing grand t.b.v. opstalontwikkeling 
-- Routing grand t.b.v. conceptontwikkeling 
- Routing ondersteuning 
- Input externe factoren 

Figuur 1 
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Heijmans projedontwikkeling 

In 1986 is de eerste activiteit van Heijmans te zien in de projectontwikkeling, welke in 1989 uitgroeit tot de divisie 

Bouw en Vastgoed. De overname van IBC in 2000 leidt tot een splitsing in de divisies Heijmans IBC Bouw en Heijmans 

IBC Vastgoed. De overname van Proper-Stok in 2002 voegt veel conceptuele ontwikkelingskracht toe aan de divisies. 

Deze verwerft posities op basis van 'kracht' als strategische aanvulling op 'macht, grondposities. Na merkversterking in 

februari 2006 valt de ontwikkelingstak onder de afdeling Heijmans Vastgoed. Als concurrenten uit de markt warden 

gezien: 

Bouwgelieerd 

Financiengelieerd 

Zelfstandig 

AM Vastgoed, VolkerWessels Vastgoed, Ballast Nedam en Dura Vermeer 

ouwfonds MAB, ING Real Estate, Rabo Vastgoed en Fortis Vastgoed 

M, Blauwhoed / Eurowoningen en Bemog 



Bijlage 2 - Geschiedenis besef 

Periode 1900 - 1970 

Na een lange periode van verwaarlozing en sloop van panden, wordt in 1903 een Rijkscommissie ingesteld voor de 

inventarisatie van monumenten. Deze gaat in 1918 over in een Rijksbureau voor de Monumentenzorg, de voorloper 

van de huidige Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ). Het bureau heeft naast een beschrijvend en 

inventariserend karakter de taak gesubsidieerde restauraties voor te bereiden. Er is dan nog geen wettelijke regeling 

tot bescherming van monumenten en er wordt op kleine schaal geopereerd. Deze bescherming wordt pas vastgelegd in 

de eerste Monumentenwet in 1961. In deze wet wordt de Minister van Cultuur gemachtigd gebouwen aan te wijzen 

voor bescherming. Alleen met zijn toestemming mogen veranderingen in de aangewezen beschermde monumenten 

warden aangebracht. 

Periode 1970 - 1989 

Rand 1970 ontstaat een bredere interesse voor de herwaardering van overblijfselen uit de Industriele Revolutie. Bij 

steeds meer (markt)partijen groeit het besef dat karakteristieke elementen bewaard moeten blijven. Deze 

belangstelling resulteert in een eerste symposium over industriele archeologie in 1974. Vervolgens ontstaan diverse 

organisaties verspreid over het land die zich bezighouden met het welzijn van het industriele erfgoed. 

Periode 1989 - 1996 

Een grate verandering in interesse en manier van bescherming ontstaat na de invoering van de gewijzigde 

Monumentenwet 1988. Men ziet het belang in van de jongere bouwkunst (1850 t/m 1940) op grand van 

cultuurhistorisch, sociaal en maatschappelijk oogpunt. Onderzoek en bescherming vanuit de overheid komen in een 

versnelling [Jaske, 1997]. Via diverse onderzoeken zoals het Monumenten Inventarisatie Project (MIP), Monumenten 

Selectie Project (MSP) en de Monumenten Registratie Procedure (MRP) uitgevoerd door Projectbureau Industrieel 

Erfgoed (PIE) wordt onderzocht en geregistreerd wat er nog aan (on)roerend goed bewaard is gebleven. Hierbij 

warden criteria geformuleerd op basis waarvan de keuze behouden of slopen wordt gemaakt. Het jaar 1996 wordt door 

de Rijksdienst van de Monumentenzorg (RDMZ) uitgeroepen tot het Jaar van het Industrieel Erfgoed om dit type 

gebouwen in de schijnwerpers te zetten teneinde het maatschappelijke draagvlak te vergroten. 

Periode 1997 - heden 

In 1997 is het onderzoek van PIE afgerand en krijgen twee nieuwe organisaties de taak de zorg voor industriele 

monumenten een meer permanent karakter te geven. STABIEN, de Stichting Service- en Adviesbureau Industrieel 

Erfgoed Nederland, richt zich vooral op het raerend erfgoed. BOEi, de nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling 

en Exploitatie van Industrieel Erfgoed houdt zich sinds haar oprichting bezig met het behoud van onroerend erfgoed. 

Daarnaast bestaat de organisatie Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN, sinds 1984), een overkoepelende 

organisatie voor vele verenigingen van vrijwilligers die zich met allerlei aspecten van industrieel erfgoed bezighouden. 

Het beleid geformuleerd in de gewijzigde Monumentenwet wordt ook we! 'Behoud door Ontwikkeling' genoemd en 

wordt in 1999 door vier Ministeries (VROM, OCW, LNV en V&W) vertaald in de Nata Belvedere. De nota is bedoeld om 

cultuurhistorische waarden meer te betrekken in de ruimtelijke ontwikkelingen en pleit voor meer betrakkenheid van de 

vastgoedsector bij de (her)ontwikkeling van cultureel en industrieel erfgoed. Dit resulteert in een actieprogramma 

Ruimte en Cultuur, Architectuur- en Belvederebeleid 2005-2008. 
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Bijlage 3 - Gehanteerde indelingen 

PIE 

Door het projectbureau Industrieel Erfgoed is een indeling naar bedrijfstak gemaakt te zien in figuur 2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

E. Nijhof 

Bedrijfstakken PIE 

Suiker-, suikerwerk-, cacao- en chocolade-industrie 

Glas- en glasbewerkingsindustrie 
Zuivel- en melkproductenindustrie 
Slachterijen, vleeswarenindustrie en visverwerkinginrichtingen 
Bierbrouwerijen 
Grofkeramische industrie 
Afvalwaterzuiveringinrichtingen 
Papierindustrie 
Aardappelmeelindustrie 
Diamantbewerkende industrie 

11. 

12. 
13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Kalk- en cementindustrie 

Houtverwerkende industrie 
Leerindustrie 
Olie- en margarine industrie 

Grafische industrie 
Tabaksverwerkende industrie 
Gasproductie- en distributie 
Bruggen 
Watertorens 

Gemalen 

Figuur 2 

Door E. Nijhof (1996) wordt een nag specifiekere indeling in industrieel erfgoed gemaakt. Er wordt hierin zowel 

gekeken naar het type erfgoed (mobiel, roerend, onroerend en infrastructuur), de oorspronkelijke functie als het 

product dat in desbetreffende industrie geproduceerd wordt. De indeling staat weergegeven in figuur 3. 

RDMZ 

Infrastructuur 

Grondstoffen 

Industrie 

Nutsbedrijven 

Distributie 

0 Gemalen 
0 Wegvervoer 
0 Steenkool 
0 Vlees 
0 Graan en meel 
0 Suiker 
0 Bier 
0 Vias en linnen 
0 Papier 
° Fijnkeramiek 

° Cokes 
0 Elektrotechniek 
0 Gas 
0 Telefoon 
0 Pakhuizen 

Indeling E. Nijhof 
° Kanalen 
0 Havens 
0 Turf 
0 Vis 
0 Rijst 

° Cacao 
0 Tabak 
0 Wasserijen 
0 Strokarton 
0 Glas 
0 Basismetaal 
0 Diamant 
0 Elektriciteit 
0 Radio 
0 Winkelbedrijf 

0 Bruggen 0 Spoor 

° Kalk en cement 
0 Zuivel 0 Olie- en margarine 
0 Zetmeel 0 Groente en fruit 

° Koffie en thee 0 Alcohol 

° Katoen 0 Wei 
0 Leer 0 Hout 
0 Grafische industrie 0 Steen 
0 Zeep 0 Verf en vernis 
0 Scheepsbouw 0 Transportmiddelen 
0 Machinebouw en constructiewerk 
0 Drinkwater 0 Afvalwaterzuivering 

Figuur 3 

Door de Rijksdienst Monumentenzorg (1996) warden onderstaande categorieen industrieel erfgoed onderscheiden 

welke gebaseerd zijn op de veelgebruikte indeling gemaakt door sociaal-geograaf P. Nijhof. Hierbij is een indeling 

gemaakt in gebouwen op de oorspronkelijke functie die ze hadden, weergegeven in figuur 4. 

Figuur4 

Indeling RDMZ 

Winning van grondstoffen 0 Mijncomplexen (schachten, entreegebouwen, koeltorens, mijnwerkershuizen) 
0 Veenderijen en ontginningskolonies (turfstrooiselfabrieken, smalspoornetwerken) 

Productie 0 Agrarische bedrijven (boerderijen en machinerieen) 
0 Ambachtelijke en industriele bedrijven met productie- en kantoorgebouwen, machines en krachtbronnen 
0 Huisvesting van ondernemers en arbeiders (fabrikantenvilla's, arbeiderswoonwijken) 

Opslag en overslag~ _____ 0 _P_a_kh_u~iz_e_n_, _ve_m_e~n_,_lood-c_s_en_,_s_ilo_'~s,_e_le~v_a_to_r_s ____________ _ 
Transport ° Kanalen, jaagpaden, sluizen, sluiswachterwoningen 

Distributie 

0 Spoor- en tramwegen, stations, baanwachtershuisjes, seinhuizen, locomotiefloodsen, spoorbruggen 
0 Straten en wegen, tolhuizen, garages, benzinepompen 
0 Bruggen, veren, viaducten, onderdoorgangen 
0 Havens, kaden, bassins, kranen, dokken 
0 Vuurtorens, havenlichten, zeekapen 
0 Postkantoren, telefooncentrales 
0 Galerijen, winkelpassages 
0 Winkels, warenhuizen 
0 Markthallen, veilinggebouwen, beursgebouwen 

Openbare nutsvoorzieningen ° Gasfabrieken, elektriciteitscentrales, waterleidingcomplexen, watertorens 
Ontginning en inpo-ld~e-r-in_g ____ 0 -P-o~ld~e-rs-, -g-em-al~e-n ,~k~a_n_a~le_n_, o_n_t_g-in-n-in_g_ss_tr_u_ct_u_re-n----------~ 



Bijlage 4 - Typering industrieel erfgoed 

De vier typologieen industrieel erfgoed1
: 

1. Pakhuizen 

2. Silo's 

3. Fabrieken en bedrijfsgebouwen 

4. Bedrijfshallen (enkele laag) 

Pakhuizen 

Binnen de categorie pakhuizen kunnen verschillende typen onderscheiden warden: enkelvoudige pakhuizen, het 

dubbelpakhuis, de pakhuiscomplex (magazijnen) en de vemen. 

1. Afmeting van het gebouw. 

Qua afmeting gaan bovengenoemde typen van klein naar groat. In figuur 5 zijn de verschillende karakteristieken 

weergegeven. 

enkelvoudig 

dubbel 

pakhuiscomplex 

(entrepotgebouwen en magazijnen) 

vemen 

2. Open of gesloten structuur. 

Typologle pakhuls 

0 smalle, diepe en hoge gebouwen 

- gemiddelde diepte 

- gemiddelde breedte 

- meerdere lagen 
0 open plattegrond 
0 in pakhuisrij 

0 smalle, diepe en hoge gebouwen 

- gemiddelde diepte 

- gemiddelde breedte 

- meerdere lagen 
0 open plattegrond 
0 in pakhuisrij 

0 ongeveer dezelfde breedte/diepte verhouding 

- meerdere lagen 
0 open plattegrond met kolommenstructuur 
0 enkelvoudig of in pakhuisrij 

0 meerdere pakhuizen samen als een complex gebouwd 

- gemiddelde diepte 

- gemiddelde lengte afhankelijk van aantal traveeen 

- meerdere lagen 
0 open plattegrond met kolommenstructuur 
0 enkelvoudig 

Door de open plattegrond grate mate van flexibiliteit. 

30 meter 

5 a 8 meter 

5 - 8 lagen 

30 meter 

15 meter 

5 - 8 lagen 

3 - 5 lagen 

20 - 25 meter 

100 - 200 meter 

3 - 5 lagen 

Gemakkelijk inpassen van scheidingswanden om tot een verkaveling in kleinere ruimten te komen. 

Enkelvoudige en dubbele pakhuizen 

Figuur 5 

Door de volledige bebouwing van de kavel werd zuinig met de aanwezige ruimte omgesprongen. Hierdoor 

zijn hele lange en smalle plattegronden ontstaan. 

3. Introvert, extravert. 

De gebouwen warden algemeen gewaardeerd als mooi door hun duidelijk aanwezige karakteristieke uitstraling. 

Een herbestemming is voornamelijk extravert gericht, het gebouw kan gebruikt warden als herkenningspunt. De 

gebruikte architectuur is eenvoudig: minimaal gedecoreerde bakstenen gevels. 

' Voor de beschrijving van de karakteristieken zijn vele voorbeelden bekeken uit de boeken van Nijhof (1994), Nijhof (1996), Beerda (1993) en 

Schulte ( 1996) en vele artikelen en voorbeeldprojecten op Internet. Daarnaast is !let aangcvuld met specifieke literatuur over een bepaalde 

typologic. 
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4. Organische vormen of repetitie. 

Veel repetitie door vaste stramienmaten en vaste hoogte van verdiepingsvloeren. 

Met kleine aanpassingen geschikt te maken voor tijdelijke invullingen. 

5. Enke/e /aag of meerdere verdiepingen. 

Alie pakhuizen hebben meerdere verdiepingen 

6. Zware of lichte structuur. 

De verdiepingshoogte is op alle verdiepingen identiek, maar laag. De oorzaak hiervoor is het feit dat zware 

goederen niet te hoog opgestapeld konden warden. De gemiddelde hoogte varieert van 2,2 tot 2,6 meter 

vrije hoogte met kleine uitzonderingen van 1,8 meter en 2,8 meter. 

De ramen zijn in de meeste gevallen klein. 

De constructie bestaat uit zware balken en vloeren. 

Goede constructieve opbouw: 

7. Locatie. 

bestand tegen erg hoge vloerbelasting 

zware buitenmuren 

goede geluids- en warmte-isolatie 

Pakhuizen liggen verspreid over verschillende stedelijke milieus waarbij de enkelvoudige en dubbele pakhuizen 

voornamelijk in de binnengebieden te vinden zijn en de pakhuiscomplexen en de vemen in de buitengebieden. 

8. Voor- en nade/en + functieveranderingen in de praktijk. 

Voordelen 

Bouwkundig gezien lenen de gebouwen zich erg goed voor herbestemming tot woning of kantoor. 

De stedelijke Jigging, vaak aan waterwegen, is een factor voor een succesvolle herbestemming. 

Er zijn momenteel veel enkelvoudige en dubbele pakhuizen definitief herbestemd waardoor veel 

informatie en voorbeeldprojecten aanwezig zijn. 

Nadelen 

De lange, smalle plattegrond bij enkelvoudige pakhuizen in pakhuisrij. 

De grate afmetingen van een pakhuiscomplex. 

Functieveranderingen in de praktijk 

Uit een onderzoek van Beerda (1993) komen 

de in figuur 6 genoemde functiewijzigingen 

naar voren, gebaseerd op 35 cases, 

voornamelijk enkelvoudige en dubbele 

pakhuizen. Dit aantal lijkt gering maar is gezien 

het eenvormige gebouwtype voldoende om 

een juiste inschatting te maken. De grootste 

gedane ingrepen zijn: 

Onderzoek Beerda pakhuizen 

Herbestenwning pakhuizen 

soc. cult . functie 

rruseum I attractie 

bedrijven 

Winkels 

horeca I hotel 

Sport / recratie 

extra daglichttoetredingen aanbrengen 

het inbouwen van Jiften 

Overig +-P-~--~---~-~ 
0 10 20 30 40 50 

Figuur6 

9. Kader onderzoek. 

Het onderzoek richt zich op de pakhuiscomplexen en vemen. De enkelvoudige en dubbele pakhuizen aanwezig in 

Nederland zijn bijna allemaal al herbestemd tot woongebouw met werkruimen voor kleine ondernemingen. De 

afmetingen en flexibiliteit van deze typologieen zijn zo groat, dat herbestemming geen grote problemen oplevert. 

De afmetingen en opbouw van de vemen en complexen zorgen in de praktijk wel vaker voor problemen bij het 

vinden van een geschikte nieuwe (tijdelijke) functie. 



Silo's 

Binnen de categorie silo's kunnen verschillende typen onderscheiden warden: Gemetselde doos met houten karen, 

gemetselde karen van NeHoBo, stalen silo's en betonnen silo's. 

1. Afmeting van het gebouw. 

Vormgeving - Plattegrond 

Silogebouwen met zichtbare cellen 

(open type) 

Techniek naast 

de cellen 

Techniek 

Op de cellen 

2. Open of gesloten structuur. 

Silogebouwen met ombouw 

(gesloten type) 

Gebouw met 

elevatortoren 

In combinatie 

met maalderij 

I 
J 

Door de aanwezigheid van een grate, open plattegrond en veel binnenruimte, kan het gebouw relatief gemakkelijk 

verdeeld warden in kleinere afmetingen voor nieuwe bestemmingen. 

3. Introvert, extravert. 

Hoge, massale, gesloten gebouwen. 

Er zijn enkelvoudige complexen en de zogenaamde silolandschappen. 

4. Organische vormen of repetitie. 

De techniek bepaalt de vormgeving van het gebouw. 

In de meeste gevallen refereren de aan het einde van de 19de eeuw gebouwde silo's sterk aan het oude 

pakhuiscomplex. 

Sprake van repetitie in de opbouw. 

5. Enke/e /aag of meerdere verdiepingen. 

Een silo is een smal, hoog gebouw en bestaat uit meerdere verdiepingen. 

6. Zware of lichte structuur. 

In figuur 7 is de constructie van de vier onderscheiden typen weergegeven. 

Stenen doos met houten karen 
(silocellen) 

Typologie silo 
0 Houten karen (vierkant) met daaromheen een stenen silogebouw met een constructie 

van trekstangen om de druk in de karen op te kunnen vangen. 
0 Gebruikt voor oudste type silo's. 

Gemetselde karen van NeHoBo 
(Nederlandse Hole Baksteen) 

0 Bakstenen karen en silogebouw met hierin wapeningsstaven voor de druk. Het geheel is 
opgezet op een onderbouw van gewapend beton. 

Stalen silo's 

Betonnen silo's 

7. Locatie. 

0 Opbouw van een prefabsysteem van walsprofielen met daartussen damwandprofielen. 
0 Demontabel en verplaatsbaar. 
0 Ronde, stalen silo's worden in het onderzoek buiten beschouwing te laten. 

0 Per definitie de grotere silo's geheel opgetrokken uit beton 
0 In verschillende vormen waaronder verkant en schijfvormig. 

Figuur 7 

Grote verspreiding over Nederland. De oudste en grootste silo's liggen aan het water, verder is een concentratie 

waar te nemen bij grate infrastructurele netwerken van wegen en spoor. 

- 7 -



- 8 -

8. Voor- en nadelen + functieveranderingen in de praktijk. 

Voordelen 

Vaak gelegen op strategische locaties. 

Geschikt voor lucratieve appartementen en kantoren. 

Nadelen 

Hun jonge leeftijd (circa 1920), geringe 'architectonische aaibaarheid', gesloten karakter en dominante 

aanwezigheid is er maatschappelijk weinig waardering voor dit type gebouwen. 

Literatuur is schaars, inventarisaties ontbreken en weinig particuliere organisaties richten zich specifiek 

op dit type industrieel erfgoed. 

Er zijn vaak ingrijpende veranderingen nodig om het gebouw geschikt te maken voor een nieuwe 

bestemming wat het uiterlijk van het gebouw aantast. 

Functieveranderingen in de praktijk 

Er zijn nog niet veel projecten bekend met een succesvolle herbestemming. Het inpassen van een juiste 

nieuwe bestemming binnen de schepende voorwaarden van het gebouw blijft een complexe opgave. 

Geslaagde voorbeelden zijn (weergegeven in figuur 8): 

Betonnen en bakstenen silo's Korthals Altes te Amsterdam, herbestemd tot woningbouw. 

Betonnen silo in Rotterdam, tijdelijk herbestemd tot de discotheek 'Now & Wow'. 

9. Kader onderzoek. 

Voorbeeldprojecten 

Korthals Altes 
Amsterdam 

Now& Wow 

Rotterdam 

FiguurB 

In figuur 9 is de opgave weergegeven waarbij het aantal silo's in Nederland is ge'inventariseerd en is aangegeven 

welke al herbestemd zijn of op het punt tot herbestemming staan. In het onderzoek warden de stenen en 

betonnen silo's van het gesloten type meegenomen [Baalman, 2004 & Loeff, 2004] . 

Sllogebouwen 
lnN-and 

Loge-

0 2' !iO llm 
_ _, 

AN ·-~-. 1 ·--
=-,.:,.-..... ~""" ..... ~· .. ~ ......... ~ .. 

kaart 1 

Silo's in Nederland 
Heri>estemmlng 
sllogebouwen -

0 2' 501un 
- -- ___ :-:--=i 

AN•----• 1 ·--
=-.:.-
. , .. ............. ~· ..... ......... , .. u 
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Fabrieken / bedrijfsgebouwen (meerdere tagen) 

Binnen de categorie fabrieksgebouwen kunnen uiteenlopende indelingen worden gemaakt. Er kan onderscheid gemakt 

worden naar agrarische en industriele productie, handel en distributie en nutsvoorzieningen. De grote diversiteit in 

industrietakken en gebouwtypen zijn weergegeven in bijlage 3 en figuur 8 en 9 in het onderzoeksrapport. 

1. Afmeting van het gebouw. 

Fabrieken komen in uitvoering veelal overeen met pakhuiscomplexen. Een groot verschil zit in de 

complexiteit van de plattegrond. Daar waar een pakhuis een vierkante / rechthoekige plattegrond heeft, kan 

die van een fabriek allerlei vormen hebben door de vele verbouwingen en uitbreidingen die gedurende de tijd 

hebben plaatsgevonden. 

Fabrieken staan niet op zichzelf, maar vormen met een heleboel bijgebouwen de totale 'fabriek'. 

De vormgeving van de fabriek wordt bepaald door de wijze van aandrijving van de machines. 

De daken zijn meestal zadeldaken, lessenaardaken en sheddaken. 

2. Open of gesloten structuur. 

De plattegronden zijn open met hierin een kolomstructuur met afstanden van 4 tot 7 meter. 

Open plattegrond met kolomstructuur zorgt voor een hoge mate van flexibiliteit 

3. Introvert, extravert. 

Een fabriekscomplex bestaat vaak uit een hoofdgebouw met daaromheen diverse bijgebouwen. De uitstraling is in 

het algemeen extravert, maar kan per gebouw verschillen. 

4. Organische vormen of repetitie. 

Door de vaak vele aanpassingen en uitbreidingen gedurende de tijd, hebben fabrieken een erg organische vorm. 

5. Enkele laag of meerdere verdiepingen. 

Binnen dit type wordt uitgegaan van fabrieksgebouwen met meerdere verdiepingen. 

6. Zware of lichte structuur. 

De hoogte van een verdiepingsvloer loopt uiteen van 3 tot 6 meter. 

De constructie bestaat meestal uit gietijzeren kolommen met een houten of betonnen vloer ertussen. 

De buitengevels zijn meestal niet ge'isoleerd en de ramen zijn van enkelglas in ijzeren kozijnen. 

7. Locatie. 

De gebouwen zijn voornamelijk gelegen in het rand- en buitengebied. 

8. Voor- en nadelen + functieveranderingen in de praktijk. 

Voordelen 

De ligging van de kleinere fabrieken op vaak strategische plekken in het centrum van de stad. 

Een fabrieksterrein biedt een ultieme kans om een gebied een opleving te geven met waardering voor 

het verleden. 

Nadelen 

Door de vaak grote diepte van de ruimte, dient over een goede invulling nagedacht te worden. 

Door de grootte van de projecten en hoge mate van complexiteit dient een goed plan gevonden te 

worden voor de ruime invulling en fasering van het geheel op basis van een uitgebreid marktonderzoek. 

Functieveranderingen in de praktijk 

Uit een onderzoek van Beerda (1993) komen de in figuur 10 genoemde functiewijzigingen voor fabrieken naar 

voren. Hieruit blijkt dat de transformatie van fabrieken een scala aan nieuwe bestemmingen oplevert. Een oorzaak 

hiervoor is de specificiteit van de diverse gebouwen in hun omgeving. 

- 9 -
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Herbestenming bedrijfsgebouwen 

ka ntoren/ overheid l::l::=;:::=;::::;:==~ 
soc. cul. functie 

rruseum/attractie ~===;;:;:;=::;;;::::::i 

Bedrijfsgebouwen praktijk 

bedrijven ~==r::=;=:::!:l==;==:::::::i 

w~kels ~======= 
horeca / hotel 

Sport I recratle 

~e~ E::::;i::i;::::::::::::~::::::t::;;:i_L-~l-~ 
10 20 30 40 50 60 

Onderzoek Beerda (1993) 

9. Kader onderzoek. 

Alie bedrijfsgebouwen en fabrieken warden in het onderzoek meegenomen. 

Bedrijfshallen (enke/e /aag) 

Om het diepteprobleem op te 
lessen zijn de woningen aan de 

gevel gelegen en is er een 
binnenstraat met bergingen en 

een dakdoorbraak ontstaan. 

Figuur 10 

Binnen de categorie bedrijfshallen warden onderscheiden: hallen, veilinggebouwen, beursgebouwen, winkels, loodsen, 

remises, werven en fabrieksgebouwen met een laag. 

1. Afmeting van het gebouw. 

Een laag bestaande uit een ruimte. 

Men heeft te maken met een grate hoogte van 5-8 meter. 

2. Open of gesloten structuur. 

De plattegrond is open en rechthoekig met hierin een kolomstructuur. 

3. Introvert, extravert. 

Het gebouw is introvert gericht. 

4. Organische vormen of repetitie. 

Er is Sprake van repetitie, een gebouw bestaande uit een grate ruimte of meerdere aansluitende grate ruimten. 

5. Enkele /aag of meerdere verdiepingen. 

Binnen dit type wordt uitgegaan van bedrijfshallen met een enkele laag. 

6. Zware of lichte structuur. 

Men heeft te maken met een lichte structuur. In veel gevallen moeten er aan de buitengevel grate aanpassingen 

gedaan warden om, voornamelijk op bouwfysisch gebied, het pand geschikt te maken voor een nieuwe functie. 

7. Locatie. 

De gebouwen zijn voornamelijk gelegen in het rand- en buitengebied. 

8. Voor- en nadelen + functieveranderingen in de praktijk. 

Voordelen 

Door de grate overkappingen is het gebouw uitermate geschikt voor functies in de recreatieve sfeer. 

Door de ligging in het buitengebied is de locatie goed bereikbaar en zijn er voldoende parkeermogelijk

heden voor bezoekers en personeel. 

Door de grate kavels zijn er meer mogelijkheden de herbestemming met nieuwbouw te combineren. 



Nadelen 

De grootste verschillen met fabrieken is het gebruikte materiaal voor de buitenwanden, vaak dun en 

niet geschikt voor een nieuwe bestemming. 

Door de grootte van de ruimte vergt het vaak vele aanpassingen om het gebouw geschikt te maken 

voor een nieuwe tijdelijke functie. 

Het gebouw is niet geschikt voor alle vormen van tijdelijke invulling gezien het verschil in technische 

eisen vanuit deze nieuwe functie en datgene wat het gebouw zelf kan bieden. 

Functieveranderingen in de praktijk 

Voorbeelden van functieveranderingen zijn bowlingbanen, sporthallen en evenementenlocatie. De ruimte is 

minder geschikt voor wonen, zeker wanneer men de locatie voor een tijdelijke bestemming bekijkt. 

9. Kader onderzoek. 

Alie bedrijfshallen worden meegenomen. 
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Bijlage 5 - Locatietyperingen 

Er kunnen verschillende locatie-indelingen gemaakt warden die gebaseerd zijn op diverse uitgangspunten: 

1. Indeling naar functiemix Urhahn en Bobic (1994) - figuur 11 

2. Indeling op basis van hoofdfunctie ter Velde (1999) - figuur 12 

3. Indeling naar aantrekkingskracht Stratton (2000) - figuur 13 

4. Indeling op basis van dichtheden en mate van functiemenging Ministerie van VROM (2005) - figuur 14 

1. Urhahn en Bobic (1994) 

2. 

Stadscentrum 

Op basis van functiemix - Urhanh & Bobic 

centraal gelegen, geconcentreerd op bezoekers, hoge dichtheden, verschillende samenstellingen 

van functies, nadruk op commerciele of publieke functies, mix van grate en kleine schaal 

- centrum (voetgangersgebied) 

- centrum rand 

Attracties en voorzieningen attracties en voorzieningen in een stad en in periferie gebieden vaak in combinatie met 

woonfuncties, goede publieke bereikbaarheid 

Gethematiseerde mix van functies gemengde flexibele werkgebieden, mix van kantoren, bedrijven, onderwijs, horeca,etc., beperkte 

woonfunctie 

- bedrijventerreinen 

- overig 

Figuur 11 

Ter Velde (1999) 

Industriegebied 

Kantoorgebied 

Woongebied 

Handelsgebied 

Recreatief gebied 

Gevarieerd gebied 

Centrum 

Geen bebouwing 

Op basis van hoofdfunctie - ter Velde 

Een stedelijk gebied waarin hoofdzakelijk gebouwen zijn geconcentreerd die zich richten op de productie of 

verwerking van goederen. 

Een stedelijk gebied waarin hoofdzakelijk gebouwen zijn geconcentreerd die een administratieve functie hebben. 

Een stedelijk gebied waarin hoofdzakelijk woningen staan. 

Een gebied waarin hoofdzakelijk bedrijven zijn gehuisvest die gericht zijn op het verhandelen van goederen en/of 

diensten aan de consument. 

Nadruk op de vrijetijdsbesteding. 

Een gebied waarin geen overheersende bestemming aanwezig is; verschillende soorten bebouwing staan door elkaar. 

Dit is het middelpunt van een stad voor wat betreft activiteiten en handel; het is een gevarieerd gebied waarin veel 

bestemmingen warden gecombineerd. 

Open gebied met weinig andere gebouwen. 

Figuur 12 



3. Stratton (2000) 

Op basis van stedeli)l<tleid I aantrekkingskracht - Stratton 

Dorps, landelijk 
(rural) 

Gebieden weg van de invloeden van grote steden. Vrijwel geen bebouwing in de directe omgeving. Open gebied en 
veel groen (agrarisch karakter) . 

Buitenwijk 
(sub-urban) 

Stedelijk (urban) 

-7 Industrieel erfgoed bestaat uit grote fabriekscomplexen met vele bijgebouwen 
-7 Complex proces door de aanwezigheid van een groot aantal gebouwen met hoge diversiteit 
+ De grote afmetingen van het complex maakt aanpassing voor hergebruik makkelijker 

De mooie, natuurlijke en open omgeving trekt mensen aan 
De bereikbaarheid is vaak slecht of beperkt 
Voor veel faciliteiten afhankelijk van de stad 

Omvat de randen van het stedelijk gebied, ontstaan uit een landelijke omgeving (vaak woongebied). 
-7 Industrieel erfgoed omvat fabrieken uit de late 19de eeuw 

+ Goede bereikbaarheid door ligging naast grote wegen en spoor 
Ligging op sites die erg in trek zijn voor ontwikkeling van nieuwbouw dus moeilijk te beschermen 

Veel bebouwing van allerlei soorten in de directe omgeving van het gebouw, dicht op elkaar gebouwd. 

-7 Industrieel erfgoed bestaat uit kleinere, compactere gebouwen zoals warenhuizen en pakhuizen 
+ Aanwezigheid van veel mensen (hoge bewonersdichtheid), bedrijvigheid 

Slechte bereikbaarheid door hoge bebouwingsdichtheid en drukte, weinig parkeermogelijkheden 

4. Ministerie van VROM 

Op basis van stedelijk dichtheid en mate van functiemenglng - VROM 

Centrum 

Woonmilieu 

Soc-cult en openbare voorzieningen 

Bedrijventerrein 

Groen- en sportvelden 

Bouw- en stortplaatsen 

Grote infrastructuur 

Buitengebied 

Centrummilieus 

Hoogstedelijk, stedelijk, laagstedelijk, dorps 

Hoogstedelijk, stedelijk, groenstedelijk, laagstedelijk, dorps 

Bijwonen, 
op zichzelf, 
kleine en randen 

IO 

.. 

-~· 

. ............... . - 0-.i--..•- · ----

Er worden vier centrummilieus onderscheiden, die in menging afnemen naarmate de dichtheid toeneemt. 

Gemiddeld is de dichtheid van centrummilieus het dubbele van de woonmilieus. 

Figuur 13 

Figuur 14 

De combinatie van stedelijke dichtheid en het aandeel werkgelegenheid en winkels/horeca is hoger dan in de 

omliggende woonmilieus 

1. Hoogstedelijk centrummilieu 

Een concentratie van bijna alle functies in de hoogste dichtheden. 

Het milieutype komt alleen voor in de grote steden en vormt daar de kern van het stadscentrum. 

2. Stedelijk centrummilieu 

Vormen de centra van de meeste middelgrote steden, vaak omgeven door laagstedelijke centrumcellen. 

Ook diverse stadsdeelcentra van de grote steden worden getypeerd door centrumstedelijk milieu. 

- 13 -



- 1'1 -

3. Laagstede/ijk centrummilieu 

Vormen de kern van kleinere plaatsen en de wijkcentra van (middel)grote steden. 

4. Dorpscentra 

De categorie met de laagste dichtheden. 

Woon milieus 

In de woonmilieus neemt de menging voornamelijk toe met de dichtheid. 

Gemiddeld is de dichtheid in de woonmilieus het dubbele van de dichtheid in bedrijvenmilieus. 

Een relatief grate rol van de woonfunctie. 

De woonmilieus verschillen onderling door de dichtheid en de mate van menging met werken en winkels/horeca. 

Het hoogstedelijke woonmilieu is van alle stedelijke milieus het meest gemengd. 

1. Groenstede/ijk woonmilieus 

Het betreft woningen, vaak etagewoningen, die nabij stadsparken of sportterreinen liggen. 

2. Dorpse woonmilieus 

Komen vooral voor in de kleine nederzettingen. Het is iets meer gemengd dan het laagstedelijke woonmilieu. 

Stedelijke monomilieus 

Stedelijke monomilieus warden gedomineerd door een bepaalde activiteit. Hieronder vallen bedrijventerreinen, 

groen- en sportvoorzieningen en infrastructuur. 

De menging van wonen, werken en winkelen is hier laag. 

1. Bedrijvenmilieus 

a. Bedrijventerreinen, waaronder de grote industriegebieden en haventerreinen. 

b. Kleine bedrijventerreinen en de randen van grote terreinen. 

2. Sociaaf-cultureel 

Dominantie van sociaal-culturele en openbare voorzieningen, waaronder grootschalige onderwijs-, 

gezondheidszorg- en militaire complexen. 

Ze liggen in de meeste gevallen aan de stadsrand of nog verder daarbuiten. 

3. Bouwp/aatsen 

Gebieden die in ontwikkeling zijn, dikwijls nieuw stedelijk gebied, zijn ingedeeld als bouwplaatsen. Een deel 

van de Vinex-locaties is als zodanig nog duidelijk herkenbaar. 

4. Grote infrastructuur 

Vliegvelden, grote verkeersknooppunten en rangeerterreinen. De aard van de werkgelegenheid verschilt 

tussen de milieus. De banen in de secundaire sector zijn geconcentreerd in de bedrijvenmilieus en de 

publieksgerichte banen vooral in de centra en woonmilieus. De banen in de quartaire sector zijn vrij 

evenredig over de stedelijke mil ieus verdeeld . 



Bijlage 6 

Oude functie Nieuwe functie Complexiteit 
Eigendom 

situatie 

Succesfactoren 

Organisatie Locatie Initiatief Draagvlak Overheid Financiën Staat 
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kunstenaars collectief, Onderlinge afhankelijkheid in Overheid en private partijen goed directe omwonenden Groot, zowel bij bevolking en Meewerkend 
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Private sector Hoge maatschappelijk waarde 
De initiatiefnemer blijft geld in 

Bestemming komt 
overeen met 
bestemmingsplan 

project stoppen zonder Monumenten at, 
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Tijdelijke invulling door 
kunstenaars 
Door organiseren van workshops 
draagvlak gecreëerd bij 
betrokkenen Flexibele 
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parkeergelegenheid, 
woningbouw, ateliers, Onderlinge afhankelijkheid in 

Na planontwikkelingoverdracht aan 
BOEi die complete herbestemming 
organiseert 
Alle mogelijke belanghebbenden 
zijn vanaf het begin betrokken bij 

Geven van open dagen en 
rondleidingen 

Voeldoende financiën 
Alle betrokkenen kunnen hun !!isen Gemeente eigenaar van uit allerlei rijks- en 
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gemeentelijke 

Door plangebieden te faseren kan Spreiding fiannciële monumenten en 
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Proces voor 

Woningbouw gemengd Onderlinge afhankelijkheid in het TijdeliJke invulling met anti-kraak gemeentelijk 

. [)E! .K.I()P. .. ...................... ~~~-~ ... ....... . ........... . ~a.c~~n.ef~~i_e~ ............. -~~~ . t>e:<Jr.i~I~~~E!i~ ........... t>e~a_l_~l1 . \laJ1. ~o-~!E!r:' ... ..................... f'rivil~.t .............. ... .......... .................. ...... ... ... ..... .................................................. S'Y.~r_hf!i_d_ ...................................... bf!.w_o_nin_f!_ ............ ....... ............ ............ .................................... ...................... ...... . lllC>".u.lll!:~.~ ............. ..... . 
Groot draagvlak door het in de 
media onder de aandacht brengen Grootste gedeelte van 
van de fabriek -> veel de gebouwen 

Onderlinge afhankelijkheid in het Belangengroepen uit de belangengroepen aangewezen als 

. [)EO -~-~E!~.t~_ls. .................. _ l,ei~!:n ..... ...... ........ ... ... ~.e_elfi!~iE!~ ......... .......... VI'.or1i~J)E!Il .e.~. -~-~t.c:>r.~~ .. . tleh.iJI.~Il . \lal1 .~.~1!:n ........ ................ l'rivil~.t .. ............................................................ ...... .... ... ............... ................... ... l!lila.t~h_aP.P.iJ,. ~r_aa.~_vla_k . ~~r~!E!~.~~ . -~-~e_e_nt~. :-:o!~. !a.te: .... ......... ....... .... ... ... ............. ............. ... ................................. ~!il<s~.o.l)~~-e_nt_ ......... .. . 

[)e_ .'f.ri_C()t... .. ......... 'N.in_ter.S\Yii~ 

Koopappartementen, 
parkeergarage, 
horecagelegenheid, Onderlinge afhankelijkheid in 

TE!xtiE!Ifabl'i!:k . ... .... .si?<J.rtCE!f1~m . tleh.iJI_er1 1/all . ~o.el!:n. .... ... . ....... ~l)li ~blie_k 

Culturele bedrijvigheid Onderlinge afhankelijkheid in het 
Militaire functie .. e11. >VOI1in_gb()u_~ . . t>eh~l_eJ1 . v.an d.oelf!n ........................ P.u_blie_k_ .. .. 

Cultuurhistorische 
waarde van het terrein 

Door rondleidingen, 
informatiedagen en presentafeis Geen hoge eisen aan 

Eerste initiatief gemeente, tweede bevolking bewust gemaakt herbestemming vanuit 
van een marktpartij wat kans van de gemeente -> rol 

Woningcorporatie 
(eigenaar) met ruime 
financiën treedt op als 
ontwikkelaar em draagt 
hierbij de risico's 

slagen vergroot wanneer deze niet Zowel overheid als omwonenden beperkt tot geven Gemeente betaalt 
afhankelijk is van gemeentelijke zijn blij dát er iets gebeurt, dus monumenten restauratie schoorsteen 2 panden, allebei 

subsidies .................. g~n barri~e ........ vE!r!lun_nif1g ............... ... E!n __ W()E!I1 .. .. ~iil<srn.o11~rr1ent .. 
Enkele gebouwen 
hebben de staat van 

__ is __ qr()()t ...................... Gemeente ...... ................... .. .. . .................................................................................. ............. ~iil<s~.o.n~rr1e.nt ........ 
/ 
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Oude functie 

Witte Dame Eindhoven 

~d.~~~~!. .. .. .. ................. :VVC>rrn.e~r .......... ...... Z.~P.z_i~.e~J . 

Cereol fabriek Utrecht 

De Hutten Ui ft 

~trij_~ .. s. (llE!bl~). Eindhoven 

fla.~f~~ri~~ ................ !llb!Jr!l 

........ IJze_rvE!rviE!r~_nll .. 

Wollen stoffen- en 
dekenfabriek 

[)~ _ l(l_oP. .... .................. ~tr.~_ht ....................... _M_a_ch_ln~fa_briE!~ .. .. 

De Sleutels Lelden Meelfabriek ... ... .... ........ ----- ················ 

Nieuwe functie 

Bibliotheek, winkels, 
kunstenaars collectief, 

....... D_es_i\lf1 ~ca_dE!rnX 

Tijd 

Voortdurend slecht 
economisch klimaat 
zorgt voor het moellijk 
plaatsen van sommige 
functies 

Onderzoek 

Faal ·actoren 

Organisatie Locatle Initiatief Draagvlak 

Meerdere, maar allen 

..... N_o\l.llel!n.................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _()n_~~ef1d_h<;ld_ -~~-~d.l.~d.E! .111id.dE!iell ................ .• ..... .... .... ........... ...... ... .... .. ...... n_iE!t . lle~l_aa_\l_d 

Niet meewerkende 
eigenaar, wil het 
gebouw liever zien 
Instorten 

Door het moeten halen 
van een grote winst 
moest de hoofdfunctie 
wonen worden 

Ijzermuseum, 
parkeergelegenheid, 
woningbouw, ateliers, 
horeca 

Geen concreet Complex door aanwezigheld van vele partijen, vele 

..... ............ _eln_d<j()ei.IJeformui<;E!rd_ ... ~E!tlo.u\Y.er1 .............................. . .......... ..... . 
Lastig te creëren door 
grootte van het 
plangebied 
Nog vroeg 1n 
ontwikkeling, nog bijna 
geen draagvlak bij 

Door de grootte van Vele discussies over Marginale Inbreng mogelijk vanuit de bevolking bevolking 
het gebled een erg welke panden welfniet Nog geen concrete 
lange doorlooptijd -> behouden moeten plannen dit op te 
veel flexibiliteit vereist worden Omstredenheld doelstellingen pald<E!r1 .. -----------------·-·· --------------····-· ·········· · ···········aëwönë~sin·~tiiitië~en ·wördëii . iiietmeegr;omen· irl ······ ····················· ··········· ······· ·········· · ····················· 

denkproces 

Hoge complexiteit omdat actoren onderling afhankelijk 
zijn voor het behalen van hun eigen doelen 
Gemeente wil regie hebben, maar heeft In gebied bijna 
geen grondbezit 
Omstredenheld doelstellingen 

Overheld 

................. 
Wisseling binnen 
provincie zorgt voor 
onzekerheld van 
eerder toegezegde 

Financiën 

subsidie Niet sluitend 

Zeer hoge 
aanschafkosten voor 
de gemeente-> hoge 
opbrengsten benodigd 

..... ... .. ( IYillst.m.a.xlrn_all_satiE!) 

Staat pand 

Beperkt deel In 

Technische staat 

Zeer slecht 

Asbest verwerkt In dak 

Gebouw staat al lang 
leeg 
Eerst wordt het 
commerciële plan 
uitgewerkt, daa ma 

Bedrijvigheid, kleine 
supermarkt met 
aanleunwlnkels, 
grootschalige 
detailhandel, leisure 
functies 

Geen draagvlak omdat 
bewoners zich aanmermlng voor wordt pas naar de 

····· ·····················------·-··-································· 

Woningbouw gemengd Project loopt al vast In 

.. llle.t _~_rl).vl_~~~id_ ........ l~i.ti~ti_eff~~---···· ········· · 

.. M.~r_dE!re ~~~-ell . l11_et . E!i!!E!n~ls_tell ·nfje_n_ .. ................ ... ..... . . . ...... 9.~1l~.ee_rd __ V{)ele_n_ ........................................................................... f\IJ.ks.lll()n_u_m.e.nt ........... . ~rc_hlt~~.'.!~l!k.e~ell ... . 
Haalbaarheld 
afhankelijk van het wel 

Gemeente en ontwikkelaar zijn afhan'<elijk van elkaar, of niet krijgen van Geen duidelijk 
maar samenwerking loopt slecht Ontwikkelaar Is Monumentenstatus Monumentenbeleid van 
Gemeente wacht op ontwikkelaar en andersom eigenaar en In principe de gemeente Volgens 
Omstreden doelstellingen tegen behoud, dus veel andere 
Onbekendheld benodigde mlddelen komt niet met eigen Plan van gemeente organisaties bedenken 

......... ................... M.~r~E!re_ .a~_tor.e~ .I11E!t.~IE!\I_n __ d()e!~_tell i_~~-~-n ...................... ... .. .. ... .......... ........... _Idl!ei!~ . .. . ............................................. CJ\Ie.r:h~i.d . ~.iitt. fl<I.Ssie_f .... fi_n~11c1~1 . n_l~t . rE!n(j~~~ -. z~ . d.~. ~rl.te~a. _ter. Jlle.kl<e . ~~r. ~l~c.ht .................. . 
Partijen stonden In beginfase niet op één lijn -> geen 
goede communieatle structuur 
Bewoners hebben wel Inbreng gehad, maar bij de 
uitvoering maken de private partijen de dienst uit 
Omstreden doelstellingen 
Wisselend patroon deelnemers 

............................ M.~r~E!re_ ac.torerl rnE!t . E!I.~~n d()els_tell illiJen tê9ëi15Pûtterërlvän·· ------------------·-----···· 
bevolking omdat een 

Eerste Initiatief woningcorporatie 
gemeente stukgelopen optreedt als 
op extreem hoge ontwikkelaar, willen 
verbouw- en never dat geld in 

De Tricot .............. ...... "'! ~~-t~r~W.Ij_~ .... ............. :r~J<tiE!I.~~tlr~e~ ............ __ K()()~fll:l'lrt~l11.er1te_n ................ .. .......... ......................... . .............. _re_sta_ur_a~e_k()St~n .......... _ l_a~e_re hl)re_n_ .. ..... . 

De Rijksdienst Is tot In 
detail. veelelsend 

--------------------·--
Provincie heeft zich aangenmeld voor het project, maar 
is niet meegenomen (andere doelsteUing) 

Als duidelijk wordt dat 
Het Rijk Is trekker van het project waardoor het op een de gemeente geen 
geheel. ander niveau komt (proefproject) eigenaar kan worden 
Omstreden doelstellingen van het terrein trekt Het meerendeel van de 
Onbekendheld benodigde middelen Erg groot, 145 hectare deze zich terug uit de gebouwen zal gesloopt 
Wisselend patroon deelnemers met 170 gebouwen ontwikkeling moeten worden om Zeer slechte staat van 

Culturele bedrijvigheld Ernstige Slechte verhoudingen het project rendabel te vele gebouwen door 

_f:l!l!~ ~!'. f);l.~c_t!~---------- ~!'.~?!'!!'.2~!'-':' ............................................................. f:l~!.d_~:~-~~~!'!'. ~!'_t_~!Q~!' . .9.~EO~s_t:~~!'.2E0~---------------~~~~~~~I!'_Q _____ _____________________________________ _________________ ~_s_s_e_~ -~=-~!~::~--------':".~~~!'-- -------------------------------------------l_!l_~9~-~~9~-~!'.~ -----···-



Bijlage 7 - Charter van Venetie 

Internationaal Handvest voor behoud en restauratie van monumenten en stads- en dorpsgezichten. Goedgekeurd op 

het 2de Internationale Congres van Architecten en Technici op het gebied van de monumentenzorg van 25-31 mei 

1964 te Venetie. 

Historische monumenten en stads- en dorpsgezichten zijn dragers van informatie uit het verleden. Zij vormen het 

historische erfgoed dat een levende geschiedenis is van een eeuwenlange traditie van de mensheid. Er is een groeiend 

besef dat het behoud van dit erfgoed een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Het is een plicht deze monumenten en 

stads- en dorpsgezichten in alle rijkdom en oorspronkelijkheid aan toekomstige generaties over te dragen. 

Het is van essentieel belang dat de beginselen die de leidraad moeten vormen voor bescherming en restauratie van 

monumenten, in internationaal verband warden aanvaard. Elk land is verantwoordelijk voor de toepassing van deze 

beginselen binnen zijn eigen cultuur en tradities. 

Het handvest van Athene uit 1931, dat voor de eerste keer deze beginselen gaf, heeft bijgedragen aan een uitgebreide 

internationale beweging. Deze beweging heeft met name geleid tot nationale documenten, tot activiteiten van ICOM 

(International Council of Museums) en UNESCO en de oprichting door deze laatste van ICCROM (Internationaal Centre 

for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property). Toenemende bewustwording en een 

kritische opstelling hebben zich gericht op steeds complexere en sterk uiteenlopende problemen. Daarom wordt het tijd 

de beginselen van het Handvest te herzien en de reikwijdte ervan in een nieuw document te vergroten. 

Definities 

Artikel 

Het begrip historisch monument omvat niet alleen de architectonische schepping als zelfstandig object, maar ook 

stads- en dorpsgezichten als uitingen van een bijzonder cultuurpatroon, als voorbeelden van een kenmerkende 

ontwikkeling of een historische gebeurtenis. Het omvat niet alleen grate artistieke scheppingen, maar ook eenvoudige 

objecten die in de loop van de tijd een culturele betekenis hebben gekregen. 

Artikel 

Voor het behoud en de restauratie van monumenten dient een beroep te warden gedaan op alle wetenschappelijke en 

technische kennis, die kan bijdragen aan het bestuderen en veiligstellen van het cultureel erfgoed. 

Artikel 

Het behoud en de restauratie van monumenten is niet alleen gericht op bescherming als kunstwerk, maar ook als 

historische bran. 

Behoud 

Artikel 

Het behoud van monumenten vereist op de eerste plaats regelmatig onderhoud. 

Artikel 

Voor het behoud van monumenten is het altijd gewenst daaraan een maatschappelijk nuttige bestemming te geven. 

Een dergelijke bestemming mag echter niet de indeling en decoratie van de gebouwen aantasten. Slechts binnen deze 

grenzen mag een aanpassing aan de ontwikkeling van gebruikseisen warden overwogen en toegestaan. 

- 17 -



- 18 -

Artikel 

Het behoud van een monument houdt ook in het behoud van een overeenkomstige schaal van de naaste omgeving. 

Indien de oorspronkelijke omgeving nog bestaat dient deze te worden gehandhaafd en elke afbraak of verandering, die 

de bestaande verhoudingen in bouwmassa en kleurstelling zou aantasten, moet worden verboden. 

Artikel 

Het monument kan niet los worden gezien van zijn historische en ruimtelijke context. Daarom kan een gehele of 

gedeeltelijke verplaatsing slechts worden aanvaard indien het voortbestaan dit vereist, of wanneer zeer dringende 

redenen van nationaal of internationaal belang dit rechtvaardigen. 

Artikel 

Gebeeldhouwde, geschilderde of andersoortige decoraties die een ge"integreerd onderdeel uitmaken van het 

monument, mogen slechts verwijderd worden, indien dit de enig denkbare mogelijkheid tot behoud is. 

Restauratie 

Artikel 

Restauratie moet uitzondering blijven. Het doel is de esthetische en historische waarden van het monument te 

behouden en zichtbaar te maken. Restauratie moet gebaseerd zijn op eerbied voor het oude materiaal en de 

authentieke documenten. Het restaureren houdt op, daar waar het vermoedelijke herstellingen betrelt en de hypothese 

begint; elke om esthetische of technische redenen als onvermijdelijk erkende aanvulling moet de architectonische 

compositie respecteren en een eigentijds karakter dragen. Elke restauratie moet worden voorafgegaan en begeleid 

door archeologisch en historisch onderzoek van het monument. 

Artikel 

Indien voor de consolidering van een monument de traditionele technische middelen niet toereikend blijken te zijn, 

mag een beroep worden gedaan op alle moderne conserverings- en constructiemethoden, waarvan de doeltreffendheid 

wetenschappelijk is aangetoond en door de ervaring is verzekerd. 

Artikel 

Aangezien met restauratie geen eenheid in stijl wordt nagestreefd, moeten alle waardevolle toevoegingen die in 

verschillende perioden aan het monument zijn gedaan, worden geeerbiedigd. Als aan een bouwwerk lagen uit 

verschillende tijdsperioden te onderscheiden zijn, is het zichtbaar maken van een oudere situatie slechts bij 

uitzondering gerechtvaardigd. Voorwaarde is dan dat de te verwijderen onderdelen van gering belang zijn, de zichtbaar 

gemaakte oudere toestand van grote historische, archeologische of esthetische waarde is en de huidige staat daarvan 

van voldoende kwaliteit om de ingreep te rechtvaardigen. De beoordeling van de waarde van deze elementen en de 

beslissing over de verwijdering hiervan mogen niet alleen afhangen van de met de restauratie belaste ontwerper. 

Artikel 

De onderdelen die de verdwenen gedeelten moeten vervangen dienen op harmonieuze wijze in het geheel opgenomen 

te worden. Deze moeten echter duidelijk van de originele gedeelten te onderscheiden zijn zodat er geen vervalsing 

optreedt van de artistieke en historische informatie. 

Artikel 

Toevoegingen kunnen slechts aanvaard worden zover ze de belangrijke onderdelen van het gebouw respecteren en het 

traditionele kader, het evenwicht in de compositie en de relatie met de omgeving niet verbreken. 



Monumentale stads- en dorpsgezichten 

Artikel 
.. 
·' 

Monumentale stads- en dorpsgezichten vereisen speciale aandacht teneinde bij sanering, inrichting en exploitatie het 

behoud van waarden te kunnen verzekeren. Voor het uitvoeren van conserverings- en restauratiewerken dient men 

zich in deze gebieden te houden aan de in bovenvermelde artikelen genoemde uitgangspunten. 

Opgravingen 

Artikel 

Opgravingswerkzaamheden moeten uitgevoerd warden overeenkomstig de wetenschappelijke normen en voldoen aan 

de in 1965 door de UNESCO aanvaarde "Aanbeveling betreffende de bij archeologische opgravingen toe te passen 

internationale principes". De inrichting van ru'ines, de permanente bescherming ervan, het beheer van architectonische 

onderdelen en opgegraven voorwerpen, dienen verzekerd te zijn van de noodzakelijke maatregelen. Voorts dient alles 

in het werk te warden gesteld om de aard van het opgegraven monument te verduidelijken zonder echter aan zijn 

betekenis afbreuk te doen. 

Elke reconstructie is echter bij voorbaat uitgesloten; enkel opbouw met aanwezig resten (zogenaamd anastylose) kan 

warden toegestaan. De aanvullende materialen, die nodig zijn om een goed behoud van het monument te verzekeren 

en om de samenhang van de vorm te herstellen, moeten steeds herkenbaar zijn en tot een minimum warden beperkt. 

Documentatie en publicatie 

Artikel " "· 
De werkzaamheden voor behoud, restauratie en opgraving moeten steeds warden begeleid door een nauwkeurige 

documentatie in de vorm van analytische en kritische rapporten, ge'illustreerd met tekeningen en foto's. Alie fasen van 

ontgraving, consolidatie, herbouw en integratie, alsmede de technische en formele bijzonderheden die zich gedurende 

het werk voordoen, moeten warden vermeld. Deze documentatie moet warden ondergebracht in het archief van een 

openbare instelling en ter beschikking staan aan onderzoekers. Publicatie van de documentatie is aan te bevelen 
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Bijlage 8 - Wetgeving gebruiksvergunning 

In onderstaande situaties is een gebruiksvergunning vereist [gebruiksvergunning.nl, 2006] : 

Meer dan 50 mensen tegelijk aanwezig. 

Bedrijfsmatige opslag van gevaarlijke stoffen. 

Nachtverblijf aan meer dan vier personen. 

Dagverblijf aan meer dan tien kinderen jonger dan 12 jaar of tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapten. 

Woonverblijf aan meer dan vier personen (anders dan een huishouden). 

Bij het verlengen of aanvragen van een gebruiks

vergunning wordt het gebouw ge"inspecteerd op 

brandveiligheid waarbij drie wetten zijn betrokken 

(weergegeven in figuur 15) : 

1. Woningwet 

2. Wet milieubeheer 

3. Arbowet 

Figuur 15 

Bouwbes/uit 

Wet.- en regelgevlng gebruiksvergunning 

De brandveiligheidseisen in het Bouwbesluit zijn prestatie-eisen en warden gecontroleerd op naleving door de 

gemeente. Ze zijn gericht op het: 

voorkomen van brand en rook 

voldoende lang in stand blijven van bepaalde constructies bij brand 

beperken van de uitbreiding van brand en rook 

veilig kunnen ontvluchten 

bestrijden van brand en het voorkomen van ongevallen 

Bouwverordening 

Op het gebied van brandveiligheid bevat de bouwverordening onderwerpen als: 

bereikbaarheid voor brandweervoertuigen en de beschikbaarheid van bluswater 

brandmeld- en ontruimingsinstallaties 

overige brandbeveiligingsinstallaties 

kleine blusmiddelen 

gevaarlijke stoffen 

Aan de hand van de Bouwverordening kan warden gekeken welke aanvullingen noodzakelijk zijn op de eisen van het 

Bouwbesluit om tot een brandveilig geheel te komen. De gebruiksbepalingen zijn bedoeld om te waarborgen dat het 

feitelijke gebruik van het gebouw in overeenstemming is met het beoogde brandveiligheidniveau. 

Arbo-regelgeving 

In het Arbobesluit zijn diverse uitvoeringsbesluiten opgenomen die onder meer aanw1Jzingen geven over de 

brandveil igheid van werknemers. De naleving geschiedt door de Arbeidsinspectie. Het gaat hierbij om de onderwerpen: 

vluchtwegen en nooduitgangen 

brandmelding en -bestrijding 

De Nederlandse Norm 

De NEN-normen bevatten kwaliteitseisen ten aanzien van de installaties. De belangrijkste voor brandveiligheid zijn: 

NEN 2535 brandmeldinstallaties 

NEN 2555 vluchtwegen en transparantverlichting 

NEN 2654 

NEN 2575 

onderhoud aan brandmeldinstallaties 

ontruimingsinstallaties 



Bijlage 9 - Aspecten onderscheiden in de VastgoedKwaliteitsMeetlat {VKM) 

Omgeving 
Beeldverwachting 

Esthetica 
Ruimtelijke aspecten Functionele aspecten 

i I•, 

........................................ ....... _ 

10.2 Uiterlijke 
10.2.1 schoonheid 

Omstandigheid, dat 
iets behaaglijk is 
voor het oog 
(subjectief) 

11.2 
11.2.1 
11.2.2 
11.2.3 

Bereikbaarheid 

111· :11! ,;11 (j: ,,,; 
1 

J 1 

''! I 1 ll ! ii il'.' i H 

Toegangswegen 
Routing 
Richtingverandering 
Ruimte 

12.1.3 
12.1.4 
12.1.5 

Regionaal 
Auto 
Vrachtwagens I 
bussen 

12.1.6 (Brom)fietsen 
12.1.7 Openbaar vervoer 
12.1.8 Leveranciers 
12.1.9 ........ t:!1,JIP.i:l!~D.?.!~f.l __ _ 
12.2 Parkeercapaciteit 
12.2.1 Auto 
12.2.2 Vrachtwagens I 

bussen 
12.2.3 (Brom)fietsen 
12.2.4 Minder validen 

.. . - - - - -- ---f --- ------ t 12.2.5 _ t:i1,1lpqi~Q?.~~-r:i __ ------1 
10.3 Herkenbaarheid ' ' · ' •., ,, '" • !: 12.3 Voorzieningen i 
10.3.1 Imago , ·::,. 1.'1 '· 12.3.1 Bankfiliaal (pin) l 
10.3.2 Representativiteit f 12.3.2 Postkantoor J

1

:, 

10.3.3 Karakter (green . ; ,. , , ,. ,. : ,, : 12.3.3 Horeca 
versus stedelijk) · 1. ,;, · , "· I: ,. ' •' ! 12.3.4 Supermarkt i 

···························-···-
10.4 Tijdsbeeld !::, 

10.4.1 Behoudend 
10.4.2 Vooruitstrevend . I 
10.4.3 ?'.~if.?~9.IJ9.igQ~ig ..................... ! 
10.5 Uitstraling 
10.5.1 Sfeer 
10.5.2 Status 
10.5.3 Levendigheid I 

10.5.4 
dynamiek 
Vrijheid 

12.3.5 Detailhandel l 
12.3.6 Religieuze !, 

12.3.7 gebouwen 
: 

g:~:~ ~~~~~~~tra .... , !:::: 12.3.10 Groenvoorzieningen 
W.9.!~ryggr,?i~!:J]D.9~!:1 

!:, • 'j I 

!: ; < ' 'I ' [' ,; I·~,; -l 'l li Ii ; : 

! ! 

rn:fa E:~, I 
! 12.5.4 Horeca ! 

l i~:~:~ g~~~~i~~~~~~~~e [
1 I 12.5.7 n 

!:, 12.5.8 Industrie ! 
Luchtverontreiniging !: 

l Windhinder 
i"T6 ··· carisequefitiesvoar __ , 
12.6.1 

12.6.3 
12.6.4 

de omgeving 
Verkeersdrukte 

:',, :·' 

Openbaarheid 
Contact met 
omgeving 

Technische aspecten 

23.1 
23.1.1 

23.2 

23.3 

Bouwtechnische 
staat 
Onderhoudstoestand 

Staat van het terrein 

.......................................... _ 
Netheid / schoon 
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Beeldverwachting 
Esthetica 

20.2 
20.2.1 

I ii Ii. 

•' i ,j I 'I' 

Uiterlijke 
schoonheid 
Omstandigheid, dat 
iets behaaglijk is 
voor het oog 
(subjectief) 

Terrein 

Ruimtelijke aspecten 

21 .1 
21.1.1 

' i 

Beschikbare grootte 
Afmetingen 
I )jH'l d l._ l, )I I' 1 !\I ( lli 

(IJi/1;1·111/il•/.·· 

11101rcfnf..h1~ri1 n 

::·; 1 "~c I 1 Ii i ·, J, 11' ! 1 '( i t , 11 1 

l l1',\il11ii: 1 ·:· 

Functionele aspecten 

22.1 
22.1.1 
22.1.2 
22.l.3 
22.1.4 
22.1.5 
22.1.6 

22.2 
/'.).I 

22.2.3 
.'i-

22.2.5 

Bereikbaarheid 
Auto 
Vrachtwagens I 
bussen 
(Brom)fietsen 
Hulpdiensten 
Openbaar vervoer 
Minder validen 
Orientatie 
»V:ir,11 ·n 

Omliggende 
bebouwing 

Technische aspecten 

23.1 
23.1.1 

23.2 

Bouwtechnische 
staat 
Onderhoudstoestan 
d 

Staat van het 
terrein 

Uitzicht 

~Ii T~~~~:~:::, 1.· ... . . ':::::;:::~,'~;;, :,~1·, . . ·=:;~,,: ,, TJ.3 
20.3.3 Visueel i'·• 1,,,11···i11·1'· 

_;;_ ... ;;;~r~~ j .. ·-··· '~,, , ,', , ',. ™'~.- ~:-:,;:;:.·;:, .... ,.. -1. 

Netheid / schoon 

20.4.1 Behoudend ! :•11o'l111w1• 1
''''·" •'-'1'- 11·,,. ! 

m; 1g:::~ I r::s~~;:, -1 
dynamiek I ! ... 22.5.3 Leveranciers ! 

Vrijheid ~~:i:: - ~~~!l;~:~n __ ml 

20.5.4 

22.6.2 Overdekt !:, 

22.6.3 Oppervlakte 
22.6.4 . Af~!<'l!:IQ!9.U!:l9~Q9 mm : 
22. 7 Parkeercapaciteit 
22.7.1 Auto 
22.7.2 Vrachtwagens I 
22.7.3 bussen 
22.7.4 (Brom)fietsen 
22.7.5 Minder validen 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''m' •• tl!:Jlpc:Ji~Q?.!~!:l ,,,,, 
22.8 Voorzieningen 

!
1

' 22.8.1 Bankfil iaal (pin) 
22.8.2 Postkantoor 

J 22.8.3 Horeca 
, 22.8.4 Supermarkt 
I: 22.8.5 Detailhandel 

22.8.6 Religieuze gebouwen 

!:::, ... 22.8.7 Sportcentra 22.8.8 Recreatie 
22:9 : qr.q~ijyq~{ii~~f.f.ig~~ ~J 

! 22.10 Bescherming, ! 
! 22.10.1 afsluiting ! 
I 22.10.2 Soort afsluiting I 
! 22.10.3 Bewaking ! 
! __ Vandalisme ! 
i 22.11 'Aan51Liiii'19iJurs I 
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Beeldverwachting 
Esthetica 

Gebouw 

Ruimtelijke aspecten Technische aspecten 

30.2 
30.2.1 

'l·,. 

, ' I 

Ii: ii' 

Uiterlijke schoonheid 
Omstandigheid, dat 
iets behaaglijk is 
voor het oog 
(subjectief) 

31.1 Bouwvo/ume 
31.1.1 Aantal bouwlagen 

31.2 Oppervlak 
31.2.1 Lengte 
31.2.2 Breedte 
31.2.3 Hoogte 
31.2.4 Bruto-oppervlak 
31.2.5 Netto-oppervlak 
31.2.6 Terra-oppervlak 
31.2.7 Verhuurbaar opp. 
31.2.8 Gebruiksoppervlak 

\/
1
' 1.·1· '!'''"' I'(.;." 

! l:iH_if·i i1V]'. 

(•T_,ll:l,_·i1' 

fJ,]r'.ift1i\t!1:r111t ........................................................................................ 
33.21 Buitenwanden 
33.22 Binnenwanden 
33.23 Vloeren 
33.24 Trappen en hellingen 
33.27 Daken 

30.J ··············

1

Hmeari<g-e

0

nbaarlleid i31
·
2

·
9 

·· %~~i:?1:~P;P,E!?'1 ci~ .. l ... 
3
3
3
3 .. 3

3 
... 
1 
............. sou0

1

.et ... enninw .. gaennd ....... . 
30.3.1 ' ; i ; i ::;t::ili[: 

l~H~;~_ I , ~ : - ·:,::. J!!!l 
30.4 
30.4.1 
30.4.2 
30.4.3 

30.5 
30.5.1 
30.5.2 
30.5.3 

30.5.4 

Binnenwand 
Vloer 
Balustrades/leuning 
Oak 

Tijdsbee/d 31.4 Verhuurbaarheid 33.4 Afwerking 
Wand buiten 
Wand Binnen 
Vloer 
Trap/helling 
Pia fond 

Behoudend 31.4.1 In zijn geheel 33.41 
Vooruitstrevend 31.4.2 Gedeeltelijk 33.42 
Zelfstandigheid 33.43 

·······················-··""' 
Uitstraling 
Sfeer 
Status 
Levendigheid I 
dynamiek 
Vrijheid 

31.5 
31.5.1 
31.5.2 
31.5.3 
31.5.4 

33.44 
33.45 

+ 33.47 Oak 
Indeling ! 33.5 Voorzieningen 
Horiz. flexibiliteit 

111

, 33.51 Warmteopwekking 
Vert. flexibiliteit 33.52 Afvoer 
Constr. flexibiliteit 33.53 Waterbehandeling en 

! -distributie Maatvoering 
flexibiliteit i 33.54 Gas 

I: 33.55 Koudeopwekking en 
-distributie 

! 33.56 Warmtedistributie 
!: 33.57 Luchtbehandeling en 

-distributie 

........... ;: ·································································· 11:5········ ·········· "Ruimtenonderiin9 ······f ;;:~8 .... ~~;;~;~~in9en . 
· , " , ' 31.6.1 Routing !:, 33.61 Centrale elektrotechn 

'·· · 31.6.2 Orientatie Krachtstroom 
31.6.3 Looprichting i: 33.62 Verlichting 

33.63 Communicatie en 
i 33.64 -gebouwbeheer 
! 33.65 Beveiliging 
t .... .3. . .3..,§§ ......... .Irci.r:i?..P(?.r.1 .. 
i 33.7 Vaste inrichting 
i 33.71 Verkeersruimten 
i 33.72 Gebruiksruimten 
l 33.73 Keukenvoorziening 
i 33.74 Sanitaire voorziening 
i 33.75 Onderhoudsvoorz. 
~:. ··· 33.76 Qp?.lc,igy()<:>r.~iE!r)iQg 

.' ('" '·{ . _;·. ·1;ni'. ir:~ 
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32.1 
32.1.1 
32.1.2 
32.l.3 
32.1.4 

32.2 
32.2.1 
32.2.2 

Flexibiliteit 
Vervangbaarheid 
Verplaatsbaarheid 
Aanpasbaarheid 
Zelfstandigheid 

Gebouw 

Functionele aspecten 
32.8 Te/ecommunicatie 

32.8.1 
32.8.2 
32.8.3 
32.8.4 
~ ' 

32.8.7 

voorzieningen 
Telefoonaansluiting 
Radioaansluiting 
TV aansluiting 
Internet aansluiting 
I ~ l ! I ( I I I 

t )1/lf, 

Netwerkaansluiting 

................................ J .............................................................................................. .. 

Belasting 
Vloerbelasting 
Gevelbelasting 
(binnen) 

32.9 Aansluitingen j 

32.9.1 Water '.!:, 

32.9.2 Gas 
32.9.3 Elektra , 
32.9.4 Drinkwater l 
32.9.5 Warmwater !.' 

32.15 Akoestisch 
32.15.1 Bescherming tegen 

geluid van buiten 
32.15.2 Bescherming tegen 

geluid van install. 
32.15.3 Geluidswering 

tussen ruimten 
32.15.4 Akoestiek (galm) 
32.15.5 Tussen 

-- ~E:!!..~Pl~_k_f:!~-----
32.16 Vocht 
32.16.1 Wering van buiten 
32.16.2 Wering van binnen 

32.9.6 Water 
32.3 · · · i'ae9afii<eiJi<Fieid j 12:10 :4rvoeren 132.11 ae5c"hermin9 ·- ·· · 
32.3.1 Vrije doorgang : 32.10.1 Afvalwater l 32.17.1 Afsluitbaarheid 
32.3.2 Bereikbaarheid 32.10.2 Fecalien l 32.17.2 Ratten en muizen 
32.3.3 Bijzondere 32.10.3 Hemelwater l 32.17.3 Ongedierte 

toegankelijkheid l 32.17.4 Inbraakbeveiliging 
32.3.4 

32.3.6 
32.3.7 

Beveiliging [ 32.17.5 Politiekeurmerk 

Tochtwering 
Hoogteverschillen 

i 32.17.6 Stofvrij 
i 32.17.7 Gasvrij 
l 32.17.8 Vandalisme 

: ·· ·· , •.;;;. •: .;,:, · 12:11 airirienmiiieu -j-32:1ii ~iJ~:J~~b.~i9 .. 
! ., i 32.11.1 Binnenklimaat l 32.18.1 Lengte 

"'!iii ! 32.11.2 winter 

1111

•: 32.18.2 vluchtwegen 
·, t· • !:, 32.11.3 Binnenklimaat Inrichting vlucht 

, .. 1 ; 11 32.11.4 zomer 32.18.3 mogelijkheden 
' ;· • "". i, Luchtbeweging/toc Vluchtmogelijkhede 

i ht l 32.18.4 n minder validen 
....... - --············· -- -1 ...................................... Yo.c:b.!igb.~iq _______ j __ ___________ ~~~~~ij!~.':!!:19 

32.5 Voorzieningen 32.12 Beperking 32.19 Brandveiligheid 
32.5.1 Bankfiliaal (pin) warmteverlies 32.19.1 Blusmiddelen 
32.5.2 Postkantoor 32.12.1 Thermische isolatie 32.19.2 Afsluiting 
32.5.3 Horeca 32.12.2 Beperking 32.19.3 Nooduitgangen 
32.5.4 Supermarkt luchtdoor- 32.19.4 Ontruimingsplan 
32.5.5 Detailhandel latendheid 32.19.5 Eisen brandweer 
32.5.6 Religieuze gebouwen 32.19.6 Branddetectie 
32.5.7 Sportcentra 32.19.7 Brandcompartiment 
32.5.8 Recreatie 32.19.8 Brandmelder 

32:6 ___ --~::~~~i~~~~---·-- ···r ~~:1~: ~ ~:~~~~~~~e 1 

••••••••• ••••• • ·········-·········- ••••• ~ ••• : .: •• '. ••••••• '. •• ~ •• : •••• 1. '. •••• :........................ • ........... 1 .. ~.?..~.!}.~ .. ?. ............... ~.~~h~D..!.~~b.~....... . .................. J 
32.7 

32.7.1 
32.7.2 

Wertuigbouwk. 
Voorzieningen 
Verwarmingstoestel 
Gastoestellen 

i 32.14 Lichttoetreding 
i 32.14.1 Daglicht 
i 32.14.2 Uitzicht 
l 32.14.3 Zonwering 
l 32.14.4 Noodverlichting 
l 32.14.5 Loopverlichting 
l 32.14.6 Orientatie 
l 32.14.7 Kunstmatige 

32.19.9 Bewegwijzering 



Bijlage 10 - Enquete bestemmingsgroepen 

Industrieel Erfgoed - Tijdelijkheid definieren 

Deze enquete wordt uitgevoerd in het kader van mijn afstudeeronderzoek 'Het tijdelijk herbestemmen van Industrieel Erfgoed'. 

Hierin wil ik in kaart brengen welke bestemmingsgroepen een voorkeur hebben voor tijdelijk gebruik en welk gedeelte hiervan 

graag in Industrieel Erfgoed zou willen zitten. 

Het doel van de enquete is inzichtelijk te maken welke specifieke wensen doelgroepen hebben met betrekking tot tijdelijke 

huisvesting in industrieel erfgoed. 

De enquete bestaat uit vijf delen en neemt ongeveer 15 minuten van uw tijd in beslag. 

A. persoonlijke gegevens 

B. kwaliteitenanalyse 

C. gebouwtypering 

D. locatietypering 

E. tijdelijke verhuur 
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Dhr. / Mvr. 

Voorletters 

Naam 

Telefoonnummer 

E-mail adres 

Geboortedatum 

Invalshoek bij het invullen van de enquete? 

o woonconsument 

o bedrijfsmatig 

In geval van woonconsument, type: 

o starter (een- of tweepersoonshuishouden) 

o starter (gezin) 

o student 

0 een- of tweepersoonshuishouden (geen starter) 

o gezin (geen starter) 

Woonplaats 

In geval van bedrijfsmatig, categorie bedrijfsvoering: 

0 kantoor administratief 

0 kantoor beleids- en handelsorganisatie 

0 kantoor balieorganisatie 

0 kantoor service organisatie 

0 kantoor innovatie organisatie 

o detailhandel food 

o detailhandel Non-food 

o horeca 

o Horeca 

o Horeca 

hotel, pension, conferentieoord 

restaurant, cafetaria, lunchroom 

cafe, discotheek 

0 recreatief / cultureel atelier 

0 recreatief I cultureel schouwburg, concert, evenement, podia 

0 recreatief / cultureel radio, tv, magazine 

0 recreatief I cultureel bibliotheek, museum 

0 recreatief I cultureel sportfaciliteit 

Bedriif 

Vestiq inqolaats 

Afdeling / functie 
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Wanneer men kijkt naar huisvesting, zijn er vier verschillende kwaliteiten te onderscheiden. Dit zijn de locatiekwaliteit, de 

commerciele kwaliteit, de fysieke kwaliteit en de vastgoedkwaliteit. 

Locatiekwaliteit 

Deze omvat alle aspecten die betrekking hebben op de locatie. 

Commerciele kwaliteit 

Hieronder vallen de aspecten die betrekking hebben op de uitstraling, de aantrekkingskracht en de identiteit van een pand. 

Fysieke kwaliteit 

Dit betreft de aspecten die te maken hebben met het functioneren van het pand. 

Vastgoedkwaliteit 

Deze omschrijft de aspecten die betrekking hebben op de beleggingswaarde van een pand zoals de huurprijs. 

Vraag 1 

Vanuit uw invalshoek bekeken, welke aspecten zijn voor u 'boven gemiddeld', 'gemiddeld' of 'beneden gemiddeld' belangrijk 

gekeken naar de locatiekwaliteit? 

beneden gemiddeld gemidde/d boven gemiddeld 

bereikbaarheid auto 0 0 0 

bereikbaarheid trein 0 0 0 

bereikbaarheid bus/tram/metro 0 0 0 

bereikbaarheid fiets 0 0 0 

parkeren eigen terrein 0 0 0 

parkeren openbaar gebied 0 0 0 

voorzieningen dagelijkse 0 0 0 
boodschappen 

winkels in omgeving 0 0 0 

horeca in omgeving 0 0 0 

groen in omgeving 0 0 0 

imago omgeving 0 0 0 

sociale veiligheid 0 0 0 

uitstraling nabijgelegen objecten 0 0 0 
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Vraaq 2 

Vanuit uw invalshoek bekeken, welke aspecten zijn voor u 'boven gemiddeld', 'gemiddeld' of 'beneden gemiddeld' belangrijk 

gekeken naar de commerciele kwaliteit? 

beneden gemiddeld gemiddeld boven gemiddeld 

eigen identiteit 0 0 0 

herkenbaarheid 0 0 0 

zichtbaarheid 0 0 0 

kwalitatieve parkeeraspecten 0 0 0 

uitstraling buitenschil 0 0 0 

entree 0 0 0 

uitstraling algemene ruimten interieur 0 0 0 

uitzicht 0 0 0 

Vraaq3 

Vanuit uw invalshoek bekeken, welke aspecten zijn voor u 'boven gemiddeld', 'gemiddeld' of 'beneden gemiddeld' belangrijk 

gekeken naar de fysieke kwaliteit? 

beneden gemiddeld gemiddeld boven gemiddeld 

toegankelijkheid 0 0 0 

inbraakgevoeligheid 0 0 0 

flexibel ruimtegebruik 0 0 0 

daglichttoetreding 0 0 0 

klimaatinstallaties 0 0 0 

extra faciliteiten voor het personeel 0 0 0 
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Vraaq4 

Vanuit uw invalshoek bekeken, welke aspecten zijn voor u 'boven gemiddeld', 'gemiddeld' of 'beneden gemiddeld' belangrijk 

gekeken naar de vastgoedkwaliteit? 

1 ~::!-· 
OOo••~.., ,,. ~ .... ~ .. 
Vo••~• ~ l• ••·I - ~ 
u .. .. , ... . .... 

huurprijs 

waardeontwikkeling 

mix van functies 

mix van wonen en werken 

Vraaq5 

beneden gemiddeld gemiddeld boven gemiddeld 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

Wanneer u kijkt naar de aspecten die u aangekruist hee~ met 'boven gemiddeld belangrijk', welke prioriteit zou u aan deze 

aspecten geven op een schaal van 1 tot 10, waarvan 1 het minst belangrijk is? 

(elk cijfer 1 maal gebruiken) 

aspect prioriteit 
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Industrieel erfgoed wordt wel omschreven als 'de monumenten van bedrijf en techniek' welke de economische ontwikkelingen 

van Nederland weergeeft. Vaak zijn deze gebouwen aangewezen als monument. Ze dienen behouden te worden waarbij door 

het geven van een nieuwe functie aan het gebouw, een economische upgrading kan worden verzorgd. 

Dit gedeelte omvat omschrijvingen van verschillende gebouwtypen. Naar vormgeving kan industrieel erfgoed in vier 

hoofdgroepen ingedeeld worden: 

pakhuizen 

silo's 

fabrieken en bedrijfsgebouwen (meerdere lagen) 

bedrijfshallen ( enkele laag) 

Na een beschrijving van de verschillende groepen met voor- en nadelen, volgen enkele vragen 

Pakhuizen 

voordelen 
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stedelijke ligging 

ligging langs waterwegen 

zeer geschikt voor tijdelijke herbestemming 

grote flexibiliteit 

nadelen 

met betrekking tot daglichttoetreding : 

lange, smalle plattegrond 

grote afmetingen 



Silo's 

voordelen 

strategische ligging aan waterwegen en infrastructurele 

knooppunten 

grate flexibiliteit 

nadelen 

hoge, gesloten uiterlijk zorgt voor veel benodigde 

aanpassingen 

informatie over herbestemming is schaars 
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Fabrieken en bedrijfsgebouwen 

voordelen 
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redelijke flexibiliteit door open plattegrond, maar wel 

kolomstructuur aanwezig 

strategische ligging van de kleinere fabrieken in het 

centrum van een stad 

door de omvang van het fabriekscomplex kan een 

sterke impuls aan een gebiedsontwikkeling gegeven 

warden 

nadelen 

grate complexiteit van de plattegrond 

omvangrijke opgave door de aanwezigheid van vele 

verschillende gebouwen 

de daken vormen een probleem 

grate en diepe ruimten, niet geschikt voor alle functies 



Bedrijfshallen 

voordelen 

hoge mate van flexibiliteit door open plattegrond en 

grate overkappingen 

door de ligging in het buitengebied zijn de 

bereikbaarheid en parkeermogelijkheden goed 

ruime kavels, dus nieuwbouw naast de gebouwen 

mogelijk 

nadelen 

de grootte van de ruimte maakt het gebouw niet 

geschikt voor een aantal nieuwe functies 

in de meeste gevallen zijn veel technische ingrepen en 

aanpassingen nodig 

Gekeken naar deze vier typen industrieel erfgoed, waar zou uw voorkeur naar uitgaan? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

Vraaq 7 

Wat is/zijn de reden(en) hiervoor? 
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VraaqB 

Welke voordelen ziet u in huisvesting in Industrieel Erfgoed? Met andere woorden, welke toegevoegde waarde kan Industrieel 

Erfgoed voor u hebben? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

o snelle beschikbaarheid (met name voor tijdelijke verhuur) 

o centrale ligging of ligging bij verkeersknooppunten 

o toegevoegde waarde door koppeling functie en uitstraling gebouw (bijvoorbeeld creatieve sector) 

o onderscheidende vermogen/eigen identiteit 

o imago 

o aantrekkingskracht van gebouw op omgeving 

o fabrieksarchitectuur - grate ruimten met hoge verdiepingshoogte 

o anders, namelijk: 

Vraaq 9 

Welke problemen denkt u tegen te komen bij huisvesting in Industrieel Erfgoed? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

o slechte staat van het gebouw (met name bij tijdelijke verhuur) 

o · hoge kosten voor aan- en verbouw van het interieur 

o hoge huren 

o strenge wet- en regelgeving 

o anders, namelijk: 

Vraaq 10 

Wat geeft u aanleiding om deze problemen te zien? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

o gelezen in artikelen uit vakbladen 

o gelezen in de krant/Internet 

o van horen zeggen 

o uit eigen ervaring 

o anders, namelijk: 
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Vraag 11 

Hebt u bij huisvesting in Industrieel Erfgoed voorkeuren met betrekking tot de situering in het gebouw? 

o ja 

o nee 

Vraaq 11a 

Zo ja, waar? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

0 voorzijde gebouw 

0 achterzijde gebouw 

0 begane grond 

0 verdieping 

0 meerdere verdiepingen 

Vraaq 11b 

Welke reden(en) heeft u hiervoor? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

o toegankelijkheid 

o flexibiliteit 

o zichtbaarheid van buitenaf 

o anders, namelijk: 

Vraaq 12 

Hoe groot zou de beschikbare ruimte moeten zijn? 

0 unit van 40 - 60 m2 

0 unit van 60 - 80 m2 

0 unit van 80 - 100 m2 

0 unit> 100 m2 

0 gehele verdieping 

0 meerdere verdiepingen 

0 flexibele ruimtegrootte 
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In dit gedeelte worden drie verschillende typen locaties omschreven: 

centrumgebied 

randgebied 

buitengebied 

Na deze beschrijving volgen enkele vragen. 

Centrumgebied 

kenmerken 

minder goede autobereikbaarheid 

minder goede doorstroom 

goede bereikbaarheid met OV 

geringe parkeermogelijkheden, vaak tegen betaling 

veel functies en voorzieningen in de omgeving aanwezig 

hoge mix van wonen, werken, winkelen, leisure 

Randgebied 

kenmerken 
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betere autobereikbaarheid door ligging in de buurt van grotere verkeersknooppunten 

betere doorstroom dan centrumgebied, wel problemen gedurende spits 

gemiddelde bereikbaarheid met OV, lagere frequentie 

voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein en openbaar gebied 

vaak 1 hoofdfunctie (bijvoorbeeld wonen) met minimale mix van dagelijkse voorzieningen 

gebouwtypologie omgeving sterk afhankelijk van hoofdfunctie 



Buitengebied 

kenmerken 

ligging ver van grotere verkeersknooppunten 

goede doorstroom 

minder goede bereikbaarheid met OV, lage frequentie en weinig haltes 

meer dan voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein en openbaar gebied 

voorzieningen geclusterd, relatief lang reizen om er te komen 

open gebied, veel groen 

Vraag 13 

Gekeken naar de drie locatietypen, welke zou uw voorkeur genieten? 

o Centrumgebied 

o Randgebied 

o Buitengebied 

Vraaq 14 

Wat is/zijn de reden(en) hiervoor? 

Vraaq 15 

Kijkt u bij een huisvestingskeuze eerst naar het gebouw of eerst naar de locatie? 

o Gebouw 

o Locatie 

Vraaq 16 

Wat is/zijn de reden(en) hiervoor? 
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Vraaq 17 

Vindt u tijdelijke huisvesting een goede optie voor uw type bedrijfsvoering / bewoning? 

o ja, omdat 

o nee, omdat 

Vraaq 18 

Vindt u tijdelijke huisvesting voor u een optie en hoeveel jaar zou dit dan minimaal moeten zijn? 

o ja, omdat 

o nee, omdat 

Vraaq 19 

Welke voorzieningen dienen vanuit uw invalshoek in het gebouw aanwezig te zijn gedurende een tijdelijke huisvesting? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

0 toiletvoorziening 

0 douchevoorziening/badkamer 

0 keuken 

0 aansluiting wasmachine/droger 

0 aansluiting Internet 

0 aansluiting TV 

0 aansluiting vaste telefoon 

0 anders, namelijk: 
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Vraaq 19a 

In geval van bedrijfsmatige invalshoek, welke voorzieningen dienen er extra in het gebouw aanwezig te zijn gedurende een 

tijdelijke huisvesting? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

0 vergaderzalen 

0 conferentiezalen 

0 receptie 

0 kantine 

0 kinderopvang 

0 fitnessruimte 

0 anders, namelijk: 

Vraaq20 

Welke eisen stelt u aan het kwaliteitsniveau? 

0 minimaal ruwe afwerking, kleine reparaties benodigd 

0 laag ruwe afwerking, geen gebreken 

0 redelijk gestoffeerd 

0 hoog gestoffeerd en gemeubileerd 

0 luxe gestoffeerd en gemeubileerd met materialen van hoge kwaliteit 

Vraaq21 

Zou u zich eerder tijdelijk in een gebouw vestigen wanneer en een optie wordt geboden voor definitieve huisvesting op die 

locatie' 

o ja 

o nee 
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Vraaq 22 

U hebt in vraag 1 t/m 5 uw voorkeuren met betrekking tot uw huisvestingskeuze weergegeven. Wanneer u kijkt naar tijdelijke 

huisvesting, op welke punten verandert uw mening dan? 

Locatiekwaliteit 

minder belangrijk onveranderd belangrijker 

bereikbaarheid auto 0 0 0 

bereikbaarheid trein 0 0 0 

bereikbaarheid bus/tram/metro 0 0 0 

bereikbaarheid fiets 0 0 0 

parkeren eigen terrein 0 0 0 

parkeren openbaar gebied 0 0 0 

voorzieningen dagelijkse 0 0 0 
boodschappen 

winkels in omgeving 0 0 0 

horeca in omgeving 0 0 0 

groen in omgeving 0 0 0 

imago omgeving 0 0 0 

sociale veiligheid 0 0 0 

uitstraling nabijgelegen objecten 0 0 0 

Commerciele kwaliteit 

minder belangrijk onveranderd be/angrijker 

eigen identiteit 0 0 0 

herkenbaarheid 0 0 0 

zichtbaarheid 0 0 0 

kwalitatieve parkeeraspecten 0 0 0 

uitstraling buitenschil 0 0 0 

entree 0 0 0 

uitstraling algemene ruimten interieur 0 0 0 

uitzicht 0 0 0 
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Fysieke kwaliteit 

minder belangrijk onveranderd belangrijker 

toegankelijkheid 0 0 0 

inbraakgevoeligheid 0 0 0 

flexibel ruimtegebruik 0 0 0 

daglichttoetreding 0 0 0 

klimaatinstallaties 0 0 0 

extra faciliteiten voor het personeel 0 0 0 

Vastgoedkwaliteit 

minder be/angrijk onveranderd be/angrijker 

huurprijs 0 0 0 

waardeontwikkeling 0 0 0 

mix van functies 0 0 0 

mix van wonen en werken 0 0 0 

Vraag23 

Hebt u verder nog opmerkingen, suggesties of vragen? 

Bedankt voor uw tijd en medewerking 
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Bijlage 11A - Woonconsument 

Binnen de categorie wonen is onderscheid gemaakt in vijf doelgroepen: gezinnen en een-/ tweepersoonshuishoudens, 

al dan niet als starter en studenten. De resultaten van de totale doelgroep 'woonconsument' staan weergegeven in 

figuur 1 en worden beschreven in deze bijlage. 

Deel A - Persoonlijke gegevens 

Woonconsument 

Tvoen woonconsumenten Type erfgoed Locatievoorkeur 
• Starter - Een / tweepersoonshuishouden 10 
.. Starter - Gezin 0 

• Student 10 
.. Een- en tweepersoonshuishouden 

.. Gezin 
• Pakhuis 
OSib 9; 31% 

fl Fabrieksgebouw 
a Bedrijfshal 
a Geen voorl<eur 

Figuur 1: Totaa/overzicht bestemmingsgroep 'woonconsument' 

Deel B - Kwaliteitenmatrix 

In de kwaliteitenmatrix is door alle woonconsumenten aangegeven welke 

aspecten zij 'boven gemiddeld belangrijk' (BoG), 'gemiddeld belangrijk' (G) en 

'beneden gemiddeld belangrijk' (BcG) vinden. Figuur 2 geeft de gemiddelden 

weer, zowel voor het totaal als voor subgroepen. In figuur 3 wordt per aspect 

aangegeven hoe deze door de diverse respondenten gewaardeerd wordt. 

Woonconsumenten - Totaal kwaliteitsmatrix 

Totaa/ per aspect Absoluut % 
BoG G BeG BoG G 

Bereikbaarheid auto 17 10 1 61 36 
Bereikbaarheid trein 6 9 13 21 32 
Bereikbaarheid bus/tram/metro 9 13 6 32 46 
Bereikbaarheid fiets 21 6 1 75 21 
Parkeren eigen terreln 7 10 11 25 36 
Parkeren openbaar gebied 6 17 5 21 61 
Voorzieningen dagelijkse boodschappen 26 1 1 93 4 
Winkels in omgeving 16 10 2 57 36 
Horeca in omgeving 12 12 4 43 43 
Groen in omgeving 17 9 2 61 32 
Imago omgeving 11 9 8 39 32 
Sociale veiligheid 13 12 3 46 43 
Uitstraling nabijgelegen objecten 10 11 7 36 39 

Eigen identiteit 8 14 6 29 50 
Herkenbaarheid 3 18 7 11 64 
Zichtbaarheid 2 19 7 7 68 
Kwalitatieve parkeeraspecten 8 12 8 29 43 
Uitstraling buitenschil 12 12 4 43 43 
En tree 9 13 6 32 46 
Uitstraling algemene ruimten interieur 15 7 6 54 25 
Uitzicht 12 13 3 43 46 

Toegankelijkheid 9 17 2 32 61 
lnbraakgevoeligheid 11 17 0 39 61 
Flexibel ruimtegebruik 8 16 4 29 57 
Daglichttoetreding 19 9 0 68 32 
Klimaatinstallaties 2 20 6 7 71 

Huurprijs 21 6 1 75 21 
Waardeontwikkeling 8 12 8 29 43 
Mix van functies 4 15 9 14 54 
Mix van wonen en werken 4 14 10 14 50 

Figuur 3: Waardering per aspect 

Gemiddelden 
Gemiddeld aantal BoG 

I 
1~ 1 Gemiddeld aantal BeG 

Gemiddeld aantal G 13 

Gem. BoG Starter 12 
( een I tweepersoonshuishouden J 

Gem. BoG Student 10 
Gem. BoG een I tweepersoonshuishouden 13 
Gem. BoG Gezin 14 

Figuur 2: Gemiddelden 
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In figuur 4 staan de kwaliteitsaspecten gerangschikt naar aantal keren aangevinkt als 'boven gemiddeld belangrijk' en 

naar waardering (gemiddelde prioriteit) . Met oranje zijn in de linkertabel de aspecten aangegeven waarbij een groot 

verschil is te zien in aantal keer aangevinkt als 'BoG' en de gemiddelde prioriteit die eraan gegeven wordt. Ook voor de 

subbestemmingsgroepen zijn deze twee lijstjes gemaakt. Deze staan weergegeven in figuur 5 en 6. 

Gemiddeld werden in de kwaliteitsmatrix per persoon 12 aspecten aangegeven als 'boven gemiddeld belangrijk'. 

Gezinnen hebben het hoogste gemiddelde aantal (14) en studenten het laagste (10). Als 'beneden gemiddeld 

belangrijk' werden gemiddeld 5 aspecten aangegeven. De onderstaande acht aspecten zijn door meer dan de helft van 

de respondenten aangevinkt als 'boven gemiddeld belangrijk' bij het kiezen van huisvesting : 

1. De aanwezigheid van de voorzieningen voor de dagelijkse boodschappen 

2. Bereikbaarheid met de fiets 

3. Huurprijs 

4. Daglichttoetreding 

5. Bereikbaarheid met de auto 

6. Groen in de omgeving 

7. Winkels in de omgeving 

8. Uitstraling algemene ruimtes interieur 

93% 

75% 

75% 

68% 

61% 

61% 

57% 

54% 

Kijkt men naar de prioriteit die men aan deze aspecten heeft gegeven, dan staan parkeren op eigen terrein en de 

bereikbaarheid met de auto bovenaan, gevolgd door de huurprijs (voornamelijk voor studenten erg belangrijk). Verder 

is opvallend dat niemand de aspecten ' inbraakgevoeligheid' en 'daglichttoetreding' als 'beneden gemiddeld belangrijk' 

heeft aangekruist. 

r .:.·l ~ ' Woonconsumenten - Totaal "I 

Woonconsument (n - 29) Woonc:onsument (n = 29) 
Kwaliteitsasf>Prlen qeranqschikt naar qemiddek:Je orioriteit Kwaliteitsasner±en qerlana<r-.rhlkt naar aantal keer BoG 

Totaalprlofltelt Aantal BoG Gem.p<lo<ltelt Totaal priorltelt Aantal BoG Gem. prloritelt 
Parkeren eigen terre~n SJ 7 7,6 Voorzlenlnqen dagelljkse boodschappen 177 26 6,8 

Berelkbaarheld auto 126 17 7,4 Berelkbaarheld nets 130 21 6,2 
Huurprtjs 151 21 7,2 HuurprtjS 151 21 7,2 
Voorzlenlngen cla9eUJkse boodschappen 177 26 6,8 Oagllchttoetredlng 110 19 5,8 
Bere1kbaarheKI bus,;tram/metro 56 9 6,2 Berelkbaarheld auto 126 17 7,4 
Bereikbaarhekl Oet:s 130 21 6,2 Groen In omgevlng 55 17 3,2 
Bere1kbaarhetd trem 36 6 6,0 Wlnkels In omgevlng 67 16 4,2 
Oagliehttoetredlng 110 19 5,8 UltstraHng alqemene rulmten lnterleur 49 15 3,3 
Elgen ldenlllell 41 8 5,6 Soclale veltlgheld 67 13 5,2 
Sodale vellkJheid 67 13 5,2 Horeca In omgevlng 51 12 4,3 
Pariteren openbaar gebled JO 6 5,0 Ultstrating bultenschH 27 12 2,3 
lnbraakgevoellgheid 49 11 4,5 Ultzlcht 36 12 3,0 
Horeca lo omgeylng 51 12 4,3 Imago omgevlng 26 11 2,4 
Winkels In omgeylng 67 16 4,2 Jnbraakgevoellgheld 49 11 4,5 
Herti:enbaarheld 12 3 4,0 Uftstrallng nabljgelegen objecten 30 10 3,0 
Flexlbel rulmtegebrulk 28 8 3,5 Berelkbaarheld bus/tram/metro 56 9 6,2 
Uftstrallng algemene rulmten lntefleur 49 15 3,3 Entree 26 9 2,9 
Groen In Omgevlng 55 17 3,2 ToegankeUJkheld 27 9 3,0 
UltstraUng nabljgelegen objecten JO 10 3,0 E'9f!n ldeotltelt 45 8 5,6 
Uitzlcht 36 12 3,0 Kwalltatieve parkeeraspecten 10 8 1,3 
Toegankelljkheld 27 9 3,0 Flelclbel rulmtegebrulk 28 8 3,5 
Waardeontwikkellng 24 8 3,0 WaardeOntwlkkeHng 24 8 3,0 
Mix van wonen en werken 12 • 3,0 Parke~ elgen terreln 53 7 7,6 
En tree 26 9 2,9 Berelkbaartield treln 36 6 6,0 
Zk:htbaartield 5 2 2,5 Parkeren openbaar gebled 30 6 5,0 
Imago omgevlog 26 11 2,4 Mlxvanfunctles 5 4 1,3 
UltstraHng bultenschH 27 12 2,3 Mix van wonen en werken 12 4 3,0 
KwaHtatleve parkeeraspecten 10 8 1,3 HeO::enbaartield 12 3 4,0 
Mtxvanfuncties 5 4 1,3 Zkhtbaartield 5 2 2,5 
KHmaatlnstallaties 2 2 1,0 Kllmaatlnstallatles 2 2 10 

" 
Figuur4 
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Bestemmingsgroepen ... 

Starter {Een / tweepersoonshuishouden) {n = 10) Student {n = 10) 
Kwaliteitsaspecten qeranqschikt naar qemiddelde prioriteit Kwaliteitsasoecten qeranqschikt naar qemiddelde prioriteit 

Totaal prloritelt Aantal BoG Gem. prlorltelt Totaal prloritelt Aantal BoG Gem. priofitelt 
Herkenbaarhe1d 10 1 10,0 E1gen identiteit 19 9,5 
Huurprijs 57 8,1 Huurprijs 61 8,7 
Parkeren e1gen terre1n 16 8,0 Parkeren openbaar gebied 8,0 
Bereikbaarheid auto 52 7,4 Berelkbaarheid fiets 62 7,8 
Voorzienlngen dagelljkse boodschappen 56 7,0 Berelkbaarheld trein 29 7,3 
Daglichttoetreding 26 6,5 Berelkbaarheld bus/tram/metro 28 4 7,0 
Elgen ldent1te1t 17 5,7 Voorzlenlngen dagelijkse boodschappen 68 10 6,8 
Bereikbaarheid bus/tram/metro 28 5,6 Toegankel1Jkheid 12 6,0 
Mix van wonen en werken 11 5,5 Daglichttoetreding 47 5,9 
Z1chtbaarheid 5 5,0 Sodale velllgheid 22 5,5 
En tree 14 4,7 Flexlbel rulmtegebruik 21 5,3 
Bere1kbaarhe1d flets 41 4,6 Groen In omgeving 20 5,0 
Winkels in omgeving 16 4,0 Winkels In omgevlng 32 4,6 
SOdale veiligheid 20 4,0 Horeca In omgevlng 32 4,6 
Uitstraling algemene ruimten lnterleur 19 3,8 En tree 4,5 
Bereik.baarheld trein 3,5 Bereikbaarheid auto 4,0 
Horeca in omgevlng 13 3,3 Imago omgevlng 4,0 
Inbraakgevoellgheld 15 3,0 lnbraak.gevoeligheid 3,5 
Waardeontwikkellng 9 3,0 Ultzlcht 12 3,0 
Ultstrallng buitenschil 10 2,5 Mix van functies 3 3,0 
Toegankeltjkheid 10 2,5 Uitstrallng algemene rulmten lnterieur 11 2,2 
Aexibel rulmtegebrulk 2,3 Parkeren elgen terreln 2,0 
Groen In omgeving 16 2,3 Uitstrallng bultenschil 1,8 
Kwalitatieve parkeeraspecten 1,8 Waardeontwikkeling 1,0 
Ultstrallng nabijgelegen objecten 10 1,7 Kwalitatleve parkeeraspecten 0,5 
Uitzicht 6 1,5 Uitstrallng nabijgelegen objecten 0,0 
Imago omgevlng 1,3 Herkenbaarheid 0,0 
Parkeren openbaar gebled 1,0 Zk.htbaarheid 0,0 
Klimaatinstallaties 1,0 Klimaatinstallaties 0,0 
Mix van functies 0,0 Mix van wonen en werken 0,0 

Starter (Een / tweepersoonshuishouden) {n = 10) Student {n = 10) 
Kwa/iteitsasnPrten aerianaschikt naar aantal keer BoG Kwaliteitsasoecten aerianaschikt naar aantal keer BoG 

Totaal priorltelt Aantal BoG Gem. priorltelt Totaal prloritelt Aantal BoG Gem. prioritelt 
Bereikbaarheld fiets 41 4,6 Voorzlenlngen dagelijkse boodschappen 68 10 6,8 
Voorzienlngen dagelijk.se boodschappen 56 7,0 Berelkbaarheld fiets 62 8 7,8 
Bereikbaarheid auto 52 7,4 Oagllchttoetreding 47 5,9 
Groen in omgeving 16 2,3 Huurprljs 61 8,7 
Huurprijs 57 8,1 Winkels In omgeving 32 4,6 
Imago omgeving 8 1,3 Horeca in omgeving 32 4,6 
Uitstraling nabijgelegen objecten 10 1,7 Ultstrallng algemene rulmten lnterieur 11 2,2 
Berelkbaarheid bus/tram/ metro 28 5,6 Bereikbaarheld treln 29 7,3 
Sodale veiligheld 20 4,0 Bereikbaarheld bus/tram/metro 28 7,0 
Ultstraling algemene rulmten interieur 19 3,8 Sodale velligheld 22 5,5 
Inbraakgevoeligheld 15 3,0 Flexlbel rulmtegebrulk 21 5,3 
Winkels in omgeving 16 4,0 Groen in omgeving 20 5,0 
Horeca in omgevlng 13 3,3 Ultzlcht 12 3,0 
Kwalitatieve parkeeraspecten 1,8 Ultstrallng bultenschil 7 1,8 
Ultstraling bultenschit 10 2,5 Elgen ldentitelt 19 9,5 
Uitzicht 1,5 ToegankellJkheld 12 6,0 
Toegankelijkheld 10 2,5 Entree 9 4,5 
Daglichttoetredlng 26 6,5 Berelkbaarheid auto 4,0 
Elgen ldentitell 17 5,7 lnbraakgevoellgheid 3,5 
En tree 14 4,7 Kwalltatleve parkeeraspecten 0,5 
Aexlbel rulmtegebrulk 2,3 Parkeren openbaar gebied 8,0 
Waardeontwikkellng 3,0 Imago omgeving 4,0 
Bereikbaarheid treln 7 3,5 Mix van functies 3,0 
Parkeren eigen terreln 16 8,0 Parkeren eigen terrein 2,0 
Parkeren openbaar gebled 2 1,0 Waardeontwikkeling 1,0 
Klimaatinstatlaties 1,0 Mix van wonen en werken 0,0 
Mix van wonen en werken 11 5,5 Uitstrallng nabijgelegen objecten 0,0 
Herkenbaarheid 10 10,0 Herkenbaarheid 0,0 
Zichtbaarheld 5,0 Zlchtbaarheld 0,0 
Mix van functies 0,0 KllmaatinstaUaties 0,0 

" ' ,I 

Figuur 5 
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Bestemmingsgroepen 
Een-/tweepersoonshuishouden (n = 6) 

KwaliteitsasnPrten aeranaschikt naar aemiddelde orioriteit 

Totaal prioriteit Aanta1 BoG Gem. prloritelt 

Voorzlenlngen dagelijkse bocxlschappen 42 5 
Bereikbaarheld auto 43 6 
Parkeren elgen terreln 18 
Soclale veilighe1d 12 
Inbraakgevoeligheid 24 
Bereikbaarheid fiets 23 
Uitstraling nabijgelegen objecten 17 
Dagllchttoetreding 20 
Huurprljs 19 
Parkeren openbaar gebled 14 

Ultzicht 16 
Imago omgeving 14 
Waardeontwikketing 14 
Groen In omgevlng 17 
Toegankeiljkheld 

Winkels In omgevlng 

UitstraUng algemene rulmten lnterieur 

Mix van functies 

Uitstrallng bultenschU 

Kwalltatleve parkeeraspecten 

Entree 

Mix van wonen en werken 

Bereikbaarheid treln 

Bereikbaarheid bus/tram/metro 

Horeca In omgevlng 

Elgen ldentlteit 

Herk.enbaarheld 

Zichtbaarheid 

Aexlbel rulmtegebrulk 

Kllmaatlnstallaties 

Een-/tweepersoonshuishouden (n = 6) 
Kwaliteitsasoecten aerianaschikt naar aantal keer BoG 

8,4 

7,2 

6,0 

6,0 

6,0 

5,8 

5,7 

5,0 

4,8 

4,7 

4,0 

3,5 

3,5 

3,4 

2,5 

2,3 

2,0 

2,0 

1,3 

1,0 

1,0 

0,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Totaal prlofiteit Aantal BoG Gem. prioriteit 
Bereikbaarheid auto 43 6 7,2 
Voorzlenlngen dagelijkse boodschappen 42 8,4 
Groen in omgevlng 17 3,4 

Bereikbaarheid fiets 23 5,8 
Imago omgeving 14 3,5 

Ultzlcht 16 4,0 
lnbraakgevoeligheid 24 6,0 
Daglichttoetreding 20 5,0 
Huurprijs 19 4,8 
Waardeontwlkketlng 14 3,5 
Parkeren elgen terreln 18 6,0 
Parkeren openbaar gebled 14 4,7 
Winkels In omgeving 7 2,3 
Uitstraling nabljgelegen object.en 17 5,7 

Uitst:raltng bultenschll 1,3 
Uitstrallng algemene rulmten interieur 2,0 
Sodale vetllgheld 12 6,0 
Elgen ldentlteit 0 0,0 
Kwalitatleve parkeeraspecten 1,0 
Entree 1,0 
Toegankelljkheld 2,5 
Mix van wonen en werken 0,5 
Herkenbaarheld 0,0 
Zlchtbaarheld 0,0 
Mix van functies 2,0 
Berelkbaarheid trein 0,0 
Bereikbaarheid bus/tram/metro 0,0 
Horeca in omgevlng 0,0 
Flexlbet rulmtegebruik 0,0 
Kllmaatinstallaties 0,0 

Gezin (n - 3) 
Kwaliteitsasoecten aeranaschikt naar aemiddelde prioriteit 

Totaa1 priorlteit Aantal BoG Gem. prioriteit 

Parkeren eigen terreln 17 2 8,5 

Berelkbaarheid auto 23 7,7 

Sodale veiligheld 13 6,5 
Parkeren openbaar gebied 6 6,0 

Winkels in omgevlng 12 6,0 
Horec.a In omgeving 6,0 

Daglichttoetredlng 17 5,7 

Huurprijs 14 4,7 

Elgen ldentitelt 4,5 
Ultstraling algemene ruimten lnterieur 13 4,3 

Berelkbaarheid fiets 4 4,0 
Voorzienlngen dagelijkse bocxlschappen 11 3,7 
UltstraUng bultenschil 6 3,0 
Jnbraakgevoellgheld 3,0 
Herkenbaartieid 2,0 
Ultzlcht 2,0 
Uitstraling nabijgelegen objecten 1,5 

Groen In omgeving 1,0 
En tree 0,5 
Bereikbaarheid trein 0,0 

Berelkbaarheld bus/tram/metro 0,0 
Imago omgeving 0,0 

Zlchtbaarheid 0,0 
Kwalitatieve parkeeraspecten 0,0 
Toegankelijkheld 0,0 
Flexibel ruimtegebruik 0,0 
Kllmaatlnstallaties 0,0 
Waardeontwikkeling 0,0 
Mix van functles 0,0 
Mix van wonen en werken 0,0 

Gezin (n = 3) 
Kwaliteitsasoecten aerianoschikt naar aantal keer BoG 

Totaal prioriteit Aantal BoG Gem. priorltelt 
Bereikbaarheld auto 23 3 7,7 
Voorzleningen dagelijkse boodschappen 11 3,7 
uttst:raUng algemene rulmten lnterieur 13 4,3 
Daglichttoetredlng 17 5,7 
Huurprtjs 14 4,7 

Parkeren elgen terrein 17 8,5 
Winkels in omgevlng 12 6,0 
Groen In omgevlng 1,0 
Sodale veiUgheld 13 6,5 
Ultstraling nabljgelegen objecten 3 1,5 
Eigen ldentiteit 4,5 

uttst:raUng bultenschll 3,0 
Entree 0,5 
Kllmaatlnstallaties 0,0 
Berelkbaarheld fiets 4,0 

Parkeren openbaar gebied 6,0 
Horeca in omgevlng 6,0 
Imago omgeving 0,0 
Herk.enbaarheid 2,0 
Ultzlcht 2,0 
Toeganketijkheld 0,0 
lnbraakgevoellgheld 3,0 
Aexibel ruimtegebrulk 0,0 
Waardeontwikkellng 0,0 
Mix van functles 0,0 
Mix van wonen en werken 0,0 
Berelkbaarhetd treln 0,0 
Bereikbaarheld bus/tram/metro 0,0 
Zichtbaarheld 0,0 
Kwalitatieve parkeeraspecten 0,0 

Figuur 6 
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Deel C & D - Gebouw- en locatietypering 

Woonconsumenten - Gebouw- en locatietyperlng 

5; 14% 

1; 3% 1;3% 

9; 31 % 

Type erfgoed 

• Pakhuis 

D Silo 

a Fabrieksgebouw 

D Bedrijfshal 

a Geen voorkeur 

Kwaliteitsniveau 

• Minimaal 
D Laag 
E Redefijk 
D Hoog 

15; 53% D Luxe 
a Niet eantwoord 

Locatievoorkeur 

16; 55% 

Voordelen 

10% 

m snelle beschikbaarheid (met name bij tijdelijke verhuur) 

2 Lagere huren (met name bij tijdelijke verhuur) 

3 Centrale ligging of ligging bij grotere verkeersknooppunten 

4 Toegevoegde waarde koppeling functie/uitstraling gebouw 

5 Onderscheidend vermogen / eigen identiteit 

6 Imago (beeld vanuit de buitenwereld) 

Aantrekkingskracht van het gebouw op de omgeving 

Fabrieksarchitectuur 

10 Niet geantwoord 

7% 

Nadelen 
5% 0% 

34% 

m slechte staat van het gebouw (met name bij tijdelijke verhuur) 

2 Hoge kosten voor aan- en verbouw interieur 

Hoge huren 

4 Strenge wet- en regelgeving 

Niet geantwoord 

21% 

12 
20 
16 
10 
12 
9 
8 

11 
1 
0 

21 
20 
4 

11 
3 
0 

Figuur 7: Resultaten woonconsumenten 

Figuur 7 geeft de uitkomsten weer over de voorkeur voor type industrieel erfgoed, het kwaliteitsniveau waaraan het 

gebouw moet voldoen (gedurende een tijdelijke bestemming), de voor- en nadelen die men ziet bij industrieel erfgoed 

en het type locatie waar men het liefst zou willen zitten. 

Gebouwtype 

Uit de enquete blijkt dat van alle respondenten, 63% een voorkeur heeft uitgesproken voor een pakhuis (men kon 

meerdere antwoorden geven op deze vraag). Het grootste gedeelte hiervan bestaat uit starters en studenten. De 

minste interesse is er voor een bedrijfshal (3%). De redenen waarop men zijn keuze(s) heeft gebaseerd zijn 

voornamelijk de uitstraling en de ligging van een bepaald type industrieel erfgoed. Daarnaast warden geschiktheid voor 

de functie bewoning, flexibiliteit en daglichttoetreding genoemd. 



De diverse voordelen die industrieel erfgoed aan bewoning kan bieden warden door iedereen gezien. Lagere huren bij 

tijdelijke herbestemming en de centrale ligging of ligging bij verkeersknooppunten warden het meest genoemd. Als 

extra voordelen wordt het gemakkelijk kunnen combineren van wonen en werken genoemd en de mogelijkheid je 

eigen identiteit aan de woning te geven. De graotste prablemen warden gezien in de slechte staat van het gebouw en 

de hoge kosten om het gebouw geschikt te maken voor bewoning. Daarna volgt de strenge wet- en regelgeving. De 

meeste hebben deze keuze gebaseerd op datgene wat ze gelezen hebben in vakbladen en op het Internet of van horen 

zeggen. Een klein percentage weet dit uit eigen ervaring (ongeveer 1/6 van de respondenten). Als extra nadelen 

warden problemen met technische voorzieningen, gas/water/licht en multimedia aansluitingen en daglichttoetreding 

genoemd. 

Situering 

In figuur 8 warden de voorkeuren met betrekking tot de situering in 

het gebouw weergegeven. 55% van de respondenten heeft een 

voorkeur met betrekking tot de situering in het gebouw waarbij door 

ongeveer 70% de voorzijde van het gebouw wordt gekozen vanuit de 

aspecten toegankelijkheid en zichtbaarheid. Een kwart van de 

respondenten met voorkeur kiest voor een woning op de begane 

grand en geeft als extra reden de mogelijkheid om naar buiten te 

kunnen. De aanvullende redenen om op een verdieping te willen 

zitten (51 %) zijn het uitzicht, de inbraakgevoeligheid en gevoel van 

veiligheid. De meeste voorkeur is er voor een unit tussen de 40-60 m2 

waarna die van grater dan 100 m2 volgt (zie figuur 9). 

, 

Situering 

Waar 

Waarom 

Situering 

1 ~aee ~ I 
% van ia 

Voorziide qebouw 69 
Achterzijde gebouw 6 
Beqane grondvloer 25 
Verdieping 38 
Meerdere verdiepingen 13 
Niet oeantwoord 0 
Toeqankeliikheid 31 
Flexibiliteit 6 
Zichtbaarheid van buitenaf 50 
Anders 50 
Niet oeantwoord 6 

/ 

Grootte ruimte Figuur 8: Voorkeur situering 

% 
Unit 40-60 m2 24 
Unit 60-80 m2 17 
Unit 80-100 m2 10 
Unit > 100 m2 24 
Gehele verdieping 7 
Meerdere verdiepingen 3 
Flexibele ruimtegrootte 14 

Figuur 9: Voorkeur ruimtegrootte 

Locatie 

Kijkt men naar de locatie, dan wil 55% in het centrumgebied zitten. De belangrijkste redenen voor de keuze is het 

aanwezige voorzieningenniveau en de bereikbaarheid. De voornaamste reden voor het randgebied is de mindere drukte 

maar nog steeds wel de goede bereikbaarheid. De mensen die in het buitengebied willen zitten kiezen echt voor het 

groen en de rust. Van de respondenten laat 66% hun keuze bepalen door de locatie, 34% vindt het gebouw het meest 

belangrijk. 

In de literatuur zijn verschillende locatie-indelingen gemaakt. Twee voorbeelden zijn die gemaakt door Urhanh & Bobic 

en die van ABF Research. De eerste is gebaseerd op woontypen, de tweede op woonmilieutypen. In figuur 10 staan 

deze weergegeven. 

Centrum-stedelijk 

Buiten-centrum 

Groen-stedelijk 

Centrum-dorps 

Landelijk-dorps 

Op basis van woonmilieutypen - ABF Research 

(Historische) binnensteden, nieuwe stedelijke centra, centra van nieuwe steden 
Dichtheden van gemiddeld 56 woningen / ha 

Vooroorlogse stadsdelen en tuindorpen, vroeg-naoorlogse locaties 
Dichtheden van gemiddeld 39 woningen / ha 

Stadsuitbreidingen, groeikernen, huidige uitleglocaties 
Dichtheden van gemiddeld 25 woningen / ha 

Historische kernen, nieuwe kernen 
Dichtheden van gemiddeld 23 woningen / ha 

Villawijken, wonen in het landschap, buitenplaatsen 
Dichtheden van gemiddeld 17 woningen / ha 

- 47 -



- 48 -

Op basis van woontypen -d"IChtheden Urhanh & Bobic 

Functies menging woongebieden met gestapelde woningbouw Stedelijke woongebieden, hoge dichtheid, voornamelijk gestapelde bouw 

(appartementen, duplexwoningen, flats), gemengde functies, gelegen in 

groene omgeving. 

Woongebieden met laagbouw rijtjeswoningen 

Wonen aan de rand 

Compacte woongebieden in groene omgeving 

Wonen in het landschap 

Deel E - Tijdelijke verhuur 

Stedelijk woongebied met voornamelijk rijtjeshuizen met een eigen tuin, 

hoge dichtheid, groene omgeving, dichtbij park, kleinschalig . 

- vooroorlogs 

- naoorlogs 

Woonomgeving grenzend aan centrale locaties, woon- of werkomgeving 

gelegen in een parkachtig landschap in een stedelijke omgeving. 

Compacte woongebieden in groene, natuurrijke omgeving, dorp-achtig. 

Recreatief wonen aan de rand van natuur, toegankelijk voor een select 

publiek. 

Figuur 10: Locatie-indeling 

Overall heeft 57% van de respondenten interesse in tijdelijke verhuur, veruit het grootste gedeelte wordt gevormd 

door studenten. 80% van hen geeft aan ge"lnteresseerd te zijn in tijdelijke verhuur van woonruimte. Als redenen 

warden de krapte op de woningmarkt, de levensfase, de snelle beschikbaarheid en de lagere huren genoemd. Ook 

stellen zij minder eisen aan het kwaliteitsniveau. Er is geen verschil te zien in interesseniveau tussen starters en de 

overige woonconsumenten, terwijl juist starters vanuit vele artikelen uit de literatuur warden aangewezen als de 

doelgroep om tijdelijk voor te gaan verhuren. De voornaamste redenen om niet tijdelijk te willen huren is de 

onzekerheid en de korte duur van de periode. Als minimum periode wordt 2 jaar genoemd. 53% geeft aan voldoende 

te hebben aan een laag afwerkingniveau waarna een redelijk (24%) en minimaal afwerkingniveau (17%) volgen. 

Het gewenste voorzieningenniveau is hetzelfde als bij permanente bewoning. Er is weinig vraag naar een aansluiting 

voor een vaste telefoon. Als extra voorzieningen warden genoemd: 

veilige entree en doorgangsroutes 

het in orde zijn van de verwarming, geen vochtproblemen en lekkende daken etc. 

aparte slaapkamer 

opbergruimte. 

Gedurende een tijdelijke huurperiode zijn de uitstraling van de nabijgelegen objecten, groen in de omgeving, de 

waardeontwikkeling en de uitstraling van de buitenschil minder belangrijk. De huurprijs en de sociale veiligheid zijn 

belangrijker. Van de respondenten geeft 72% aan eerder ergens tijdelijk te huren wanneer de optie wordt geboden 

voor een definitief verblijf na herbestemming. De overige 28% geeft aan dat dit geen verschil uitmaakt. 

Grootste verschillen binnen de deelgroepen 

Wanneer de beschreven totale resultaten voor de woonconsumenten warden vergeleken met de uitkomsten per 

deelgroep, kunnen onderstaande opmerkingen gemaakt warden: 

Alie een- en tweepersoonshuishoudens baseren hun huisvestingskeuze op de locatie en niet op het gebouw. Bij de 

overige doelgroepen is dit verdeeld. 

Het vereiste kwaliteitsniveau ligt bij een- en tweepersoonshuishoudens hoger dan bij studenten en starters. 

Alie een- en tweepersoonshuishoudens en gezinnen zouden eerder tijdelijk ergens gaan huren wanneer er een 

optie op een definitieve bewoning wordt aangeboden. Bij starters en studenten is dit maar 60% en bij de overige 

40% maakt dit geen verschil. 

Niemand van de groep studenten heeft behoefte aan een aansluiting voor een vaste telefoon. 



Bijlage 118 - Kantoororganisaties 

1.1 Kantoren a/gemeen 

Niet alle kantoororganisaties hebben dezelfde eisen en wensen met betrekking tot hun huisvesting. Het is 

daarom noodzakelijk een aantal typen kantoorgebruikers te onderscheiden met een eigen wensenpakket. De vraag 

wordt bepaald door de kenmerken van de kantoorgebruikers [WPM, 2001]: 

de relatie van de kantoorgebruiker met de omgeving 

het opleidingsniveau 

de aard van werkzaamheden 

het belang van interne communicatie 

bezettingsgraad. 

Hier komen vijf verschillende typen uit naar voren: administratiekantoor, beleids- handelsorganisatie, balie-organisatie, 

service-organisatie en de innovatie-organisatie. In figuur 21 staan in een schema de kenmerken van elk type 

weergegeven. De resultaten van de totale doelgroep kantoren staan weergegeven in figuur 11 en worden beschreven 

in deze bijlage. In figuur 13 staan de respondenten nader omschreven. 

Deel A - Persoonlijke gegevens 

Kantoororaanisaties 
0 Administratieve organisatie 

• Beleids- en handelsorganlsatle 

a Balie organisatie 

a Service organlsatie 
0 Innovatie organisatie 

14 

14 

BedrijvE!rl 

• Administratieve organisatie Ver.zekeringsmaatschappij 

Accountant & Consultant 

• Beleids- en handelsorganisatie Consultant in beleid 

Woondiensten 

• Balie organisatie 

• Service organisatie 

0 Innovatieorganisatie 

Reisbureau 

Bedrijfsbureau woningstichting 

Woningcorporatie 

Consultant 

Makelaar 

Internetbedrijf 

Bouwkundig ingenieursbureau 

Architectenbureau 

Figuur 13: Respondenten nader omschreven 

Kantoren 

2 

11 

2 

11 

Type erfgoed 

• Pakhuis 
O Sio 
l!I Fabrieksgebouw 
m Bedrijfshal 
CJ Geen voorkeur 

2;6% 

Locatievoorkeur 

17;47% 

DCentrurrgebied 
D Randgebied 
ll Buite bied 

Figuur 11 : Totaa/overzicht bestemmingsgroep 'kantoren' 

Gemiddelden 
Gemiddeld aantal BoG 11 
Gemiddeld aantal BeG 4 
Gemiddeld aantal G 15 

Gem. BoG Administratief 14 
Gem. BoG Beleid en Handel 13 
Gem. BoG Balie 7 
Gem. BoG Service 12 
Gem. BoG Innovatie 11 

"= 
Figuur 12: Gemiddelden 
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Deel B - Kwaliteitenmatrix 

In de kwaliteitenmatrix zijn door alle organisaties aangegeven welke aspecten zij 'boven gemiddeld belangrijk' (BoG), 

'gemiddeld belangrijk' (G) en 'beneden gemiddeld belangrijk' (BeG) vinden. Figuur 12 geeft de gemiddelden weer, 

zowel voor het totaal als voor de afzonderlijke kantoororganisaties. In figuur 14 wordt per aspect aangegeven hoe deze 

door de diverse respondenten gewaardeerd wordt. 

Kantoren - Totaal kwallteltsmatrlx 

Totaa/ per aspect Totaal Totaal (%) 
BoG G BeG BoG G Cc!, 

Bereikbaarheid auto 20 13 2 56 36 6 
Bereikbaarheid trein 4 20 12 11 56 33 
Bereikbaarheid bus/tram/metro 9 18 9 25 50 25 
Bereikbaarheid fiets 13 13 10 36 36 28 
Parkeren eigen terrefn 16 13 7 44 36 19 
Parkeren openbaar gebied 12 23 1 33 64 3 
Voorzieningen dagelijkse boodschappen 9 21 6 25 58 17 
Winkels in omgevlng 4 20 12 11 56 33 
Horeca in omgeving 3 16 17 8 44 47 
Groen in omgeving 8 23 5 22 64 14 
Imago omgeving 20 14 2 56 39 6 
Sociale veiligheid 21 13 2 58 36 6 
Uitstraling nabijgelegen objecten 7 25 4 19 69 11 

Eigen identiteit 19 15 2 53 42 6 
Herkenbaarheid 20 15 1 56 42 3 
Zichtbaarheid 10 22 4 28 61 11 
Kwalitatieve parkeeraspecten 12 17 7 33 47 19 
Uitstraling buitenschil 20 13 3 56 36 8 
En tree 20 13 3 56 36 8 
Ultstraling algemene ruimten interieur 19 16 1 53 44 3 
Uitzicht 9 26 1 25 72 3 

troegankelijkheid 25 11 0 69 31 0 
lnbraakgevoeligheid 21 14 1 58 39 3 
Flexibel ruimtegebruik 13 21 2 36 58 6 
Daglichttoetreding 16 20 0 44 56 0 
Klimaatinstallaties 9 24 3 25 67 8 
Extra faciliteiten personeel 3 23 10 8 64 28 

Huurpnjs 18 16 1 50 44 3 
Waardeontwikkeling 14 18 4 39 50 11 
Mix van functies 10 20 6 28 56 17 
Mix van wonen en werken 6 18 12 17 50 33 

/ 

Figuur 14: Waardering per aspect 

In figuur 15 staan de kwaliteitsaspecten gerangschikt naar aantal keren aangevinkt als 'boven gemiddeld belangrijk' en 

naar waardering (gemiddelde prioriteit). Met oranje zijn in de linkertabel de aspecten aangegeven waarbij een groot 

verschil is te zien in aantal keer aangevinkt als 'BoG' en de gemiddelde prioriteit die eraan gegeven wordt. 

Gemiddeld werden in de kwaliteitsmatrix per kantoororganisatie 11 aspecten aangegeven als 'boven 

gemiddeld belangrijk'. Het hoogste gemiddelde aantal zit bij de administratieve organisaties (14), het laagste bij de 

balie-organisaties (7). Als 'beneden gemiddeld belangrijk' werden gemiddeld 4 aspecten aangegeven. De onderstaande 

tien aspecten zijn door meer dan de helft van de kantoororganisaties aangegeven als boven gemiddeld belangrijk bij 

het kiezen van huisvesting: 

1. Toegankelijkheid 69% 

2. Sociale veiligheid 58% 

3. Inbraakgevoeligheid 58% 

4. Bereikbaarheid met de auto 56% 

5. Imago van de omgeving 56% 

6. Herkenbaarheid 56% 

7. Uitstraling buitenschil 56% 

8. Uitstraling entree 56% 

9. Eigen identiteit 53% 

10. Uitstraling algemene ruimtes interieur 53% 



Kijkt men echter naar de prioriteiten die men aan deze aspecten heeft gegeven dan staat de bereikbaarheid van de 

auto bovenaan, gevolgd door de huurprijs, de voorzieningen voor dagelijkse boodschappen, eigen identiteit en flexibel 

ruimtegebruik. Opvallend is dat niemand de aspecten 'toegankelijkheid' en 'daglichttoetreding' als 'beneden gemiddeld 

belangrijk' heeft aangekruist. 

Kijkt men naar de prioriteitenlijsten van de afzonderlijke kantoororganisaties, dan blijken deze ver uiteen te liggen. In 

paragraaf 1.2 zijn voor de diverse typen organisaties de eigen prioriteitenlijsten weergegeven. 

, 
Kantoren -Totaal ... 

Kantoororganisatie (n = 36) Kantoororganisatie (n = 36) 
Kwaliteitsasoecten aeranaschikt naar aemiddelde orioriteit Kwaliteitsasoecten aerianaschikt naar aantal keer BoG 

Totaal prioritelt Aanral BoG Gem. prioritelt Totaal prioriteit Aantll BoG Gem.prioriteit 

Bereikbaarheid auto 136 20 6,8 Toegankelijkheid 104 25 4,2 

Huurprijs 121 18 6,7 Sociale veitigheid 113 21 5,4 
Voorz1emngen dageliJkse boodschappen 57 9 6,3 lnbraak9evoeligheid 96 21 4,6 

Eigen identiteit 118 19 6,2 Bereikbaartieid auto 136 20 6,8 

Flex1bel ruimtegebrwk 70 13 5,4 Imago omgeving 94 20 4,7 

Soctale veiligheid 113 21 5,4 Herkenbaarheid 93 20 4,7 

Bereikbaarheid bus/tram/metro 48 9 5,3 Uitstraling buitenschit 83 20 4,2 

Parkeren eigen terrein 84 16 5,3 Entree 78 20 3,9 
Bereikbaarheid fiets 67 13 5,2 Eigen identiteit 118 19 6,2 
Daglichttoetreding 80 16 5,0 Uitstraling algemene ruimten interieur 84 19 4,4 

Parkeren openbaar gebied 57 12 4,8 Huurprijs 121 18 6,7 
Imago omgeving 94 20 4,7 Parkeren eigen terrein 84 16 5,3 

Faciliteiten personeel 14 3 4,7 Daglichttoetreding 80 16 5,0 

Herl<enbaarheid 93 20 4,7 Waardeontwikkeling 64 14 4,6 
lnbraakgevoeligheid 96 21 4,6 Flexibel rulmtegebruik 70 13 5,4 
Waardeontwikkeling 64 14 4,6 Bereikbaarheld fiets 67 13 5,2 
Uitzicht 40 9 4,4 Parkeren openbaar gebled 57 12 4,8 
Uitstraling algemene ruimten interieur 84 19 4,4 Kwalitatleve parkeeraspecten 41 12 3,4 

Bereikbaarheid trein 17 4 4,3 Zichtbaameld 23 10 2,3 
ToegankeliJkheid 104 25 4,2 Mix van functles 19 10 1,9 
Uitstraling buitenschil 83 20 4,2 Voorzieningen dagelijkse boodschappen 57 9 6,3 
Klimaatinstallaties 37 9 4, 1 BereikbaartiekJ bus/tram/metro 48 9 5,3 
Entree 78 20 3,9 Uitzicht 40 9 4,4 
KwalitatieVe parkeeraspecten 41 12 3,4 Kllmaatinstallatles 37 9 4,1 
Groen in omgeving 26 8 3,3 Groen in omgeving 26 8 3,3 
Uitstraling nabijgelegen objecten 21 7 3,0 Uitstrallng nabijgelegen objecten 21 7 3,0 
Mix van wonen en werken 18 6 3,0 Mix van wonen en werken 18 6 3,0 
Zlc11tbaameld 23 10 2,3 Bereikbaarheid trein 17 4 4,3 
Winkels in omgeving 8 4 2,0 Winkels in omgeving 8 4 2,0 
Mix van functies 19 10 1,9 Fadliteiten personeel 14 3 4,7 
Horeca in omgeving 4 3 13 Horeca in omgeving 4 3 13 

Figuur 15 
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Deel C & D - Gebouw- en locatietypering 

Kantoren - Gebouw- en locatietypering 

8; 23% 

2; 6% 

17; 47% 

Type erfgoed 

20; 41% 

• Pa khuis 
D Silo 
CJ Fabrieksgebouw 

Bedrijfsha I 
o Geen voorkeur 

Kwaliteitsniveau 

• Minirmal 
o Laag 
CJ Redelijk 

Hoog 
a Luxe 
CJ Niet eantwoord 

Type locatie 

17; 47% 

D Centrun-gebied 
o Randgebied 

Bu~en ebeid 

Voordelen 

2% 1% 6% 

13% 

16% 

m snelle beschikbaarheid (met name bij tijdelijke verhuur) 

2 Lagere huren (met name bij tijdelijke verhuur) 

3 Centrale ligging of ligging bij grotere verkeersknooppunten 

Toegevoegde waarde koppeling functie/uitstraling gebouw 

5 Onderscheidend vermogen / eigen identiteit 

6 Imago (beeld vanuit de buitenwereld) 

Aantrekkingskracht van het gebouw op de omgeving 

Fabrieksarchitectuur 

• Anders 

10 Niet geantwoord 

Nadelen 

.. Slechte staat van het gebouw (met name bij tijdelijke verhuur) 

2 Hoge kosten voor aan- en verbouw interieur 

Niet geantwoord 

8 
13 
14 
18 
23 
18 
17 
18 
3 
1 

20 
22 
6 

16 
7 
1 

Figuur 16: Resultaten kantoororganisaties 

Figuur 16 geeft de uitkomsten weer over de voorkeur voor type industrieel erfgoed, het kwaliteitsniveau waaraan het 

gebouw moet voldoen (gedurende een tijdelijke bestemming), de voor- en nadelen die men ziet bij industrieel erfgoed 

en het type locatie waar men het liefst zou willen zitten. 

Gebouwtype 

Uit de enquete blijkt dat van alle respondenten, 41 % een voorkeur heeft uitgesproken voor een pakhuis (men kon 

meerdere antwoorden geven op deze vraag). Hierna volgt het fabrieksgebouw met 29% en de bedrijfshal met 18%. 

Niemand van de respondenten heeft voor de silo gekozen. De meningen zijn redelijk verspreid alleen bij service

organisaties is een duidelijke voorkeur voor het pakhuis te zien (79% van hen kiest hiervoor). 



De redenen waarop men zijn keuze(s) heeft gebaseerd zijn voornamelijk: 

Het aansluiten van de uitstraling op de functie die men uitoefent. 

Het huidige kantoor is gevestigd in een bepaald type erfgoed, waardoor de voor- en nadelen duidelijk zijn. 

De ruime en grate opzet van de gebouwen (van fabrieksgebouwen en bedrijfshallen). 

De ligging en bijbehorende bereikbaarheid (voor zowel werknemers als klanten) van het type erfgoed. 

De flexibiliteit en indelingsmogelijkheden. 

Daarnaast zijn er een aantal karakteristieken genoemd waarop een keuze voor een gebouwtype ook gebaseerd dient te 

zijn naast diegene die gegeven zijn in de enquete: 

Kamen de gebruiksfuncties aan de gevel of inpandig (zoals bij de Van Nelle fabriek in Rotterdam). Diepe ruimten 

kunnen zeker aantrekkelijk zijn mits de huurprijs voor de 'slechte' vierkante meters aantrekkelijk is. 

Kunnen de ramen open? 

Bestaat er een mogelijkheid om naar buiten te gaan? 

De prijs/kwaliteit verhouding van het gebouw dient goed te zijn. 

De diverse voordelen die industrieel erfgoed aan een kantoorfunctie kan bieden warden door iedereen gezien. Met 

name diegene die te maken hebben met onderscheidend vermogen, herkenbaarheid en identiteit warden door veel 

respondenten aangevinkt. Maar een klein percentage ziet de snelle beschikbaarheid (6%) en de lage huren (10%) bij 

tijdelijk verhuur als een extra voordeel. Als extra voordelen warden genoemd: 

Het behoud van cultureel erfgoed. 

Het creeren van open atmosfeer door het lage niveau van verbouwing en de daarbij behorende casco-uitstraling. 

Cadeautje uit de geschiedenis. 

Zwaar geconstrueerde gebouwen kunnen zonder heftige klimaatinstallaties ook een acceptabel binnenklimaat 

hebben. 

Minder standaard oplossingen bij nieuw gebruik. 

Alie problemen kunnen warden aangepakt als het pand een meerwaarde biedt voor omgeving en eigen bestand. 

Juist lage huren zouden mogelijk moeten zijn. Niet teveel eisen aan het gebouw stellen die hergebruik duur of 

onmogelijk maken, maar juist je wensen aanpassen aan datgene wat het gebouw te bieden heeft en daar een 

gebruikersgroep bij zoeken. 

De grootste problemen warden gezien in de hoge kosten voor aan- en verbouw van het interieur (31 %), waarna de 

slechte staat van het gebouw volgt (28%) en de strenge wet- en regelgeving (22%). 55% van de respondenten 

spreken hierbij uit eigen ervaring, de anderen hebben hun keuze gebaseerd op artikelen uit vakbladen en op het 

Internet. Als extra nadelen warden genoemd: 

Soms ligt industrieel erfgoed in een niet zo goed bekend staande omgeving. 

Vaak parkeerproblemen voor klanten en gebruikers. 

Situering 

In figuur 17 warden de voorkeuren met betrekking tot de situering 

weergegeven. 69% van de respondenten heeft een voorkeur met 

betrekking tot de situering in het gebouw vanuit de aspecten 

toegankelijkheid en zichtbaarheid van buitenaf. De helft kiest voor de 

begane grand en geeft als extra reden de mogelijkheid voor klanten 

om snel binnen te kunnen lopen. De aanvullende redenen om op een 

verdieping te willen zitten zijn de omvang van het kantoor, het 

aanwezige ruimteverlies op de begane grand door vele algemene 

ruimten, de betere daglichttoetreding en het gevoel van veiligheid. 

Uit figuur 18 blijkt dat de voorkeur uitgaat naar flexibele 

ruimtegrootte (25%), gevolgd door een unit grater dan 100 m2
• 

Situerinq 

Waar 

Waarom 

Situering 

b e ~ I 
% van ia 

Voorzijde qebouw 48 
Achterzijde qebouw 4 
Begane grondvloer 40 
Verdieping 16 
Meerdere verdiepinqen 20 
Niet aeantwoord 8 
Toeqankeliikheid 64 
Flexibiliteit 8 
Zichtbaarheid van buitenaf 60 
Anders 36 
Niet aeantwoord 0 

Figuur 17: Voorkeur situering 
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, 
Grootte ruimte 

% -uriit-40-60-iTI2 - - - - - - - - - ---14-

Unit 60-80 m2 6 
Unit 80-100 m2 17 
Unit> 100 m2 19 
Gehele verdieping 8 
Meerdere verdiepingen 11 
Flexibele ruimteqrootte 25 Figuur 18: Vaorkeur ruimtegraotte 

Locatie 

De voorkeur voor een locatie in het centrum en in een randgebied is even groot (47%). De voornaamste redenen 

hiervoor zijn de bereikbaarheid (voor werknemers en klanten) en uitstraling van de locatie, het aanwezige 

voorzieningenniveau en de aanwezigheid van de doelgroep. Voornamelijk service-organisaties hebben een voorkeur 

voor een locatie in het centrum (71 % ). Alie beleids- en handelsorganisaties geven specifiek aan niet in het centrum te 

willen zitten vanwege de drukte. De overige 6% van de respondenten kiest voor het buitengebied vanuit de landelijke 

uitstraling en de mogelijkheid het onderscheidende vermogen goed te etaleren (alleen de beleids- en 

handelsorganisaties en een klein gedeelte van de service-organisaties). 39% van de respondenten baseren hun 

huisvestingskeuze op het gebouw, de overige 61 % kijkt eerst naar de locatie. 

Deel E - Tijdelijke verhuur 

Overall geeft 33% van de ondernemingen aan geYnteresseerd te zijn in een tijdelijke ruimte. Het grootste aandeel 

hierbinnen wordt gevormd door de innovatieve organisaties. De redenen zijn het bieden van een vervangingsplek 

wanneer de vaste locatie wordt verbouwd of vernieuwd en de mogelijkheid tot een snelle overgang naar een betere 

bedrijfsvoering in geval van problemen binnen de organisatie. Vanuit woningcorporaties wordt gemeld dat er door hun 

klanten wel erg veel vraag is naar tijdelijke bewoning, maar dat het voor de organisatie zelf lastig is. Organisaties die 

startende ondernemingen helpen (zoals Interveste) vinden tijdelijke verhuur van ruimte ideaal. Het geeft de startende 

ondernemingen kans om zonder het aangaan van langdurige (en risicovolle) huurcontracten hun nieuwe concept te 

'testen' op een flexibele en tijdelijke locatie. De redenen om niet tijdelijk te huren zijn de hoge kosten voor verbouw en 

inrichting, de omslachtigheid en de rompslomp die verhuizen met zich meebrengt, verwarring bij klanten en het 

ontbreken van de mogelijkheid een naam op te bouwen. 

Organisaties die 'ja' hadden ingevuld vinden dat de tijdelijke periode minimaal 2-3 jaar moet zijn. Sommige organisaties 

die 'nee' hadden ingevuld zouden wel geYnteresseerd zijn wanneer de periode minimaal 5 jaar is. De meeste willen 

echter 2 x 5 jaar wat niet meer tijdelijk genoemd kan warden. Administratieve organisaties hebben de minste interesse 

in tijdelijke verhuur van ruimte. 

53% geeft aan voldoende te hebben aan een laag afwerkingniveau waarna een redelijk (22%) en minimaal 

afwerkingniveau (11 %) volgen. Het gewenste voorzieningenniveau bestaat uit een toiletvoorziening, een keuken, een 

Internetaansluiting en een aansluiting voor een vaste telefoon (voornamelijk belangrijk bij een balie-organisatie) . 

Opvallend daarnaast is dat alle beleids- en handelsorganisaties een TV aansluiting zouden willen hebben. De 

administratieve organisaties hebben de minste eisen. Daarnaast bestaat er een behoefte aan vergaderzalen, een 

receptie en een kantine. 

Gedurende een tijdelijke huurperiode zijn vooral het uitzicht en de extra faciliteiten voor het personeel minder 

belangrijk. Hierop volgen de waardeontwikkeling, de mogelijkheden tot flexibel ruimtegebruik en de uitstraling van de 

buitenschil. De huurprijs en de toegankelijkheid zijn gedurende tijdelijke verhuur belangrijker. 61 % van de responden

ten geeft aan eerder tijdelijk ergens te gaan zitten wanneer er een optie wordt geboden voor een definitieve plek na 

herbestemming. 17% geeft aan in zo'n geval niet eerder tijdelijk te gaan huren, voor 22% maakt het geen verschil. 



l.2 Prioriteiten per kantoororganisatie 

Voor de vijf verschillende deelorganisaties binnen kantoren staan hier de prioriteitenlijstjes bij een huisvestingskeuze 

weergegeven. 

Bestemmingsgroepen 
Administratief (n - 3) 

Kwaliteitsasoecten qeranqschikt naar qemidde/de prioriteit 

Totaal pMorlteit 

18 

Aantal BoG Gem. priorlteit 
Uitstraling nat>jgelegen oojecten 

UitstraUng algernene rulmten lnterleur 

Klhnaatinstallaties 

Sodale veiligheid 

Kwalitatleve parkeeraspecten 

Fadliteiten personeel 

Her1<.enbaarheld 
Uitstrallng buitenschU 
Flexibel ruimtegebruik 

Berelkbaarheld auto 
Berelkbaarheld trein 

Elgen ldentitelt 

Zkhtbaarheid 

Berelkbaarheid bus/tram/metro 

Imago omgeving 

En tree 

Parkeren eigen terrein 

Bereikbaarhekl fiets 
Toegankelijkheld 

Huurpr1js 

Inbraakgevoellgheid 

WaardeontwikkeUng 

Parkeren openbaar gebied 

Voorzlenlngen dagelljkse boodschappen 

Wlnkels In omgeving 

Horeca In omgevlng 

Groen ln omgeving 
Uitzicht 
Daglkhttoetreding 

Mix van functies 
Mix van wonen en werken 

17 

18 

18 

10 

5 

13 

12 

2 

Administratlef (n = 3) 
KwaliteitsasnPrten aerianaschikt naar aantal keer BaG 

9,0 

8,5 

7,0 

6,0 

6,0 

6,0 

5,0 

5,0 

5,0 

4,3 

4,0 

4,0 

4,0 

3,0 

3,0 

3,0 

2,7 

2,5 

2,0 

2,0 

1,0 

1,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

00 

Totaal pMorltelt Aantal BoG Gem. prloriteit 
Sodale veiligheld 18 3 6,0 
Kwalitatieve parkeeraspecten 18 6,0 
Bereikbaarheid auto 13 4,3 
Elgen identiteit 12 4,0 
Imago omgeving 9 3,0 
Parkeren eigen terrein 2,7 
Toegankelljkheid 2,0 
Uitstraling nabljgelegen objecten 18 9,0 
Uitstraling algemene rulmten lnter1eur 17 8,5 
Herkenbaarheid 10 5,0 
En tree 6 3,0 
Berelkbaarheid fiets 2,5 
Inbraakgevoeligheid 1,0 
Klimaatinstallaties 7,0 
Faclllteiten~ 6,0 
Ultstrallng buitenschll 5,0 
Aexibel rulmtegebrulk 5,0 
Berelkbaarheid trein 4,0 
Zkhtbaarheid 4,0 
Bereikbaarhekl bus/tram/metro 3,0 
Huurp<ijs 2,0 
Waardeontwikkeling 1,0 
Parkeren openbaar gebled 0,0 
Voorzlenlngen dageiljkse boodschappen 0,0 
Winkels ln omgev\ng 0,0 
Horeca In omgeving 0,0 
Groen in omgeving 0,0 
Ultzid"lt 0,0 
Daglkhttoetreding 0,0 l Mix van functles 0,0 
Mix van wonen en werken 0,0 

Extra administratief 

Beleid en handel (n = 3) 
Kwaliteitsasoecten geranaschikt naar gemiddelde prioriteit 

Huurprijs 

Sodale veiligheid 

Toegankeiljkheld 

Inbraakgevoeligheid 

Elgen identiteit 

Bereikbaarheid auto 

Waardeontwlkkellng 

Imago omgevlng 
Herkenbaarheld 

Kwalitatleve parkeeraspecten 

Zkhtbaarheid 

En tree 

Ultstraling algemene rulmten interieur 

Uitstraling buitenschil 

Bereikbaarheid bus/tram/metro 

Bereikbaartieid trein 

Bereikbaarhekl flets 

Parkeren elgen terrein 

Parkeren openbaar gebied 

Voornenlngen dagelljkse boodschappen 

Winkels In omgevlng 

Horeca In omgevtng 

Groen In omgeving 

Ultstrallng nal>jgelegen oojecten 

Uitzlcht 
Flexibel rulmtegebrulk 

Dagllchttoetredlng 

Klimaatlnstallatles 

Faclllteiten personeel 

Mix van functles 

Mix van wonen en werken 

Totaal pMorlti;t 

IO 

19 

8 
15 

12 

12 

16 

Aantal 8oG 

1 

2 

Gem. prioriteit 

10,0 

9,5 

8,0 

7,5 

7,0 

6,0 

6,0 

5,3 

5,0 

5,0 

3,0 

3,0 

3,0 

2,0 

1,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Beleid en handel (n = 3) 
KwaliteitsasnPrten aerianaschikt naar aantal keer BoG 

Totaal pMorltelt Aantal BoG Gem. prioritelt 
Imago omgeving 16 3 5,3 
Sodale veillgheid 19 9,5 
Jnbraakgevoellgheid 15 7,5 
Berelkbaarheid auto 12 6,0 
Waardeontwlkkellng 12 6,0 
En tree 6 3,0 
Ultstratlng algemene ruimten interieur 3,0 
Ultstrallng buitenschil 2,0 
Berelkbaarheid bus/tram/metro 1,0 
Voorzlenlngen dagelljkse boodschappen 0,0 
Ultzlcht 0,0 
Daglkhttoetredlng 0,0 
Huurprljs 10 IO,O 
Toegankeiljkheid 8 8,0 
Elgen identlteit 7,0 
Herkenbaarheid 5,0 
Kwalttatleve parkeeraspecten 5,0 
Zlchtbaarheid 3,0 
Bereikbaarheid flets 0,0 
Parkeren elgen terreln 0,0 
Parkeren openbaar gebied 0,0 
Wlnkels In omgevlng 0,0 
Groen In omgevlng 0,0 
Ultstrallng nat>Jgelegen oojecten 0,0 
Flexibel ruimtegebruik 0,0 
Mix van functles 0,0 
Berelkbaarheld trein 0,0 
Horeca In omgevlng 0,0 
Kllmaatlnsta11aties 0,0 
Fadlitelten personeel 0,0 
Mix van wonen en werken 0,0 

Figuur 19: Administratief en beleid en handel 

Alleen het aspect 'mix van wonen en werken' wordt door alle organisaties als 'beneden gemiddeld belangrijk' 

aangemerkt. Daarnaast is de aanwezigheid van winkels en horeca in de nabije omgeving niet belangrijk. 
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Extra beleid en handel 

Er is geen aspect wat door alle organisaties als 'beneden gemiddeld belangrijk' is aangegeven. Alleen de bereikbaarheid 

per fiets wordt algemeen als minder belangrijk gezien. 

Balie-organisatie 

Ondanks dat maar 2 balie-organisaties de enquete hebben ingevuld, is er geen aspect wat door beiden als 'boven 

gemiddeld belangrijk' wordt aangevinkt. Kijkt men naar de prioriteiten, dan is de bereikbaarheid met de auto het meest 

belangrijk, gevolgd door parkeren op eigen terrein, de huurprijs en de waardeontwikkeling. De aspecten aangegeven 

als 'beneden gemiddeld belangrijk' zijn de bereikbaarheid met de trein, de voorzieningen voor dagelijkse boodschap

pen, winkels en horeca in de nabije omgeving en extra faciliteiten voor het personeel. 

, 
Bestemmingsgroepen ... 

Service ( n = 14) Innovatie (n = 14) 
Kwaliteitsasoecten qeranqschikt naar qemiddelde prioriteit Kwaliteitsaspecten gerangschikt naar gemiddelde prioriteit 

Totaal prioriteit Aantal BoG Gem. prioriteit Totaal prioriteit Aantal BoG Gem. prioriteit 
Bereikbaarheid fiets 36 5 7,2 Bereik.baarheid bus/tram/metro 18 2 9,0 
Imago omgeving 53 8 6,6 Voonieningen dagelijkse boodschappen 27 3 9,0 
Huurprijs 46 7 6,6 Bereikbaarheid auto 66 8 8,3 
Bereikbaarheid bus/tram/metro 25 4 6,3 Eigen identiteit 68 9 7,6 
Voorzieningen dagelijkse boodschappen 24 4 6,0 Huurprijs 55 8 6,9 
Uitzicht 12 2 6,0 Daglichttoetreding 48 7 6,9 
Bereikbaarheid auto 35 6 5,8 Bereikbaarheid trein 13 2 6,5 
Parkeren eigen terrein 29 5 5,8 Parkeren elgen terrein 38 6 6,3 
Aexibel ruimtegebruik 22 4 5,5 Parkeren openbaar gebied 31 5 6,2 
Sodale veiligheid 49 9 5,4 Flexibel rulmtegebruik 43 7 6,1 
Waardeontwikkeling 37 7 5,3 Klimaatinstallatles 28 5 5,6 
Eigen identiteit 31 6 5,2 Herkenbaarheld 50 9 5,6 
Uitstraling buitenschil 46 9 5,1 Bereikbaarheid fiets 20 4 5,0 
Inbraakgevoeligheid 38 8 4,8 Inbraakgevoeligheid 39 8 4,9 
Toegankelijkheid 61 13 4,7 Uitstraling algemene n.iimten interieur 31 7 4,4 
Mix van wonen en werken 9 2 4,5 Uitzicht 21 5 4,2 
Parkeren openbaar gebied 25 6 4,2 En tree 29 7 4,1 
En tree 37 9 4,1 Sodale veiligheid 24 6 4,0 
Horeca in omgeving 4 1 4,0 Ultstraling buitenschil 28 7 4,0 
Herkenbaarheid 28 7 4,0 Toegankelijk.heid 28 7 4,0 
Fadliteiten personeel 8 2 4,0 Imago omgeving 16 5 3,2 
Uitstraling algemene ruimten interieur 30 8 3,8 Winkels in omgeving 3 1 3,0 
Groen in omgeving 10 3 3,3 Waardeontwikkeling 7 3 2,3 
Kwalitatieve parkeeraspecten 13 4 3,3 Mix van wonen en werken 9 4 2,3 
Zichtbaarheid 16 5 3,2 Groen in omgeving 4 2 2,0 
Oaglichttoetreding 19 6 3,2 Mix van functies 10 5 2,0 
Mix van functies 9 4 2,3 Kwalitatieve parkeeraspecten 5 4 1,3 
Uitstraling nabijgelegen objecten 3 2 1,5 Horeca in omgeving 0 2 0,0 
Klimaatinstallaties 2 3 0,7 Uitstraling nabijgelegen objecten 0 2 0,0 
Winkels in omgeving 1 2 0,5 Zichtbaarheid 0 2 0,0 
Bereikbaarheid trein 0 1 0,0 Faciliteiten personeel 0 0 0,0 

Service (n = 14) Innovatie (n = 14) 
KwaliteitsasnPrten qerianaschikt naar aantal keer BoG KwaliteitsasnPrten qeriangschikt naar aantal keer BoG 

Totaal prioriteit Aantal BoG Gem. prioriteit Totaal prioriteit Aantal BoG Gem. prioriteit 
Toegankelijkheid 61 13 4,7 Eigen identiteit 68 9 7,6 
Sodale veiligheid 49 9 5,4 Herkenbaarheid 50 9 5,6 
Uitstraling buitenschil 46 9 5,1 Bereikbaarheid auto 66 8 8,3 
En tree 37 9 4,1 Huurprijs 55 8 6,9 
Imago omgeving 53 8 6,6 Inbraakgevoeligheid 39 8 4,9 
Inbraakgevoeligheid 38 8 4,8 Oagllchttoetreding 48 7 6,9 
Uitstraling algemene ruimten lnterieur 30 8 3,8 Flexibel ruimtegebruik 43 7 6,1 
Huurprijs 46 7 6,6 Uitstraling algemene rulmten interieur 31 7 4,4 
Waardeontwikkeling 37 7 5,3 En tree 29 7 4,1 
Herkenbaarheld 28 7 4,0 Uitstraling buitenschil 28 7 4,0 
Berelkbaarheid auto 35 6 5,8 Toegankelijkheid 28 7 4,0 
Eigen identiteit 31 6 5,2 Parkeren eigen terrein 38 6 6,3 
Parl<;eren openbaar gebied 25 6 4,2 Sodale veiligheid 24 6 4,0 
Daglichttoetreding 19 6 3,2 Parkeren openbaar gebied 31 5 6,2 
Bereikbaarheid fiets 36 5 7,2 Klimaatinstallaties 28 5 5,6 
Parkeren eigen terrein 29 5 5,8 Uitzicht 21 5 4,2 
Zichtbaarheid 16 5 3,2 Imago omgeving 16 5 3,2 
Bereikbaarheid bus/tram/metro 25 4 6,3 Mix van functies 10 5 2,0 
Voorzieningen dagelijkse bcxxlsdlappen 24 4 6,0 Bereikbaarheid fiets 20 4 5,0 
Flexibel ruimtegebruik 22 4 5,5 Mix van wonen en werken 9 4 2,3 
Kwalitatieve parkeeraspecten 13 4 3,3 Kwalitatieve parkeeraspecten 5 4 1,3 
Mix van functies 9 4 2,3 Voorzieningen dagelijkse bcxxlschappen 27 3 9,0 
Groen in omgeving 10 3 3,3 Waardeontwikkeling 7 3 2,3 
Klimaatinstallaties 2 3 0,7 Bereikbaarheid bus/tram/metro 18 2. 9,0 
Uitzicht 12 2 6,0 Bereikbaarheid trein 13 2 6,5 
Mix van wonen en werken 9 2 4,5 Groen in omgeving 4 2 2,0 
Faciliteiten personeel 8 2 4,0 Horeca in omgeving 0 2 0,0 
Uitstraling nabijgelegen objecten 3 2 1,5 Uttstraling nabijgelegen objecten 0 2 0,0 
Winkels in omgeving 1 2 0,5 Zichtbaarheid 0 2 0,0 
Horeca in omgeving 4 1 4,0 Winkels in omgeving 3 1 3,0 
Bereikbaarheid trein 0 1 0,0 Fadliteiten personeel 0 0 0,0 

\. 

Figuur 20: Service en innovatie 



Extra service 

Alleen het aspect 'toegankelijkheid' is door alle organisaties op een na aangegeven als 'boven gemiddeld belangrijk'. De 

bereikbaarheid met de trein en de aanwezigheid van horeca in de nabije omgeving zijn 'minder belangrijk'. 

Extra innovatie 

Horeca in de omgeving is minder belangrijk, gevolgd door winkels in de nabije omgeving en een mix van wonen en 

werken. 

Baslstype 

Admlnlstratiekantoor 

Beleicis- of handelsorganisatie 

Balie-organisatie 

Servlce-organisatie 

Innovatle-organisatie 

Kenmerken organlsatle 

0 Weinig relaties met de omgeving 
0 Relatlef laag opleidingsnlveau 
0 Routinematig werk 

Hoge bezettingsgraad 

Voorbeelden 

0 Verzekeringen 

Telefonie 

Wensen van de organlsatle 

Goedkope kantoomJlmte 

In woonwijk of binnenstad 
0 Goede bereikbaartieid OV belangrijker dan die met de auto 

Panden moeten netjes zijn 

maar een representatleve uttstrallng is nlet noodzakelijk 
0 Goede klimaatinstallaties 

0 Jn- en ultgaande relaties 

Relatief hoog schollngsnlveau 

Creatlef en massaal werk 

0 Hoofdkantoren multinationals 0 Relatief dure kantoorruJmte 

0 Gerniddelde bezettlngsgraad 

0 VeeJ inkomende relatles 
0 Gemiddeld schoUngsniveau 

° Kortdurend communlceren met klanten 
0 Hoge bezettlngsgraad 

0 Veel ultgaande en lnkomende ~ties 
0 Relatief hoog scholingsnlveau 

Langdurig communlc:eren met klanten 
0 Lage bezettingsgraad 

0 Uitgaande relaties 
0 Hoog schoUngsniveau 
0 Creatieve werkzaamheden, waarbij 

0 Softwarehulzen 

° Kerndepartementen 

Postkantoor 
0 Banken 
0 Reisbureaus 

0 Consultants 

Advocaten 
0 Accountants 

0 Architecten 
0 PR 
0 Internet 

onder1Jnge communicatie erg belangrijk is 0 Reclame 
0 RelatJef hoge bezettingsgraad 

0 CBO van een grote st.ad 
0 Goede bereikbaarheid en parkeervoorzienlngen belangrijk 

Goede bereikbaartieid OV 

Kantoorpand dient een representatleve uitstrallng te hebben 

Veel exteme zaken geregeld voor personeel zoals 

kinderopvang en catering 
0 Goede klimaatinstallatie 

0 Binnenstad of toegangsweg tot de blnnestad 
0 Goede bereikbaarheid met bus, tram en flets. Trein speelt geen rol 
0 Goede bereikbaarheid met de auto 
0 Entree en interieur representatleve uitstraling 

Hoogste vestigingsplaatseisen 

Optimale bereikbaarheid met de auto 
0 Goede bereikbaarheid met OV minder belangrijk 
0 Representat:leve uitstraling voor zowet interieur als exterleur 
0 Goede zichtbaartieid van het pand (vanaf de sneiweg) 
0 Goede voorzleningen (telematica) en installaties in het pand 
0 Veel exteme zaken geregeld voor personeel zoals 

klnderopvang en catering 

0 Bedrijvenpark of binnenstadkxatie 
0 Goede bereikbaarheid, imago omgeving 

en klimaatlnstallaties erg belangrijk 

Representatleve uitstrallng van het exterleur Is belangrijk 

Figuur 21: Kenmerken verschillende typen kantoororganisaties 
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Bijlage 11C - Detailhandel 

De categorie detailhandel wordt onderverdeeld naar food en non-food (rabobankgroep.nl/kennisbank). 

Detailhandel food 

De sector detailhandel food telt ongeveer 13.000 ondernemingen in 30.000 vestigingen waarvan algemene 

levensmiddelen (6.500 vestigingen waarvan 4.800 supermarkten), aardappel-, groente- en fruitspeciaalzaken, 

slagerijen, vis, brood-, koek- en banketspeciaalzaken, slijters, tabak (23.500 vestigingen). In de sector werken 

ongeveer 250.000 mensen. 

Detailhandel non-food 

De sector omvat 66.5000 actieve ondernemingen en bieden werkgelegenheid aan ongeveer 400.000 mensen. De 

branches binnen deze sector zijn drogisterijen, kleding, schoenen, wonen, gemengde branche, elektrotechnisch, doe

het-zelf, boekhandels, opticiens, juweliers en horloges, tweewielerspeciaalzaken, sportspeciaalzaken, bloemen

speciaalzaken, tuincentra, handel in bedrijfsauto's, autobedrijven, schadeherstel bedrijven, tankstations. 

Door de Kamer van koophandel (kvk.nl) worden voor de categorie winkels, de afzetmarkt, de infrastructuur, het 

aanwezige voorzieningenniveau en de aanwezige concurrenten als zeer belangrijke huisvestingsfactoren genoemd. 

Daarna komen representatie, mentaliteit van de bevolking, de huisvestingskosten en de bereikbaarheid. Het minst 

belangrijk zijn de arbeidsmarkt, de veiligheid, de transportkosten en de attitudes van de overheid. Hierin kunnen de 

prioriteiten enigszins verschillen bij food en non-food. 

De resultaten van de totale doelgroep detailhandel staan weergegeven in figuur 22 en worden beschreven in deze 

bijlage. Het aantal respondenten van de doelgroep detailhandel is klein. Hierbij wordt wel opgemerkt dat het gaat om 

overkoepelende organisaties binnen de detailhandel, welke spreken namens zichzelf en namens hun leden maar 

vergaande conclusies kunnen bij deze doelgroep moeilijker opgezet worden. Hierdoor zullen de resultaten ook minder 

uitgebreid weergegeven worden. 

Deel A - Persoonlijke gegevens 

Tv~n oraanisaties detailhandel 
0 Food Overkoepeld orgaan bakkerijen 
0 Non-food Overkoepelend orgaan kleding 

Branchekennis 

Detailhanclel 

Type erfgoed 

• Pakhuls 
DSilo 
El Fabrieksgebouw 
ID Bedrijfshal 
o Geen voorkeur 

Type locatie 

llCentnxrgebied 
O Randqebled 

a BYl e beid 

Figuur 22: Totaaloverzicht bestemmingsgroep 'detailhandel' 

Deel B - Kwaliteitenmatrix 

In de kwaliteitenmatrix zijn door alle organisaties aangegeven welke 

aspecten zij 'boven gemiddeld belangrijk' (BoG), 'gemiddeld belangrijk' (G) en 

'beneden gemiddeld belangrijk' (GcG) vinden. Figuur 23 geeft de 

gemiddelden weer, zowel voor het totaal als voor de afzonderlijke 

organisaties. 

Gemlddelden 

1: middeld aantal BoG 

I 
l~ I Gemiddeld aantal BeG 

Gemiddeld aantal G 14 

: Gem. BoG non-food 
IGem. BoG food 

I :~ 1 

Figuur 23: Gemiddelden 

Gemiddeld werden in de kwaliteitsmatrix 12 aspecten aangegeven als 'boven gemiddeld belangrijk' waarbij de 

detailhandel food (13) net iets hoger staat dan de detailhandel non-food (11). Als 'beneden gemiddeld belangrijk' 

werden gemiddeld 6 aspecten aangegeven. 



Onderstaande vijf aspecten zijn door alle organisaties als 'boven gemiddeld belangrijk' aangegeven bij het kiezen van 

huisvesting: 

1. bereikbaarheid met de auto 

2. parkeren in openbaar gebied 

3. herkenbaarheid 

4. huurprijs 

5. uitstraling algemene ruimten interieur. 

Gekeken naar de prioriteit dan staat het imago van de omgeving bovenaan, gevolgd door de sociale veiligheid, 

parkeren in openbaar gebied, winkels in de omgeving, eigen identiteit en parkeren op eigen terrein. Aan bereikbaarheid 

met de auto en herkenbaarheid wordt een lagere prioriteit gegeven. Bereikbaarheid met de bus, tram of metro, 

groenvoorzienin_gen in de nabije omgeving en een mix van wonen en werken zijn door alle organisaties aangegeven als 

'beneden gemiddeld belangrijk'. 

Deel C & D - Gebouw- en locatietypering 

Detaffhandet - Gebouw- en locatietypering 

Type erfgoed 

• Pakhuis 

DSilo 
a Fabrieksgebouw 

a Bedrijfshal 

o Geen voorkeur 

Kwaliteitsniveau 

• Minirraal 
o Laag 

" Redelijk 

"Hoog 
o Luxe 

a Niet eantwoord 

Type locatie 

ll Centrurrgebied 

o Randgebied 

!! Bulten ebeid 

Voordelen 

10% 

10% 

m snelle beschikbaarheld (met name b;J tljdelijke verhuur) 

2 1.a9er'e huren (met name blj tljdelijke verhuur) 

Centrale ligglng of ligglng bij grotere verkeersknooppunten 1 

Toegevoegde waarde koppeling functie/ultstrallng gebouw 2 

Onderscheidend vermogen / eigen ldentiteit 2 
Imago (beeld vanuit de buitenwereld) 
Aantrekkingskracht van het gebouw op de omgeving 
Fabrieksarchitectuur 

10 Niet geantwoord 

Nadelen 

1 
0 
0 
0 
0 

.. Slechte staat van het gebouw (met name bij tljdelijke verhuur) 2 

2 Hoge kosten voor aan· en verbouw lntelieur 2 
Hoge huren 

4 strenge wet- en regelgeving 

5 Anders 

6 Niet geantwoord 

1 
2 
0 
0 

Figuur 24: Resultaten detailhandel 
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Figuur 24 geeft de uitkomsten weer over de voorkeur voor type industrieel erfgoed, het kwaliteitsniveau waaraan het 

gebouw moet voldoen (gedurende een tijdelijke bestemming), de voor- en nadelen die men ziet bij industrieel erfgoed 

en het type locatie waar men het liefst zou willen zitten. 

Gebouwtype 

Uit de enquete blijkt dat van alle respondenten er een de voorkeur heeft voor een pakhuis, de overigen twee hebben 

de voorkeur voor een bedrijfshal. De voornaamste redenen waarop men zijn keuze heeft gebaseerd is de 

aanpasbaarheid van het gebouw tot de functie die ze beoefenen. De voordelen van het industriele erfgoed warden 

voornamelijk gezien in de snelle beschikbaarheid en de ligging. De uitstraling en het onderscheidende vermogen 

warden alleen gezien door de organisaties uit de detailhandel non food. De grootste problemen warden gezien in de 

slechte staat van het gebouw en de hoge kosten voor aan- en verbouw van het interieur. Daarop volgt de strenge wet

en regelgeving. Deze keuzes zijn voornamelijk gebaseerd op 'van horen zeggen'. 
Figuur 25: Voorkeur situering 

Situering Situering 
In figuur 25 warden de voorkeuren met betrekking tot de situering in 

het gebouw weergegeven. Alie organisaties hebben een voorkeur 

met betrekking tot de situering in het gebouw waarbij ze alien de 

begane grand noemen vanuit de aspecten toegankelijkheid en 

flexibiliteit. Allen kiezen voor een unit > 100 m2 (zie figuur 26). 

I %1 Situerinq ~~=aee~----------1-0~~ 

Locatie 

Grootte ruimte 

-uiiii:-40-60-rTii --
Unit 60-80 m2 

Unit 80-100 m2 

Unit> 100 m2 

Gehele verdieping 
Meerdere verdiepingen 
Flexibele ruir'nteqrootte 

% 
0 
0 
0 

100 
0 
0 
0 

Waar 

Waarom 

Figuur 26: Voorkeur ruimtegrootte 

Voorziide Qebouw 
Achterziide Qebouw 
Beqane Qrondvloer 
VerdiepinQ 
Meerdere verdiepinQen 
Niet aeantwoord 
ToeQankeliikheid 
Flexibiliteit 
Zichtbaarheid van buitenaf 
Anders 
Niet aeantwoord 

% van ia 
0 
0 

100 
0 
0 
0 

100 
100 

0 
0 
0 

-- ------~.) 

De detailhandel non-food willen bij voorkeur in het centrum zitten omdat dit de meest aantrekkelijke plek voor winkel

ruimte is. De detailhandel food kiest voor het randgebied vanwege de ontsluitingswegen ten opzichte van winkels en 

afnemers. Alie organisaties kijken bij hun huisvestingskeuze eerst naar de locatie. Door de Neprom (2000) warden voor 

detailhandel onderstaande locatietypen onderscheiden: 
Figuur 27: Locatie-indeling detailhandel 

Standkwaliteiten winkels 

Al - Gelegen in een sterk geconcentreerd winkelgebied tussen belangrijke magneten 
- Voetgangersgebied 
- Tweezijdige bewinkeling 

- Landelijk opererende filiaal- en franchisebedrijven, veel schoeisel en kledng 

A2 - Direct aansluiten op Al locatie 
- Aaneengesloten aan twee zijden 

- Filiaal- en franchisebedrijven, veel schoeisel en kleding, ook gespecialiseerde foodzaken 

Bl - Aansluitend op het hoofdwinkelbestand in de voetgangersgebieden 
- Weinig subtrekkers, weinig franchise- en filiaalbedrijven 

- Textiel en schoeisel, huishoudelijke artikelen, elektronica en bijous 
- Zakelijke dienstverleners zoals reisbureaus en uitzendbureaus 

B2 - Aangetakt op een hoofdwinkelstraat 
- Woninginrichtingsector sterk vertegenwoordigd 
- Straat met rijdend verkeer 

Cl - In de randzone van een winkelgebied 
- Minder aaneengesloten winkelgebied 
- Afwisseling winkels, wonen en werken 
- Woninginrichting, horeca, foodsector, uitzendbureaus 
- Doelbewust bezoek 

C2 - Toevoerweg naar het winkelcentrum; stegenstructuur 
- Minder dan de helft van de panden heeft een winkelstructuur 
- Laagwaardig, veelal onduidelijk assortiment (bv tweedehands artikelen) 



Deel E - Tijdelijke verhuur 

Geen van de organisaties is ge"interesseerd in tijdelijke verhuur. De reden hiervoor is de relatie die met klanten 

opgebouwd moet warden, het maken van naam en bekendheid en de te hoge kosten voor een tijdelijke uitvoering van 

de functie. Er wordt wel gemeld dat een tijdelijke ruimte wel geschikt zou zijn voor outlet-stores. Tweederde van de 

organisaties geeft aan wel tijdelijk te willen huren wanneer er een optie op een definitieve plek wordt aangeboden. 

Tweederde geeft aan behoefte te hebben aan een redelijk afwerkingsniveau waarna een laag niveau volgt. Het 

gewenste voorzieningenniveau bestaat uit een toiletvoorziening, een keuken, een Internetaansluiting en een aansluiting 

voor een vaste telefoon. Daarnaast is er behoefte aan vergaderzalen en een kantine. 
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Bijlage 110 - Horeca 

1.3 Horeca a/gemeen 
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Binnen de bestemmingsgroep horeca wordt onderscheid gemaakt in drie verschillende branches: 

hotel, pension en conferentieoord 

restaurant, cafetaria en lunchroom 

cafe en discotheek. 

De resultaten van de totale doelgroep horeca staan weergegeven in figuur 28 en warden beschreven in deze bijlage. In 

figuur 29 zijn de respondenten nader omschreven. 

Deel A - Persoonlijke gegevens 

Horeca 

Horeca 
0 Hotel, pension, conferentieoord 2 
0 Restaurant, cafetaria, lunchroom 7 
0 care discotheek 4 

Type erfgoed 

• Pakhuis 
OSio 
II Fa blieksgebouw 
a Bedrijfshal 
a Geen voorkeur 

15% 

Type locatie 

47% 

D Centrurrgebied 
a Randgebied 
• Bute bel'.i 

Figuur 28: Totaaloverzicht bestemmingsgroep 'horeca ' 

Bedrijven 
Tvoen oraanisaties horeca 

0 Hotel / pension / conferentieoord 

0 Restaurant / cafetaria / lunchroom 

0 care / discotheek 
'\. 

Deel B - Kwaliteitenmatrix 

In de kwaliteitenmatrix zijn door alle organisaties aangegeven welke 

aspecten zij 'boven gemiddeld belangrijk' (BoG), 'gemiddeld belangrijk' (G) 

en 'beneden gemiddeld belangrijk' (fJcG) vinden. Figuur 30 geeft de 

gemiddelden weer, zowel voor het totaal als voor de afzonderlijke branches 

In figuur 31 wordt per aspect aangegeven hoe deze door de diverse 

respondenten gewaardeerd wordt. 

Conferentieoord / partycentrum 1 

Conferentieoord / horecagelegenheid 1 

care I restaurant 2 
Restaurant 5 

Discotheek 4 

Figuur 29: Respondenten nader omschreven 

Gemiddelden 

Gem. BoG hotel, pension, conferentieoord 13 
Gem. BoG restaurant, cafetaria, lunchroom 15 
Gem. BoG cafe discotheek 14 

Figuur 30: Gemiddelden 



HOreCa - Totaal kwanteitsmatrix 

Totaa/ per aspect Totaal 
BoG G BeG 

Bereikbaarheid auto 7 6 0 
Bereikbaarheid trein 4 7 2 
Bereikbaarheid bus/tram/metro 4 3 6 
Bereikbaarheid fiets 6 6 1 
Parkeren eigen terrein 7 1 5 
Parkeren openbaar gebied 5 8 0 
Voorzieningen dagelijkse boodschappen 5 5 3 
Winkels in omgeving 6 3 4 
Horeca in omgeving 6 4 3 
Groen in omgeving 8 3 2 
Imago omgeving 7 6 0 
Sociale veiligheid 7 1 5 
Uitstraling nabijgelegen objecten 5 3 5 

Eigen identiteit 12 1 0 
Herkenbaarheid 12 1 0 
Zichtbaarheid 8 3 2 
Kwalitatieve parkeeraspecten 4 8 1 
Uitstraling buitenschil 9 4 0 
Entree 5 8 0 
Uitstraling algemene ruimten interieur 10 3 0 
Uitzicht 7 4 2 

Toegankelijkheid 8 5 0 
Inbraakgevoeligheid 5 7 1 
Flexibel ruimtegebruik 6 6 1 
Daglichttoetreding 5 5 3 
Klimaatinstallaties 3 8 2 
Extra faciliteiten personeel 1 11 1 

Huurprijs 7 5 1 
Waardeontwikkeling 6 7 0 
Mix van functies 3 10 0 
Mix van wonen en werken 2 6 5 

Totaal (%) 
BoG G 
54 46 
31 54 
31 23 
46 46 
54 8 
38 62 
38 38 
46 23 
46 31 
62 23 
54 46 
54 8 
38 23 

92 8 
92 8 
62 23 
31 62 
69 31 
38 62 
77 23 
54 31 

62 38 
38 54 
46 46 
38 38 
23 62 
8 85 

54 38 
46 54 
23 77 
15 46 

BccG 
0 
15 
46 
8 
38 
0 

23 
31 
23 
15 
0 

38 
38 

0 
0 
15 
8 
0 
0 
0 
15 

0 
8 
8 
23 
15 
8 

8 
0 
0 
38 

.) 

Figuur 31 : Waardering per 

aspect 

In figuur 32 staan de kwaliteitsaspecten gerangschikt naar aantal keren aangevinkt als 'boven gemiddeld belangrijk' en 

naar waardering (gemiddelde prioriteit). Met oranje zijn in de linkertabel de aspecten aangegeven waarbij een groat 

verschil is te zien in aantal keer aangevinkt als 'BoG' en de gemiddelde prioriteit die eraan gegeven wordt. 

Gemiddeld werden in de kwaliteitsmatrix per horecaonderneming 15 aspecten aangegeven als 'boven gemiddeld 

belangrijk'. Het hoogste gemiddelde zit bij restaurants (15), het laagste aantal bij hotels (13). Als 'beneden gemiddeld 

belangrijk' zijn gemiddeld 4 aspecten aangegeven. Onderstaande dertien aspecten zijn door meer dan de helft van de 

horecaondernemingen aangegeven als 'boven gemiddeld belangrijk' bij het kiezen van huisvesting: 

1. Eigen identiteit 92% 

2. Herkenbaarheid 92% 

3. Uitstraling algemene ruimten interieur 77% 

4. Uitstraling buitenschil 69% 

5. Groen in de omgeving 62% 

6. Zichtbaarheid 62% 

7. Toegankelijkheid 62% 

8. Bereikbaarheid auto 54% 

9. Parkeren eigen terrein 54% 

10. Sociale veiligheid 54% 

11. Uitzicht 54% 

12. Huurprijs 54% 

13. Imago omgeving 54% 

Kijkt men echter naar de prioriteiten die men aan deze aspecten heeft gegeven, dan staat de bereikbaarheid van de 

auto bovenaan met een gemiddelde prioriteit van 9,3. Hierna volgen mix van wonen en werken, parkeren op eigen 

terrein, extra faciliteiten voor het personeel en sociale veiligheid. In paragraaf 1.4 zijn bovengenoemde lijstjes per 

subbestemmingsgroep weergegeven. 
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11 aspecten worden door geen van de organisaties aangevinkt als 'beneden gemiddeld belangrijk'. Hieronder vallen 

voornamel ijk de aspecten die te maken hebben met bereikbaarheid en imago/uitstraling. 

I' 
Horeca -Totaal ""' 

Horeca (n = 13) Horeca (n - 13) 
Kwaliteitsasoecten qeranqschikt naar qemiddelde prioriteit Kwaliteitsasoecten qerianqschikt naar aantal keer BoG 

Totaal prioritelt Aantal BoG Gem. prioritelt Totaal prioritelt Aantal BoG Gem. prioritelt 
Bereikbaarheid auto 6S 7 9,3 Elgen ldentitelt 87 12 7,3 
Mix van wonen en we~en 18 2 9,0 Herkenbaartield 79 12 6,6 
Parkeren eigen terrein 58 7 8,3 Uitstrallng algemene ruimten interieur S7 10 S,7 
Extra facihte1ten perwneel 8 I 8,0 Uitstraling buitenschil 46 9 S,I 
Sodale veiligheid S2 7 7,4 Groen In omgeving S3 8 6,6 
Mix van functies 22 3 7,3 Zlchtbaameld S3 8 6,6 
Eigen identiteit 87 12 7,3 Toegankelijkheld 49 8 6,1 
Uitzlcht so 7 7,1 Bereikbaarheid auto 6S 7 9,3 
Dagllchttoetreding 3S s 7,0 Parkeren eigen terrein S8 7 8,3 
Huurprijs 47 7 6,7 Sociale veiligheld S2 7 7,4 
Groen In omgeving S3 8 6,6 Uitzlcht so 7 7,1 
Zlchtbaameld S3 8 6,6 Huurprijs 47 7 6,7 
Parkeren openbaar gebled 33 s 6,6 Imago omgeving 43 7 6,1 
Heri<enbaameld 79 12 6,6 Bereikbaarheid nets 37 6 6,2 
Kwalitatieve parkeeraspecten 2S 4 6,3 flexibel rulmtegebruik 33 6 s,s 
Bereikbaarheld fiets 37 6 6,2 Waardeontwikkeling 28 6 4,7 
Imago omgeving 43 7 6,1 Horeca in omgevlng 27 6 4,S 
Toegankelijkheid 49 8 6,1 Winkels in omgeving 26 6 4,3 
En tree 29 s S,8 Dagllchttoetreding 3S s 7,0 
Uitstraling algemene rulmten lnterleur S7 10 S,7 Parkeren openbaar gebied 33 s 6,6 
Klimaatinstallatles 17 3 S,7 Entree 29 s S,8 
Flexibel ruimtegebrulk 33 6 S,S Uitstraling nabijgelegen objecten 22 s 4,4 
Uitstraling buitenschil 46 9 S,I Inbraakgevoeligheid 18 s 3,6 
Waardeontwlkkeling 28 6 4,7 Voorzieningen dagelijkse boodschappen 2 s 0,4 
Horeca in omgeving 27 6 4,S Kwa1itatieve parkeeraspecten 2S 4 6,3 
Uitstraling nabijgelegen objecten 22 s 4,4 Bereikbaarheid trein IS 4 3,8 
Winkels in omgevlng 26 6 4,3 Bereikbaameld bus/tram/metro 14 4 3,S 
Bereikbaarheid trein IS 4 3,8 Mix van functies 22 3 7,3 
Inbraakgevoeligheld 18 s 3,6 Kllmaatlnstallaties 17 3 S,7 
Bereikbaameld bus/ tram/metro 14 4 3,S Mix van wonen en werken 18 2 9,0 

\.. 
Voorzieningen dagelijkse boodschappen 2 s 04 Extra fadliteiten personeel 8 I 8,0 

Figuur 32 



Deel C& D - Gebouw- en locatietypering 

Horeca - Gebouw- en locatietypering 

2; 15% 

4; 32% 

2; 15% 

Figuur 33: Resultaten horeca 

Type erfgoed 

• Pakhuis 
DSilo 

l!I Fabrieksgebouw 
a Bedrijfshal 
D Geen voorkeur 

Kwaliteitsniveau 

J; 23% • Minirmal 

D laag 
D Redelijk 

EIHoog 

Oluxe 

D Niet eantwoord 

Type locatie 

6; 47% 

Voordelen 

3% 9% 

23% 

.. Snelle beschikbaarheld (met name bij tijdelijke verhuur) 

2 lagere huren (met name bij tijdelijke verhuur) 

Centrale ligging of ligging blj grotere verkeersknooppunten 

4 Toegevoegde waarde koppeling functle/uitstraling gebouw 
5 Onderscheldend vermogen I eigen ldentiteit 

6 Imago (beeld vanult de bultenwereld) 

Aantrekkngskracht van het gebouw op de omgeving 

Fabrleksarchltecruur 

10 Nlet geantwoord 

Nadelen 

26% 

m slechte staat van het gebouw (met name bij tijdelijke verhuur) 

2 Hoge kosten voor aan· en verbouw interieur 

3 Hoge huren 
4 Strenge wet- en regelgeving 
5 Anders 

Niet geantwoord 

10 
7 
1 
9 
0 
0 

3 
3 
1 
8 
8 
2 
5 
3 
1 
0 

Figuur 33 geeft de uitkomsten weer over de voorkeur voor type industrieel erfgoed, het kwaliteitsniveau waaraan het 

gebouw moet voldoen (gedurende een tijdelijke bestemming), de voor- en nadelen die men ziet bij industrieel erfgoed 

en het type locatie waar men het liefst zou willen zitten. 

Gebouwtype 

Uit de enquete blijkt dat van alle respondenten, 58% een voorkeur heeft uitgesproken voor een pakhuis (men kon 

meerdere antwoorden geven op deze vraag). Hierna volgt het fabrieksgebouw met 21 % en 14% geeft aan geen 

voorkeur te hebben. De silo wordt door geen van de respondenten apart als voorkeur aangegeven. De redenen waarop 

men zijn keuzes(s) heeft gebaseerd zijn voornamelijk: 

De uitstraling van het gebouw en de koppeling daarbij aan de functie horeca. 

De afmetingen van de beschikbare ruimte. 

De sfeer die zo'n type gebouw uitstraalt. 

Op basis van eigen ervaring waarbij de mooie mix van uitstraling en functie wordt aangehaald. 
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Als de grootste voordelen van industrieel erfgoed warden de toegevoegde waarde van koppeling gebouw en functie 

genoemd (23%) en het onderscheidende vermogen (23%). Maar 9% van de respondenten ziet de snelle 

beschikbaarheid en !age huren bij tijdelijke verhuur als voordeel van industrieel erfgoed. De grootste problemen 

warden gezien in de slechte staat van het gebouw (37%) en de strenge wet- en regelgeving (33%). Hierna volgen de 

hoge kosten voor aan- en verbouw van het interieur (26%). 

Situering 

In figuur 34 warden de voorkeuren met betrekking tot de situering in het 

gebouw weergegeven. 77% van de respondenten heeft een voorkeur met 

betrekking tot de situering in het gebouw vanuit de aspecten zichtbaarheid 

van buitenaf, gevolgd door toegankel ijkheid en flexibiliteit. 50% van de 

respondenten met voorkeur geeft specifiek aan, aan de voorzijde van het 

gebouw te willen zitten. Bij het kiezen tussen begane grand en verdieping, 

kiest 50% voor de eerste optie, 40% voor de tweede waarbij de grate 

meerderheid voor meerdere verdiepingen gaat. De voorkeur gaat uit naar 

meerdere verdiepingen (38%), waarna een gehele verdieping en een unit 

grater dan 100 m2 volgen (beiden met 23%) (zie figuur 35). 

Locatie 

Grootte ruimte 

-unii:-40-60-n,; -
Unit 60-80 m2 

Unit 80-100 m2 

Unit > 100 m2 

Gehele verdieping 
Meerdere verdiepingen 
Flexibele ruimtearootte 

_ "f~ --
0 
8 
0 

23 
23 
38 
8 

Figuur 35: Voorkeur ruimtegrootte 

Situerinq 

Waar 

Waarom 

Sltueri!J9 

Voorzijde qebouw 
Achterziide qebouw 
Beqane qrondvloer 
Verd iepinq 
Meerdere verdiepinqen 
Niet aeantwoord 
Toeqankeliikheid 
Flexibiliteit 
Zichtbaarheid van buitenaf 
Anders 
Niet aeantwoord 

% van ia 
50 
0 

40 
10 
40 

0 
60 
20 
BO 
0 
0 

Figuur 34: Voorkeur situering 

De voorkeur voor een locatie in het centrum is het grootst (47%). De voornaamste redenen hiervoor zijn de 

bereikbaarheid (van de doelgroep), de toegankelijkheid en de aanwezigheid van voorzieningen. 38% van de 

respondenten kiest voor het buitengebied. Alie respondenten uit de branche hotel, pension en conferentieoord willen in 

het buitengebied zitten. De reden hiervoor zijn de goede bereikbaarheid met de auto, eigen parkeergelegenheid en het 

voorkomen van overlast van publiek voor omwonenden. De reden om in het randgebied (15%) te willen zitten is de 

doelgroep. 69% van de respondenten baseren hun huisvestingskeuze op de locatie, de overige 31 % kijkt eerst naar 

het gebouw. Hierbij kan nog warden opgemerkt dat alle cafes en discotheken eerst naar de locatie kijken. 

Deel E - Tijdelijke verhuur 

85% van de respondenten geeft aan niet ge"interesseerd te zijn in tijdelijke verhuur. De belangrijkste redenen zijn : 

Horeca heeft veel tijd nodig om een naam te vestigen. 

Er zijn weinig mogelijkheden om het ge'lnvesteerde geld terug te verdienen in een korte tijd. Je bent dus ook 

beperkt in je mogelijkheden tot het aankleden en verbouwen van het geheel. 

Er wordt hierbij we! opgemerkt dat wanneer de verhuurtermijn minimaal vijf jaar is, een goede exploitatie haalbaar 

moet kunnen zijn, zeker gezien de korte termijn waarin horecabedrijven kunnen warden opgebouwd. Er wordt we! een 

kans gezien in deze optie van tijdel ijk gebruik in de toekomst. Hierbij wordt voornamelijk het plaatsen als een soort 

pilot-project genoemd om de haalbaarheid van een concept te kunnen testen. 31 % geeft aan voldoende te hebben aan 

een redelijk afwerkingniveau waarna een laag afwerkingniveau volgt (23%) Het gewenste voorzieningenniveau bestaat 

uit een toiletvoorziening, een keuken, een Internetaansluiting, een aansluiting voor een wasmachine/droger en een 

aansluiting voor een vaste telefoon en TV. 



Gedurende een tijdelijke huurperiode zijn zowel voor de branche cafe, discotheek als de branche restaurant, alle 

aspecten die te maken hebben met de commerciele kwaliteit belangrijker. Voor de branche hotel, pension is dit minder 

belangrijk bij tijdelijke verhuur. Daarnaast warden toegankelijkheid en huurprijs genoemd als belangrijker. 62% van de 

respondenten geeft aan eerder tijdelijk te zullen huren wanneer er een optie op een definitieve plek geboden wordt. 

23% zou da niet doen en voor 15% maakt dit geen verschil. Alie cafes en discotheken zouden eerder tijdelijk gaan 

huren bij een optie op een definitieve ruimte. 

1.4 Prioriteiten per branche 

Voor de drie verschillende branches binnen horeca staan hier de prioriteitenlijstjes bij een huisvestingskeuze 

weergegeven. 

Hotel, pension, conferentieoord 

Aan eigen identiteit en parkeren op eigen terrein wordt de hoogste prioriteit gegeven. Geen van de aspecten warden 

door alle ondernemingen als 'beneden gemiddeld belangrijk' aangemerkt. Bereikbaarheid met de bus, tram, metro en 

trein en de aanwezigheid van voorzieningen voor dagelijkse boodschappen in de omgeving, warden als minder 

belangrijk gezien. 

Restaurant, cafetaria, lunchroom 

Door deze respondenten is een aspect door alien aangegeven als 'boven gemiddeld belangrijk' aangevinkt, namelijk 

herkenbaarheid. Er is geen aspect wat door alle organisaties als 'beneden gemiddeld belangrijk' is aangegeven. De 

bereikbaarheid met bus, tram, metro en trein wordt algemeen als minder belangrijk gezien (zie figuur 36). 

Cafe, discotheek 

Door deze respondenten zijn twee aspecten door alien aangegeven als 'boven gemiddeld belangrijk' aangevinkt, 

namelijk eigen identiteit en herkenbaarheid (zie figuur 36). 
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, 
Bestemmingsgroepen 

-,,,, 

Restaurant (n = 7) Cafe / discotheek ( n = 4) 
KwaliteitsasnPrten aeranaschikt naar aemiddelde orioriteit Kwaliteitsaspecten gerangschikt naar aemiddelde oriariteit 

Totaal prioriteit Aantal BoG Gem. prioriteit Totaal prioritelt Aantal BoG Gem.prioriteit 

Bereikbaarheid auto 49 5 9,8 Bereikbaarheld auto 10 1 10,0 
Parkeren eigen terrein 28 3 9,3 Bereikbaartleid fiets 9 1 9,0 
Sociale veiligheid 27 3 9,0 Parkeren openbaar gebied 9 1 9,0 
Kwalitatieve parkeeraspecten 18 2 9,0 Groen in omgeving 18 2 9,0 
Mix van wonen en werken 9 1 9,0 Waardeontwlkkeling 9 1 9,0 
Uitzicht 35 4 8,8 Mix van wonen en werken 9 1 9,0 
lnbraakgevoelighetd 8 1 8,0 Parkeren eigen terrein 17 2 8,5 
Mix van functies 16 2 8,0 Winkels in omgeving 17 2 8,5 
Eigen iden~teit 46 6 7,7 En tree 8 1 8,0 
Zid1tbaarheid 37 5 7,4 Extra fadliteiten personeel 8 1 8,0 
Bereikbaarheid fiets 28 4 7,0 Aexibel ruimtegebruik 15 2 7,5 
Toegankeiijkheid 42 6 7,0 Herkenbaarheid 29 4 7,3 
Daglichttoetreding 35 5 7,0 Bereikbaarheid trein 14 2 7,0 
Huurprijs 35 5 7,0 Bereikbaarheid bus/tram/metro 14 2 7,0 
Imago omgeving 27 4 6,8 Horec.a in omgeving 20 3 6,7 
Groen In omgeving 26 4 6,5 Eigen kJen~teit 25 4 6,3 
Entree 19 3 6,3 Huurprijs 12 2 6,0 
Uitstraling algemene rulmten lnterieur 37 6 6,2 Mix van functies 6 1 6,0 
Parkeren openbaar gebied 24 4 6,0 Uitstrallng a1gemene ruimten interieur 17 3 5,7 
Herkenbaarheid 42 7 6,0 Klimaatinstallaties 17 3 5,7 
Aexibel ruimtegebruik 18 3 6,0 Uitstraling buitenschil 11 2 5,5 
Uitstraling buitenschil 31 6 5,2 Imago omgeving 16 3 5,3 
Uitstraling nabijgelegen ob]ecten 22 5 4,4 Zichtbaarheid 16 3 5,3 
Waardeontwikkeling 13 3 4,3 Sodale veiligheid 15 3 5,0 
Horeca in omgeving 7 2 3,5 Uitzicht 5 1 5,0 
Winkels in omgeving 9 3 3,0 Kwalitatieve parkeeraspecten 7 2 3,5 
Voorzieningen dageUjkse boodschappen 1 3 0,3 Inbraakgevoeligheid 5 2 2,5 
Bereik.baarheid trein 0 1 0,0 Voorzieningen dagelijkse booclschappen 1 1 1,0 
Bereikbaarheid bus/tram/metro 0 1 0,0 Uitstraling nabijgelegen objecten 0 0 0,0 
Klimaatinstallaties 0 0 0,0 Toegankelijkheid 0 1 0,0 
Extra faciliteiten personeel 0 0 0,0 Daglidlttoetreding 0 0 0,0 

Restaurant (n - 7) Cafe/ discotheek (n = 4) 
Kwaliteitsasoeeten aerianaschikt naar aantal keer 8oG Kwaliteitsasoeeten qerianaschikt naar aantal keer 8oG 

Totaal prioriteit Aantal BoG Gem. prioritelt Totaal prioriteit Aantal BoG Gem. prioriteit 

Herkenbaarheid 42 7 6,0 Herkenbaarheid 29 4 7,3 
Eigen identiteit 46 6 7,7 Eigen ldentiteit 25 4 6,3 
Toegankeiijkheid 42 6 7,0 Horeca in omgeving 20 3 6,7 
Uitstraling algemene ruimten interieur 37 6 6,2 Uitstraling atgemene ruimten interieur 17 3 5,7 
Uitstraling buitenschil 31 6 5,2 Klimaatinstallaties 17 3 5,7 
Bereik.baarheid auto 49 5 9,8 Imago omgeving 16 3 5,3 
Zichtbaarheid 37 5 7,4 Zichtbaarheid 16 3 5,3 
Daglichttoetreding 35 5 7,0 SOdale veiligheid 15 3 5,0 
Huurprijs 35 5 7,0 Groen In omgeving 18 2 9,0 
Uitstraling nabijgelegen objecten 22 5 4,4 Parkeren eigen terrein 17 2 8,5 
Uitzidlt 35 4 8,8 Winkels Jn omgeving 17 2 8,5 
Bereik.baarheid fiet:s 28 4 7,0 Flexibel rulmtegebruik 15 2 7,5 
Imago omgeving 27 4 6,8 Bereikbaarheid trein 14 2 7,0 
Groen In omgeving 26 4 6,5 Bereikbaarheid bus/tram/metro 14 2 7,0 
Parkeren openbaar gebied 24 4 6,0 Huurprijs 12 2 6,0 
Parkeren eigen terrein 28 3 9,3 Uitstraling buitenschil 11 2 5,5 
Sodale veiligheid 27 3 9,0 Kwalitatieve parkeeraspecten 7 2 3,5 
Entree 19 3 6,3 Inbraakgevoeligheid 5 2 2,5 
Flexibel ruimtegebrulk 18 3 6,0 Bereikbaarheid auto 10 1 10,0 
Waardeonr.<kkeilng 13 3 4,3 Bereikbaarheid fiets 9 1 9,0 
Winkels in omgeving 9 3 3,0 Parkeren openbaar gebied 9 1 9,0 
Vooflieningen dagelljkse boodschappen 1 3 0,3 Waardeontwikkeling 9 1 9,0 
Kwalitatieve parkeeraspecten 18 2 9,0 Mix van wonen en werken 9 1 9,0 
Mix van functies 16 2 8,0 En tree 8 1 8,0 
Horeca in omgeving 7 2 3,5 Extra fadlitei ten personeel 8 1 8,0 
Mix van wonen en weri<en 9 1 9,0 Mix van functies 6 1 6,0 
Inbraakgevoeligheld 8 1 8,0 Uitzicht 5 1 5,0 
Bereikbaarheid trein 0 1 0,0 Voorzienlngen dagelijkse boodschappen 1 1 1,0 
Bereikbaarheid bus/tram/metro 0 1 0,0 Toegankelijkheid 0 1 0,0 
Klimaatinstallaties 0 0 0,0 Uitstraling nabijgelegen objecten 0 0 0,0 
Extra faciliteiten personeel 0 0 00 Daglldlttoetreding 0 0 0 0 

'-

Figuur 36: Restaurant en cafe / discotheek 
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Bijlage 11E - Cultuur / recreatie 

De creatieve industrie is een dynamische sector die het vooral moet hebben van innovaties. Het zijn vaak kleine, 

beginnende ondernemingen die meestal weinig rek in hun financiele draagkracht hebben. Nieuwbouw is voor deze 

groep vaak te duur. Daarnaast is de doelgroep geneigd te kiezen voor een omgeving en gebouw met een zekere 

symbolische waarde zoals een oud gebouw in een zeer gevarieerde omgeving of een gebied waar volledige identiteit 

ontbreekt [Kloosterman & Harms, 2006]. Naast deze kenmerken dient er binnen het gebouw oak de mogelijkheid tot 

ruimtebundeling zijn. 

Door Koops (2005) is een uitgebreid onderzoek gedaan naar het wensenpatroon van de creatieve industrie. 

Zij definieert deze sector als 'alle activiteiten die hu bestaansrecht danken aan creativiteit, vaardigheden en talent en 

die de potentie hebben om welvaart en banen te creeren door het genereren en/of exploiteren van intellectueel 

eigendom'. De creatieve sector wordt door haar ingedeeld in onderstaande subgroepen: 

I 
\. 

Ambachten 

Architectuur 

Muziek 

Beeldende kunst en antiek 

Schrijven en uitgeven 

Film, video en fotografie 

(Leisure) software 

Televisie en radio 

Podiumkunsten 

Recla me 

Vormgeving 

Locatie 

Gebouw 

Ousters 
De creatieve industrie is een netwerkindustrie bij uitstek 

waarbij veel gesproken wordt over clusters. Er is veel 

behoefte aan persoonlijk contact voor kennis, informatie 

en middelen van arbeid, waardoor er een sterke behoefte 

is aan de aanwezigheid van andere bedrijvigheid uit de 

creatieve sector. In figuur 37 warden de resultaten van 

de enquete van Koops weergegeven. De rode cijfers 

geven aan welk percentage van de benoemde groep wil 

clusteren en bij de pijlen staat aangegeven met wie ze 

dan graag willen zitten. Wanneer gekeken wordt naar de 

wensen met betrekking tot de huisvestingssituatie 

kunnen de in figuur 38 weergegeven aspecten warden 

genoemd. 

Figuur 37: Clusters binnen creatieve industrie 

Prloritelten creatieve invuffing 

Hoge prioriteit / gewenst 

• Centrummilieu, huisvesting op en rond 
knooppunten in het stedelijke netwerk 

• Hoge dichtheid en mix in aanwezige functies in 

nabije omgeving 
• Parkeermogelijkheden en bereikbaarheid met de 

auto erg belangrijk, daarna de goede zichtbaarheid 

• Bedrijfspand met gemeenschappelijke voorzieningen 
als receptie, restaurant en conferentieruimte 

• Industriele uitstraling (industrieel erfgoed wordt 

apart benadrukt) 
Hoge ruimten (minimaal 3 meter) 

• Goede daglichttoetreding en geluidsisolatie 

Lage prioriteit / niet gewenst 

Locatie in een winkelstraat of -centrum of 
buitengebied 

• Woonwerkruimte 
• Lage eisen aan afwerkingniveau en 

klimaatinstallaties 

Figuur 38: Prioriteiten creatieve invulling 
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Bij de keuze van een locatie is het prijsaspect de belangrijkste, daarna volgt het gebouw en dan de locatie. Het tijdelijk 

zijn van een bestemming oefent zijn aantrekkingskracht uit door het uitstraling van dynamiek en mobiliteit. 

Deel A - Persoonsgegevens 

Er is een verdeling gemaakt in vijf subgroepen, te weten: 

Ateliers (werkruimte) 

Theater, schouwburg, concert, podia, evenement 

Sportfaciliteiten 

Bij verdere analyse vallen de laatste twee af, aangezien uit deze groep niemand aan de enquete heeft deelgenomen. 

Ook het aantal respondenten uit de overige subgroepen is laag. De resultaten van de totale doelgroep 

recreatief/cultureel staan weergegeven in figuur 39 en warden beschreven in deze bijlage. Door het lage aantal 

respondenten zullen de resultaten minder uitgebreid weergegeven warden. 

T n or anisat1es recreatief cultureel 
• Atelier Arc:hitectenbureau 
• Theater / evenement Cateringsbedrljf (rocl<tails) 

• Sportfaciliteit Evenementenorganisalje schennen 

Recreatief I cultureel 

Type erfgoed 

• Pakhuis 
O Sio 
a Fabrieksgebouw 
"Bedrijfshal 
D Geen voorlceur 

Type locatie 

ll Centrurrgebled 
C Randgebled 
ll Buite bled 

Figuur 39: Totaa/overzicht bestemmingsgroep 'recreatief/cultureel' 

Deel B - Kwaliteitenmatrix 

In de kwaliteitenmatrix zijn door alle organisaties aangegeven welke aspecten 

zij 'boven gemiddeld belangrijk' (BoG), 'gemiddeld belangrijk' (G) en 'beneden 

gemiddeld belangrijk' (BeG) vinden. Figuur 40 geeft de gemiddelden weer, 

zowel voor het totaal als voor de afzonderlijke branches. 

Figuur 40: Gemiddelden 

Gemlcldelden 
Gemiddeld aantal BoG 

em. BoG Atelier U
middeld aantal BeG 

Gemiddeld aantal G 

em. BoG Evenement 
em. BoG Sportfacil iteit 

-----

In figuur 41 staan de kwaliteitsaspecten gerangschikt naar aantal keren aangevinkt als 'boven gemiddeld belangrijk' en 

naar waardering (gemiddelde prioriteit). 

Gemiddeld werden in de kwaliteitsmatrix per branche 11 aspecten aangegeven als 'boven gemiddeld belangrijk'. Als 

'beneden gemiddeld belangrijk' werden gemiddeld 5 aspecten aangegeven. De aspecten flexibel ruimtegebruik, 

uitstraling van de algemene ruimten interieur en eigen identiteit zijn door alle organisaties aangegeven als 'boven 

gemiddeld belangrijk'. Daarnaast warden door 80% de aspecten daglichttoetreding en herkenbaarheid aangevinkt. 

Voorzieningen voor de dagelijkse boodschappen en winkels in de nabije omgeving zijn het meest aangevinkt als 

'beneden gemiddeld belangrijk'. 



r Cultuur /recreatie -Totaal 
,,_ 

Cultuur/recreatie (n = 5) Cultuur/recreatie (n = 5) 
Kwaliteitsasoecten qeranaschikt naar aemiddelde prioriteit Kwaliteitsasnecten neriannschikt naar aantal keer BoG 

Totaal prioriteit Aantal BoG Gem. pfioritelt Totaal prioriteit Aantal BoG Gem. prioriteit 

Mix van functies 18 2 9,0 Flexibel ruimtegebruik 37 5 7,4 

Mix van wonen en werken 17 2 8,5 Uitstraling algemene ruimten interieur 30 5 6,0 
Bereikbaarheid auto 8 1 8,0 Eigen identiteit 27 5 5,4 

Sociale veiligheid 8 1 8,0 Daglichttoetreding 29 4 7,3 
Huurprijs 16 2 8,0 Herkenbaarheid 26 4 6,5 
Flexibel ruimtegebruik 37 5 7,4 Bereikbaarheid fiets 18 3 6,0 
Daglichttoetreding 29 4 7,3 Parkeren eigen terrein 16 3 5,3 
lnbraakgevoeligheid 7 1 7,0 Uitstraling buitenschil 14 3 4,7 

Herkenbaarheid 26 4 6,5 Entree 12 3 4,0 
Berelkbaarheid fiets 18 3 6,0 Zichtbaarheid 7 3 2,3 
Uitstraling algemene ruimten lnterieur 30 5 6,0 Mix van functies 18 2 9,0 
Toegankelijkheid 12 2 6,0 Mix van wonen en werken 17 2 8,5 
Eigen identiteit 27 5 5,4 Huurprijs 16 2 8,0 
Parkeren eigen terrein 16 3 5,3 Toegankelijkheid 12 2 6,0 
Extra faciliteiten personeel 5 1 5,0 Berelkbaarheld treln 7 2 3,5 
Uitstraling buitenschil 14 3 4,7 Uitzidlt 4 2 2,0 
Entree 12 3 4,0 Berelkbaartield auto 8 1 8,0 

Bereikbaarheid trein 7 2 3,5 Sociale veiligheid 8 1 8,0 

Zichtbaarheid 7 3 2,3 lnbraakgevoeligheid 7 1 7,0 

Uitzicht 4 2 2,0 Extra faciliteiten personeel 5 1 5,0 

Bereikbaarheid bus/tram/metro 0 1 0,0 Berelkbaameld bus/tram/metro 0 1 0,0 

Parkeren openbaar gebied 0 0 0,0 Uitslraling nabijgelegen objecten 0 1 0,0 

Voorzieningen dagelijkse txxidschappen 0 0 0,0 Kwalitatieve parkeeraspecten 0 1 0,0 

Winkels In omgeving 0 0 0,0 Parkeren openbaar gebied 0 0 0,0 

Horeca in omgeving 0 0 0,0 Voorzieningen dagelijkse boodschappen 0 0 0,0 

Groen in omgeving 0 0 0,0 Winkels In omgeving 0 0 0,0 

Imago omgevlng 0 0 0,0 Horeca in omgeving 0 0 0,0 

Uitstraling nabijgelegen objecten 0 1 0,0 Groen in omgevlng 0 0 0,0 

Kwalitatieve parkeeraspecten 0 1 0,0 Imago omgeving 0 0 0,0 

Klimaatinstallaties 0 0 0,0 Klimaatinsta11aties 0 0 0,0 

' 
Waardeontwikkeling 0 0 00 Waardeontwikkeling 0 0 00 

Figuur 41 
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Deel C & D - Gebouw- en locatietypering 

Recreatief / cultureel - Gebouw- en locatietypering 

60% 

3; 60% 

Type erfgoed 

• Pakhuis 
D Silo 

a Fabrieksgebouw 
a Bedrij fshal 

o Geen voorkeur 

Kwaliteitsniveau 

• Minirraal 
D Laag 
a Redelijk 
[] Hoog 

o Luxe 
Cl Niet eantwoord 

Type locatie 

o Centrurngebied 
o Randgebied 
o Bu~en ebeid 

Voordelen 

0% 

17% 

.. Slielle beschikbaarheld (met name blj tljdelljke verhuur) 

2 Lagere huren (met name blj Ujdelijke verhuur) 

centrale ligging ol ligglng blj grotere verkeersknooppunten 

Toegevoegde waarde koppellng functle/uitstraling gebouw 

5 Ondersdw!idend vennogen I eigen ldenUtelt 

6 Imago (beeld vanuit de buitenwereld) 

Aantrekkingskracht van het geboow op de omgeving 

Fabrleksarc:hitectuur 

10 Niet geantwoord 

Nadelen 

33% 

.. Slechte staat van het geboow (met name blj tljdelijke verhuur) 

2 Hoge kosten voor aan- en verbouw lnterleur 

Hoge huren 

Strenge wet- en regelgevlng 

5 Anders 

Niet geantwoord 

0 
2 
3 
2 
3 
3 
0 
5 
0 
0 

3 
3 
1 
1 
0 
1 

Figuur 42: Resultaten recreatief/cultuur 

Figuur 42 geeft de uitkomsten weer over de voorkeur voor type industrieel erfgoed, het kwaliteitsniveau waaraan het 

gebouw moet voldoen (gedurende een tijdelijke bestemming), de voor- en nadelen die men ziet bij industrieel erfgoed 

en het type locatie waar men het liefst zou willen zitten. 

Gebouwtype 

Uit de enquete bl ij kt dat van alle respondenten, 60% een voorkeur heeft uitgesproken voor een pakhuis (men kon 

meerdere antwoorden geven op deze vraag). Hierna volgt het fabrieksgebouw met 40%, de bedrijfshal met 20% en de 

optie geen voorkeur met 20%. Niemand van de respondenten heeft apart voor de silo gekozen. De keuzes zijn 

voornamelijk gebaseerd op: 

De uitstraling van de panden. 

De grote, hoge, multifunctionele ruimtes. 

De parkeergelegenheid. 

De mogelijkheden tot een flexibele indeling (o.a. door de aanwezigheid van zware vloeren). 



De diverse voordelen die industrieel erfgoed kan bieden worden door iedereen gezien. Voornamelijk diegene die te 

maken hebben met fabrieksarchitectuur, onderscheidend vermogen, imago en de centrale ligging. Geen van de 

respondenten geeft de snelle beschikbaarheid en de aantrekkingskracht van het gebouw op de omgeving, aan als extra 

voordeel van industrieel erfgoed. Ook de lage huren (vooral bij tijdelijke verhuur) wordt maar door een klein 

percentage gezien ( 11 % ) . 

De grootste problemen worden gezien in de slechte staat van het gebouw volgt (34%), gevolgd door de hoge kosten 

voor aan- en verbouw van het interieur (33%). Hierbij spreekt maar een klein percentage (20%) uit eigen ervaring. 

Situering 

In figuur 43 worden de voorkeuren met betrekking tot de situering in het 

gebouw weergegeven. 80% van de respondenten heeft een voorkeur met 

betrekking tot de situering in het gebouw vanuit de aspecten 

toegankelijkheid en zichtbaarheid van buitenaf. Hiervan kiest de helft voor 

de begane grond en de helft voor een verdieping met als reden 

daglichttoetreding en veiligheid. 

Grootte rulmte 

-uiiii:-40-60-rr,2 - - - - - ---- _ o;~ --
0 

Unit 60-80 m2 20 
Unit 80-100 m2 0 
Unit> 100 m2 60 
Gehele verdieping 20 
Meerdere verdiepingen 0 

~ 

Flexibele ruimteorootte 0 Figuur 44: Voorkeur ruimtegrootte 

Figuur 43: Voorkeur situering 

Sltuerirtg 

Situerinq 1~ee ! 
% van ia 

Waar Vooriijde qebouw 25 
Achteriiide qebouw 0 
Beqane qrondvloer 50 
Verdiepinq 50 
Meerdere verdiepinqen 0 
Niet aeantwoord 0 

Waarom Toeqankeliikheid 50 
Flexibiliteit 25 
Zichtbaarheid van buitenaf 25 
Anders 50 
Niet aeantwoord 0 

In figuur 44 is te zien dat er de meeste voorkeur is voor een unit > 100 m2
, waarna de unit van 60-80 m2 en een 

gehele verdieping volgen. 

Locatie 

40% van de respondenten (wordt gevormd door de totale groep van ateliers) heeft een voorkeur voor een 

centrumlocatie, de overige 60% zit het liefst in een randgebied. Als reden wordt de bereikbaarheid genoemd. 60% van 

de respondenten baseert haar huisvestingskeuze op het gebouw, de overige 40% kijkt eerst naar de locatie. 

DeelE 

Overall heeft 60% van de respondenten aangegeven ge"interesseerd te zijn in een tijdelijke ruimte. De redenen 

hiervoor zijn: 

Groeifase overbruggen. 

Er worden altijd bijzondere locaties gezocht voor bedrijfsuitjes en -trainingen. Op deze wijze kunnen locaties goed 

worde benut en staan ze niet (zo lang) leeg. 

De inkomsten die met de verhuur worden gedorven, kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld restauratie of 

verbetering van het pand en eventueel omliggend gebied. 

Je kan met eenvoudige, kortlopende contracten werken. 

De redenen om het niet te doen zijn de tijd en kosten die verhuizen met zich meebrengt en de invloed die dit heeft op 

de bedrijfsvoering. De minimale periode voor tijdelijke verhuur wordt aangegeven als vijf jaar of korte periodes voor 

evenementen. 60% geeft aan voldoende te hebben aan een laag afwerkingniveau waarna een minimaal 

afwerkingniveau (11 %) volgt. Het gewenste voorzieningenniveau bestaat uit een toiletvoorziening, een keuken, een 

Internetaansluiting en een aansluiting voor een vaste telefoon. Daarnaast bestaat er een behoefte aan vergaderzalen, 

een receptie en een kantine. Gedurende een tijdelijke huurperiode zijn vooral de commerciele kwaliteit van een locatie 

en gebouw belangrijker. Minder wordt gekeken naar de vastgoedkwaliteit. 60% van de respondenten geeft aan eerder 

tijdelijk ergens te gaan zitten wanneer er een optie wordt geboden voor een definitieve plek na herbestemming. Voor 

40% maakt het geen verschil. 
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Bijlage 12 - Toelichting stap 3 en 4 BTI-model 

MODEL STAP 1 (aanbod gebouw) VRAAGPROFIEL (deel a) 

Stap 2 BTI-model (match) 
Woonconaument Kantoororganlaatle DH Horeca R/C 

~ 
~ ~ ~ ! 12 ~ 

I 
~ B i ~ ~ ~ .al 1 ~ I ~ ! 

B 

~ 
! .al ~ ~ ~ 1 ;lj I ;! .18 ~ e. .Q G 

i ii ~ 
0 

l i? ~ 
j ii i! ~ 

B ~ 

~ 
~ ~ ~ Ë Jl j! ~ § ~ ~ ~ J ~ ~ ~ Bl ~ :;;! .!! .!! .ll .s ~ ~ J: a ~ ~ 
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MODEL STAP 1 (aanbod schaal/proces) 

r --------------- - --- - -- - ~ 

Stap 2 BTI-model (match) 
Woonconsument 

: i -~ 

\1! ( /'1 \ '1,'%1 ~ 
I, ~I " ', ' ~ ~ 

'.• I \Ï l I I I ~ 

~ j ~ 

~ 
.: 

Si .!! 
10 10 
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VRAAGPROFIEL (deel b) 

Kantoororganlut le DH 

,!! 
B ~ 
~ ~ 
~ I B 

B 
0 ~ 

~ 
B .al 

~ ~ ~ ~ .!l ~ ~ B ., 
j j ~ ~ .11 ~ ~ ~ 

~ !I al .s ~ ~ 

29 14 14 36 

c· O 
è l 

0 . 

.+.+ 
0 ++ . I 

· ' 0 " 

0.33 0.67 0 0.7 cl 
0.33 0;33 0 0.15 i 033 0 1 0.15 

' 

VRAAGPROFIEL (deel c) 

• le lcn}eelgetlldentltelteraangcven,. I ' Wloud w naltureel erf;oed. 
• Wenen en werlcetl rn11dcdjk te comblnerert\"1 • • Open lltmolfeer door talg lllvuu vubouwÎ'Ig 

fledbel ln u delen Nimtu. I .nbljbehorende CHCo ubtrallrog . 

• l(rapte ln demarictcndevoorbulcSI:ndoler .... 
• l eer onbetaalbaar YOOI' I*' wericenden. 

! • CAdu ut;te. uit de gesdlledenls. 

, • Soms lgt lndultritlll af goed In een niet 10 
I ooed bdwld ~taande om~ 

! . ==pi~~~::~=~=!, 
1 dc omgt'Mg enket tlgenbc•t:.and. 

• tk wiliJlliG d~ mo;~ hebben om n.w • • !Oanten kunnen JM! binnen lo pen. 
~te kunnen. Het toU ode. ~." wrctlepii'IG I 
kutwlcntijn mdecndlktern', wll!111et ' 
oooesloten!lten. 

• Tuln,l.v.m . klnd~ten • . ..., ... • • ap o.. banedt:I"'Wf"d'tplng vaak veel 
I rumtevert~u door a~Gtm•n• ruimten. 

• 81j een verdJePng tw:bjc 9e:en ~R ."..n men~en l • Ve10r de vriigheld 
dlevoor j e hul:lq.lopen enMwbl~ , 
ldjbn, ookmlnder~aakgevoellg . I 
tk hoef er ook'*t pen,i «n tuin bij (kYet • 
Nlkon). 

j. Ik zou wtkn ma. ~--ee-;; 1rrte;:;;.,.;t; Nlmte, 
1 -dtze ln het ;ebouwookl!gt. 
• • Hel'gtvanhri~en dckwlllteltVIndc 
I ~cotse af wpr k wl lltt~tn . 
i• Meer licht • 
• • O.g~JchttoettedlrtQ. 

Horeca R/ C 

" ~ 
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I ~ g 
l ~ 

J I ~ ~ ~ a ~ ~ 

13 

0 0.3 O.l r 0.2 .l 0.4 
r . 0.7 . 0:7 [ D.!l .. o:5·· 

.. o. . 0 

+ 
0 .. + 

+ 

0.5 0.4 1 0.6 0.6 
0 0.4 0 0.25 0 

0.5 0.2 0 o.i 5 0.4 



MODEL STAP 3 (mate van geschiktheid) MODEL STAP 4 (adviesrapportage) 

De kleur geeft aan door welke match de output wordt gegenereerd. De kleur geeft aan door welke match de output wordt gegenereerd. 

Deel 3 - Output (mate van geschiktheid) 

Aspect Bestemmlngsgroep 

JA • de functle Is geschikt 
NEE • de tunctle Is niet geschikt 

Mate van geschiktheid 
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Bijlage 13 - BTI-model Cereol fabriek 

Stap 1a - Input (gebouwtypologie) 

BTI model - Stap la (gebouwtypologie) 

,, ._I _______________ ___,. __ o_e,...e_1_1_-..,A,...a_n_b...,o_d_o_m_ sc_h,_r"""iJ"""·v.,..in"'"'g"----,---.,.....,=---..,=-- ,.,--,...,.....,--- - -___,...I 
·'-' il<o:1f•"'-' ,J,;,'>• ... , Mif' ~· "1~<11-: '· ........ ,.,:i<, 

~ Keuze " . 

, , ,,._I a::..._ __ ___,,........,..__,--,...-,,__,.,.--,,_-___,...;....,---,-'.;---,.,::..,,,-...,,.,,.....,.,...-=,,....,,.,..==~==~,.,.,--;:::-----'I 8 
1. 

2. 

4. 

5. 
""'''"'"""""~-==" ,;t,., ''l'·:;:;. ' ; 

lang en smal met daglichttoetreding over de korte zijde 

lang en smal met daglichttoetreding over de lange zijde 

vierkant met op 1 wand daglichttoetreding 

vierkant met aan meerdere kanten daglichttoetreding 
'""'-~.'"""-"'<'l'a-;:~: ... "l "T,l;:;.,.,,,..•T~•~••• "1...:<;,;'T.t" 

v ....... ~ gesloten structuur 

~~§J_~~!';.\ .J;~j:~,~- ;;~~~uur 
7. 

8. Ontstaan er na splitsing in kleinere units kwalitatief betere en slechtere ru imten? 
_,_,.,~-:'!~' .r•c.:;;:r' '"'': .... "' :.~;~· 

9. Wat is de technische staat van het object? 
'"''.· :":J>-1• ';" -. 

11 ~'il· 
' 10. 

11. 

12. Vall het object op binnen zijn om:~~ng? 

Stap 1b - Input (locatietypologie) 

nee 

ja 

nee 

slecht 

'j redelijk 

~J~i~~~' '~-'.~k 
alleen geschikt voor functies met lage belasting 

geschikt voor alle nieuwe vormen van gebruik 
- .,~ ......... '':""'\''~-""."-t:'~~. ·~?'i:~~:--~:l'l!l:••~:lki;f«''"'- ,_, ~ 

niet herkenbaar/geen eigen identiteit 

~ redelijk herkenbaar/eigen identiteit 
·., zeer herkenbaar/eigen identiteit 

•;; ... ,,,~ ;(;:"'l:~V'~,:~,,...-x::s:.,..,.. "'':' ·--·-"'!" -~ ,-q--::1;:; .- ,,Z';.'.ll~~-ii'f>fl:;;'.:7.;;..,... 

niet opvallend 

BTI model - Stap lb (locatietypologie) 

Aspect 

14. 

, 15. Wat is de hoofdfunctie van de omgeving? . . .... "; 

. , 16. Hoe is de autoberelkbaarheid 

Variabele 

centrumgebled 

: randgebied 

'""r• buitengebied 
~ ".fl,""i': y.•·,-..... -..!" 

stedelijk karakter 
1·:1·-

:f+~·':.j, evenwicht in groen/steen 
1 groen en karakter _,,,,., ........ ,, 

wonen 
·:, 1 mix van bedrijvigheld 

, A bednJvigheid met een hootdtunctie 
·:.::;.~.~ 7·:;"'~. "::' ~ 'i-. ·:!""·-·- - -

slecht 

·:: redelijk 

'i . i,~,oed . 

nee 

Keuze 
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Stap 1b - Input (locatietypologie) vervolg 

BTI model - stap lb (locatletypologie) 

Deel 1 - Aanbodomschrijving 

Aspect 

Locatletypologie 

18. Wat is de _:apadteit hiervan? 

19. Zijn er ~ogelij~~eden tot parkere~ in openbaar gebied? 

20. Wat is_ de capaciteit h~rvan? 

21. Bestaat er een mog_elijkheld tijdel~ P,arkeerplaatsen te ~ee~e~? 

' 22. Wat is de afstand tot het dic~~t_1:>i!zijnd; _::;r1<i:e r:;;.knooppunt_ tot snelw~g? 

1 23. Hoe is de doorstroom? 
' 

, 24. Hoe is de bereikbaarheid met de trein? 

25. Wat is d_e afstand .!ot het dichtstbijzijnd~ station? 

26. Hoe is de bereikbaarheid met de bus/tram/ metro? 
- -

· 27. Wat is de afstand tot de dichtstbijzijnde halte? 

'1_ 28. _Wat is de frequentie van de bu;/tram~".';tro; 

29. Hoe is de bereikbaarheid met de fiets 

j 30. ~oe is de diversiteit/mix van voorzieningen _in de nabije omg~ving? 

31. Wat is het imago van de omgeving 

I 32. Hoe kan de uitstraling van omligende objecten word~n 9."_:Vpeerd? 

33 . Waar zijn de voorzienl~gen gel~gen~~ 

35 . Zijn er winkels voor dageliJks;._ ~dschappen aam~e~~g ? 

; 36. Is er horeca ~~~ezig in de_~i!e_~~g~ving? 
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Varlabele 

0 - 10 

10 - 20 

20 - 30 

·:j 30 - 50 
i > 50 

ja 

nee 

0 - 10 

10 - 20 

20 - 30 

;; 30 - 50 

> 50 

ja 

- nee 

< 500 meter 

500 - 1000 meter 

1000 - 1500 meter 

j 1500 - 2000 meter 

2000 - 2500 meter 

> 2500 meter 

slecht 

slecht 

redelljk 

goed 

< 500 meter 

· 500 - 1000 meter 

· 1000 - 1500 meter 

1500 - 2000 meter 

2000 - 2500 meter 

> 2500 meter 

slecht 

redelijk 

_goed 

< 100 meter 

100 • 250 meter 

250 • 500 meter 

500 - 1000 meter 

> 1000 meter 

4 keer per uur 

, 2 keer per uur 

1 keer per uur 

slecht 

redelijk 

goed 

hoog 

slecht 

redelijk 

goed 

slecht 

redelijk 

g~d 

in de nabije omgeving 

in dezelfde wijk 

• k~st ve; 1 tlid e~~ komen 

ja 

nee 

ja 

nee 

ja 

Keuze 

IL:] . 

... 



Stap 1c - Input (schaal/proces) 

BTI model - Stap le (schaal/proces) 

" .. ::> 

37. Wat is het schaalniveau van de herontwikkeling? 
~· ""':" 

38. 

i 39. Biedt de locatie logistiek gezien mogelijkheden tot tijdelijke invulling? 
1~· .. ;-~:"""'· ...... ,.y- - ·:r-~::·----_,,.- ;:~'"'"ff'"~ 

1 gebouw 

1 1 complex met 1 hoofdgebouw en enkele bijgebouwen 

:""• <r~ meerdere hoofdgebouwen 
] gebied/wijk met meerdere gebouwen/complexen 
,. ·;:~.' ··~·'¥.. . ~r--·\.;~ire"·· -~· ":~'"tr·~.,.. """"W·'«" ~~ ' . '. 

binnenstedelijk 

4~ -~-;;·1 ~ • .. ~ ::v,_ ~ buitengebied 

·, ?:~ #~;:3~ l~~:t~~!~i~.~~~~:~~:~~~~~!~~~~~ ·:v; 
ja, het object is gelegen aan de rand/ langs een weg 

~ja, met minimale aanpassingen ls infrastructuur geregeld 

Keuze 

I c:::::J 

'.·I moeilijk, het object ligt midden in een herontwikkelingsgebied 
·~~.1· - - ,..,.,w---y;-_~~-Y"';~ ;.~:-':~{".''.i'"ir."~. ~-.. ""'~·.-,:;:>~!ffl'I['~- 1•·· '"';-'"T~~-"]\ .. '! 

40. 

;.~- - 'i",t P~!, ~-

41. Hoe lang kan een periode_:i~n tijdelij~'\~e~~~;mming duren? 

42. Welk gedeelte van het industrieel erfgoed kan tijdelijk ingevuld warden? '·;; ,.. :t n ~. 

43. Welke rol zou het industrieel erfgoed in de ontwikkeling moeten spelen? 
IV-..• "' . ,..,,..,_.f _,.., :z_,....~ 

44. ., 
'" ~!, • 

·I 45. Welke verhouding is te zien tussen het erfgoed en omliggende nieuwbouw? 
r • < • ._.,.t'"?"" 

Stap 1d - Input (kader) 

0 - 1 jaar 

~ 1 - 2 jaar 

·,; 2 - 3 jaar 

j 3-4jaar 

'." 4 - 5 jaar 

gedeelte van 1 gebouw (begane grond/verdieping) 

·, .] geheel gebouw 

l ~~rdere g~~u~;n 

op de achtergrond 
:s 

ondersteuning van een definitieve functie 
drager/ aanjager voor de gehele gebiedsontwikkeling 

,-,,,-:.,··"'S-~ .. -,.~,.-.-.,.-·_,..., . ..,,_ .t\' ·~·.n:.:Tn 

alleen industrieel erfgoed 

;¥, ··~ boventoon industrieel erfgoed met minimale nieuwbouw 
1
; evenwicht 

BTI model - Stap ld (kader) 

_, .. ,· 

r ~·,.,.·--=~,-~~,,,.-_,.,,~~·"'~ ,.,. .• .,,. •. ,.,..,~-·- ·· "" ·~ .,.-,. --.- -.~~-·-.. ~ 
~I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--"""~~~~~~----. 

. Deel 1 - Aanbodomschrijving 

Aspect Variabele 

d 

Ju rid is¥' 
. 46. 

47. Wordt het gebouw geheel of gedeeltelijk beschermd? 
~ ·:-· .-,.. . .. .. '~·' ' ""j'.'\i:l·l': .. ".""'.t<". -·· .... ll'.· 

• ~j l.'t.~'t.; 

48. 

49. 

nee 

·1 gelegen in beschermd stads- of dorpsgezicht 

1 beeldbepalend gebouw 

"j gemeentelijk monument 

~ provinciaal monument 

; rljksmonument 
.f •.'," -~~~ r ::."':;;,;..: ,,~A:< 

geheel 

; gedeeltelijk 
·- ., 4'_.,?'f,;. .... ·1 
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Stap 1d - Input (kader) vervolg 

BTI model - Stap ld (leader) 

; .._I ______________ "_"-,-•.. -.-,.----D_e_e_1 _1_-_A_a_n_b_o_d_o_m_sc_h_r_iJ::.·,v-'.-~-=?-.,-,,-.~-.-.. ,,-"-" -"-,--~-.... -~-,--·~-~-.~-~~---.-. -.• _-·-~--~-·--:~~--. -- :-- =-·-.. ,---.-, ---'I~ 
Aspect 

1
' Keuze ~-.~-

.--~~~~~~~~---"';_~~;_;..;_.;.__~~~~~~~~~~~~;;_;_.;.__;._;;_;_;____:;.;..._;;_;_;,_;;;..__;;;:;.;::;..;;..:,._...;..;._, 

· ·:A';:u:~ -s 

f, 

d 

51. Is er bekendheid met i~dustrieel erfgoe~? 

52. Is inzichtelijk welke actoren bij het proces betrokken zijn? 
- - ~ - ~ .. , -:- "\_-...··;··· •.,..,..- -~ ...... 

Zijn in voorbeeldprojecten die overeenkomen met het te ontwikkelen plan? 
'?, ,,.. -, ""'R.~·,-·r~ - - .fl'"' ··;::::"~-~,-- - ···i1c, - . 

55. 

Flnand eel , ... 
':\( 

.• ,,,.1;{ 

56. Hoe groat is het verhuur~aa~_op~_rvlak 

Is er een expertiserapportage ~':.m~akt? 

~i;, 

Zijn er subsidies/fondsen aan_wezig? 

59. Is er een investeerder? 
,,, 

60. Is het gewenst gedurende de ~jdelijke periode investeringen te doen? - -- . ~ .. ,, r~"' . .. .... - --... •.. "'-"'~ -- -· .,... ,.,,.,.,,--_ .... ,_,_, ..... -·· 

61. Met welke tijdelijke exploitatietermijn kan gerekend warden? 
,, "' ;,: . . ~ . x .)~:~~:· 7' -

Wat is de doelstelling bij tijdelijke verhuur? 

-,c-.,.· 

Worden tijdelijke huurders geholpen met hun kosten voor verbouw interieur? 
- ~ .. ~, +~""'"' ~-~ '&:§ .,. -.,., -y 

""'''\,;i' 11:'~C:, 

Gaat er gebruik gemaakt warden van incidentele verhuur? 
-· - ~~ - '""' . ..__,. ''\•' 
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"' 

publiek 

privaat 

ja 

nee 

ja 

•nee 

_ia 
~ nee 

ja 

~ nee 

ja 

nee .. 
ja 

nee 

ja 

) nee 

ja 

~'.J n_ee 
,,-;1 

O • 1 jaar 

' 1·2jaar 

,2 • 3 jaar 

iJ · 4 jaar 

·4 • 5 jaar 

> 5_iaar -

beperking verlies 

··-. 

~,::_i, 

evenwicht investeringen/opbrengsten 

,: winst 

nee 

~ ontwikkelaar investeert, doorberekend in de huur 

1vergoeding voor huurder aan het einde van de huurtermijn ,. 
~ .... '»14>: ._,.. ·~~---?.'~:":O':-· ::~*' ~~· -.:: . ... -.--;:(~ ci,·~_::: -~ ;~r··.~':J .. }::'i>-.m'-~ 

ja 



BTI model- Stap 4 (adviesrapJ)ortage deelgen h) Cereol 

I Deel 4- Output (adviesrapportage) I 
I Aspect Bestemmingsgroep I 
I g Problemen 11 Woonconsument 11 Kantoororganisatie 11 Detailhandel 11 Horeca 11 Recreatief/cultureel I 

·' 
I 1. Juridisch 28-30 er moet een gebruiksvergunning 27 er moet een vrijstelling op het 27 [er moet een vrijstelling op het 27 [er moet een vrijstelling op het 28-30 [er moet een gebruiksvergunning 

J aangevraagd worden - bestemmingspan aangevraagd bestemmingspan aangevraagd bestemmingspan aangevraagd aangevraagd worden 

29-30 strenge wet- en regelgeving worden worden worden 

32 moeilijk afsluiten contracten - 28-30 er moet een gebruiksvergunning 28-30 (er moet een gebruiksvergunning 28-30 [er moet een gebruiksvergunning 

' (huurbeschenning) 
-

I aangevraagd worden 

1 1 
aangevraagd worden 

1 1 
aangevraagd worden -

31 exploitatieperiode is te kort 31 exploitatieperiode is te kort 31 exploitatieperiode is te kort 

I 2. 
-- 11 rgeen klimaatinstallaties ~I ~ 

Technisch 6 niet voldoende daglicht 8 geen klimaatinstallaties 8 8 geen klimaatinstallaties 

8 l~een klimaatinstallaties - 9 veel aanpassingen benodigd 

9 veel aanpassingen benodigd 4 -
I 3. Financieel 33-37 hoge investering benodigd 31 exploitatieperiode is te kort 31 exploitatieperiode is te kort 11-35 geen mogelijkheid tot het delen 34 geen subsidies aanwezig 

34 geen subsidies aanwezig 34 geen subsidies aanwezig 34 geen subsidies aanwezig I van voorzieningen met anderen 36 investeringen kunnen niet 

38 opbrengsten niet voldoende 36 investeringen kunnen niet 36 investeringen kunnen niet 33-37 hoge investering benodigd I meegenomen worden naar de 

meegenomen worden naar de I ~eegenomen worden naar de 34 geen subsidies aanwezig definitieve functie 

definitieve functie definitieve functie 38 opbrengsten niet voldoende 

39 tijdelijke functie moet geholpen 39 tijdelijke functie moet geholpen 39 tijdelijke functie moet geholpen 

worden bij zijn investering I worden bij zijn investering I worden bij zijn investering 

'1 4. Organisatorisch 

" 
10 niet makkelijk te combineren met 13 niet ideale locatie 1 het imago van het gebouw sluit 10 niet makkelijk te combineren met 10 niet makkelijk te combineren met 

i andere functies 14 slechte autobreikbaarheid I niet aan op de wens I andere functies I andere functies 

13 niet ideale locatie 15 te weinig parkeerplaatsen 3 niet voldoende ruimte aanwezig 13 niet ideale locatie 15 te weinig parkeerplaatsen 

20-21 te laag voorzieningenniveau 20-21 te laag voorzieningenniveau 13 niet ideale locatie 15 te weinig parkeerplaatsen 25 te weinig horeca 

24 te weinig winkels/bedrijvigheid 14 slechte autobreikbaarheid 24 te weinig winkels/bedrijvigheid 

25 te weinig horeca 15 te weinig parkeerplaatsen 25 te weinig horeca 

20-21 te laag voorzieningenniveau 

I h Mogelijkheden/kansen 11 Woonconsument 11 Kantoororganisatie 11 Detailhandel 11 Horeca 11 Recreatief/cu ltureel I i 

I s. Juridisch 27 er hoeft geen vrijstelling op het 32 makkelijk afsluiten kortlopende 32 makkelijk afsluiten kortlopende 32 makkelijk afsluiten kortlopende 27 er hoeft geen vrijstelling op het 

J 
1

bestemmingspan aangevraagd I contracten I contracten I contracten I bestemmingspan aangevraagd 

te worden te worden 

31 de exploitatieperiode is voldoende 31 de exploitatieperiode is voldoende 

f voor deze bestemming I voor deze bestemming 

32 makkelijk afsluiten kortlopende 

I contracten 

I 6. Technisch 7 functie kan constructief in het 9-29 met minimale aanpassingen 11 9-29 met minimale aanpassingen 6-7 functie kan constructief in het 6-7 functie kan constructief in het 

• gebouw geplaatst worden h esehikt te maken I geschikt te maken I gebouw geplaatst worden I gebouw geplaatst worden 

12-26 voldoende kwaliteitsniveau 6-7 functie kan constructief in het 11 6-7 functie kan constructief in het 12-26 voldoende kwaliteitsniveau 8 lage eisen aan klimaatinstallaties 

• gebouw geplaatst worden I gebouw geplaatst worden 

i 
9-29 met minimale aanpassingen 

12-26 voldoende kwaliteitsniveau 11 12-26 voldoende kwaliteitsniveau I geschikt te maken 

12-26 voldoende kwaliteitsniveau 

I 7. Financieel 11-35 gebruik gezamenlijke voorzieningen 11 11-35 gebruik gezamenlijke voorzieningen 11 11-35 gebruik gezamenlijke voorzieningen 36 Investeringen kunnen meegenomen 11-35 gebruik gezamenlijke voorzieningen 

J levert financieel voordeel • levert financieel voordeel I levert financieel voordeel I worden naar definitieve functie I levert financieel voordeel 

36 investeringen kunnen meegenomen 

11 

33-37 investering past binnen budget 

11 

33-37 investering past binnen budget 11 33-37 investering past binnen budget 

I worden naar definitieve functie 38 opbrengsten kunnen in balans 38 opbrengsten kunnen in balans 38 opbrengsten kunnen in balans 

39 tijdelijke functie heeft geen hulp zijn met de gedane investering I zijn met de gedane investering I zijn met de gedane investering 

1 nodig van de ontwikkelaar I 39 tijdelijke functie heeft geen hulp 

I nodig van de ontwikkelaar 

I s. Organisatorisch 1 het type erfgoed sluit goed aan 11 1 het type erfgoed sluit goed aan 2-22 de geboden uitstraling is voldoende 1 het type erfgoed sluit goed aan 11 1 het type erfgoed sluit goed aan 

J bij de wens van de bestemming I bij de wens van de bestemming 5 verdiepingshoogte is voldoende I bij de wens van de bestemming I bij de wens van de bestemming 

2-22 de geboden uitstraling is voldoende 2-22 de geboden uitstraling is voldoende 4 voldoende flexibiliteit 2-22 de geboden uitstraling is voldoende 2-22 de geboden uitstraling is voldoende 

3-5 voldoende ruimte aanwezig 3-5 voldoende ruimte aanwezig 10 combineren met andere functies 3-5 voldoende ruimte aanwezig 3-5 voldoende ruimte aanwezig 

4 voldoende flexibiliteit 4 voldoende flexibiliteit I levert voordelen op 4 voldoende flexibiliteit 4 voldoende flexibiliteit 

14-15-16 voorzieningen voor auto goed 10 combineren met andere functies 17-18-19 voorzieningen OV goed 14 goede autobereikbaarheid 13 locatie komt overeen met wens 

17-18-19 voorzieningen OV goed I levert voordelen op 23 voldoende groen aanwezig 17-18-19 voorzieningen OV goed 14 goede autobereikbaarheid 

23 voldoende groen aanwezig 17-18-19 voorzieningen OV goed 24-25 voldoende winkels, horeca 20-21 voldoende voorzieningen in 17-18-19 voorzieningen OV goed 

23 voldoende groen aanwezig I omgeving 20-21 voldoende voorzieningen in 

24-25 voldoende winkels, horeca 23 voldoende groen aanwezig I omgeving 

I I 23 voldoende groen aanwezig 

0 
24 voldoende winkels/bedrijvigheid 

) 
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TU/e 
r1eijmans 


