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Om hinder en conflicten tussen verschillende 
gebruiksfuncties zoveel mogelijk te vermijden 
wordt er in de huidige planningsmethodiek 
voor bedrijven uitgegaan van functiescheiding. 
Dit houdt in dat bedrijven op monofunctionele 
lokaties worden geplaatst, wat resulteert in 
de bekende bedrijventerreinen. Deze methode 
van functiescheiding is voor gemeenten 
gemakkelijk uit te voeren en risicomijdend. 

De onraerende zaakbelasting die gemeenten 
over bedrijfspanden heffen is voor de 
gemeenten een belangrijke bran van inkomsten. 
Bovendien zorgen bedrijventerreinen voor 
werkgelegenheid. Dit zijn voor gemeenten 
voldoende redenen om de aanleg van 
bedrijventerreinen te stimuleren. 
Zo is er concurrentie tussen gemeenten 
onderling ontstaan om bedrijven te bewegen 
zich binnen hun gemeentegrens te vestigen. 
Hierdoor worden er nauwelijks kwalitatieve 
eisen gesteld aan bedrijven die zich op het 
terrein willen vestigen, en wordt de grand 
goedkoop aangeboden. 

Door de goedkope grandprijs kopen bedrijven 
extra grand voorvoldoende parkeergelegenheid 
en voor eventuele uitbreidingen in de toekomst. 
Bovendien is de goedkope grondprijs voor 
de bedrijven geen stimulans om in hun 
bedrijfspand te investeren, als het pand niet 
meer voldoet kiezen ze voor een verhuizing 
naar een nieuw bedrijventerrein. 
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Dit is er mede de oorzaak van dat de vraag 
naar nieuwe bedrijventerrein hoog blijft. Maar 
de bedrijven die zich op de nieuwe terreinen 
vestigen komen vaak van oudere terreinen 
uit de regia. De nieuwe bedrijventerreinen 
worden dus vaak aangelegd ten koste van de 
oudere terreinen. 

Het monofunctionele karakter van de 
bedrijventerreinen zorgt voor een gebrek 
aan stedelijkheid en leefbaarheid. Het gemis 
hiervan resulteert in verschillende vormen van 
criminaliteit. 
Door deze onveiligheid, een relatief hoge 
leegstand en een toch al lage kwaliteit van 
bebouwing en stedebouw raken de oudere 
terreinen in verval en worden een enclave in 
de stad die liever vermeden wordt. 

De huidige planningsmethodiek resulteert 
in een cyclus waarbij de vraag naar nieuwe 
bedrijventerreinen hoog blijft, terwijl de oude 
terreinen verpauperd achterblijven. 
Deze cyclus gaat ten koste van het Nederlands 
landschap; de afgelopen 20 jaar is al 50.000 
hectare aan bedrijventerreinen aangelegd en 
de komende 10 jaar komen daar naar schatting 
nog 20.000 hectare bij. Door de bouw van 
nieuwe bedrijventerreinen verdwijnt veel 
landschap en doordat de terreinen vaak langs 
belangrijke wegen worden aangelegd, worden 
de uitzichten vanaf de wegen op het landschap 
alsmaar schaarser (corridorvorming). 



Om deze cyclus te doorbreken is mijn visie dater 
functiemenging op de oudere binnenstedelijke 
bedrijventerreinen zou moeten worden 
toegepast. Dit brengt levendigheid en sociale 
controle met zich mee. Bovendien hebben 
deze terreinen een aantal eigenschappen 
die bijzonder interessant zijn voor met name 
won en. 
De goede bereikbaarheid van de 
bedrijventerreinen, de ligging tegen de 
stadscentra en de lage grondprijs maken deze 
lokaties voor woningen interessant. 

Op het bedrijventerrein De Kade in Eindhoven 
wordt deze visie toegepast. Dit is een goed 
voorbeeld van een verouderd binnenstedelijk 
bedrijventerrein. De functiemenging wordt 
ingevuld door het toevoegen van woningen 
alsmede het stimuleren van recreatie tangs 
het Eindhovens kanaal. 

De combinatie van woningen en bedrijven 
vraagt om een zorgvuldige menging. Niet aile 
type bedrijven zijn namelijk geschikt voor 
menging met woningen. De analyse van de 
bedrijven op De Kade laat echter zien dat het 
merendeel van de hier gevestigde bedrijven 
zich wei laat mengen met woningen. 

Het scenario dat in dit projectwordtvoorgesteld 
zorgt ervoor dat er voldoende woningen op 
het bedrijventerrein worden geplaatst zodat 
er een bepaalde mate van leefbaarheid wordt 
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bereikt. Dit is van groot belang om het terrein 
voor aspirant bewoners aantrekkelijk te 
maken. 
Voor de bedrijven speelt mee dat ze de 
mogelijkheid moeten hebben om uit te 
breiden, danwel in te krimpen wanneer de 
economische situatie daar om vraagt. Door 
de panden flexibel te maken kan het worden 
aangepast aan de wensen van het bedrijf en 
is verhuizen geen noodzaak meer waardoor 
de levensduur van de bedrijfspanden wordt 
verlengd. Flexibiliteit is dus van groot belang. 

Het ontwerp dat uit de analyses en het scenario 
voortvloeit zorgt ervoor dat er zowel voor de 
woningen als de bedrijven een situatie wordt 
gecreeerd waar ze vooral voordeel van elkaars 
aanwezigheid ondervinden. 

Tussen de vakwerken die de bedrijfshal 
overspannen wordt een ruimte gecreeerd die 
door de woningen of het bedrijf kan worden 
gebruikt. Door de vakwerken tevens als 
kraanbaan te g"ebruiken is aan deze ruimte 
gemakkelijke een andere invulling te geven 
waardoor een flexibel gebouw ontstaat 
waar het bedrijf de mogelijkheid krijgt om 
te groeien of te krimpen en waar bewoners 
de kans krijgen om een bedrijf aan huis te 
starten of extra woonruimte aan hun woning 
toe te voegen. 

Door het toepassen van functiemenging 
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wordt van een verpauperd terrein een 
duurzaam gebied gemaakt met een hoge 
bebouwingsdichtheid waar wonen en werken 
naast elkaar plaatsvinden. 
Deze aanpak zorgt ervoor dat de vraag naar 
nieuwe bedrijventerreinen wordt verlaagd . 
Door het toevoegen van woningen wordt ook 
een deel van de vraag naar nieuwe woningen 
ingevuld. Hierdoor gaat minder van het 
schaarse landschap verloren. 

Cud-minister van VROM Jaqueline Cramer 
sprak in 2010 over 16.000 hectare verouderd 
binnenstedelijke bedrijventerreinen die op 
sanering wachten. 
Wanneer de voorgestelde aanpak op deze 
verouderde terreinen wordt toegepast met 
ca. 15 woningen per hectare zouden hier in 
potentie 240.000 woningen geplaatst kunnen 
worden. Ter vergelijking: de gehele provincie 
Groningen heeft in totaal 250.000 woningen. 

Met deze aanpak wordt dus op meerdere 
terreinen winst geboekt; de verpaupering 
op de bestaande bedrijventerreinen wordt 
aangepakt waardoor de terreinen weer een 
onderdeel worden van de stad en de vraag 
naar nieuwe bedrijventerreinen en woonwijken 
wordt verminderd waardoor veel schaars 
Nederlands landschap behouden kan blijven. 



Summary 
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To prevent conflicts between different 
functions as much as possible the current 
planning methodology for companies is based 
on the division of functions. This means that 
companies are placed on monofunctional 
locations, resulting in the well known trading 
estates. This method of division of functions 
by municipalities is easy to perform and avoids 
risk. 

The property tax which municipalities levy of 
premises are an important source of income 
for the municipalities. Additionally, trading 
estates provide employment. For municipalities 
these are sufficient reasons to encourage the 
construction of trading estates. 
This leads to competition among municipalities 
to induce businesses to settle within their 
city limits. As a result, the municipalities 
hardly request any qualitative demands from 
companies that want to settle on the estates, 
and the land is offered cheap. 

Because of the low land price the companies 
buy additional land for parking lots and 
possible future expansions. Moreover, the low 
land price offers no incentive for companies to 
invest in their premises, if the building does 
not meet the requirements anymore, they 
choose to move to a new trading estate. 

This is partly the cause why the demand for 
new trading estates remains high. But the 
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companies that settle in new t rading estates 
often come from older estates in the region. 
Hence, the new trading estates are often 
constructed at the expense of the older 
estates. 

The mono-functional nature of the trading 
estates creates a lack of urbanity and vibrancy. 
This absence results in d ifferent types of 
crime. 
Because of t his insecurity, relatively high 
vacancy rates and an already low quality of 
buildings and urban areas, the older estates 
fall in a state of decay and become an enclave 
in the city that is rather avoided. 

The current planning methodology results in 
a cycle where the demand for new trading 
estates remains high, whi le the old areas are 
left impoverished. 
This cycle is at the expense of the Dutch 
landscape; in the last 20 years 50,000 hectares 
of trading estates have been built and over 
the next 10 years another 20,000 hectares are 
estimated to be build. 
The construction of new trading estates leads 
to the loss of landscape and because many 
estates are often build along major roads, 
the views from the roads on the landscape 
becomes more and more scarce (corridor 
formation). 



To break this cycle, it is my view that mixed 
use in the older urban industrial sites should 
be applied. This leads to vibrancy and social 
control with it. Moreover, these estates have a 
number of properties that are very interesting, 
especially for housing. 
The good accessibility of the trading estates, 
its location near the city centers and the low 
land prices make these locations attractive for 
housing. 

On the trading estate De Kade in Eindhoven 
this vision is applied. This estate is a good 
example of a declining inner-city trading 
estate. The mixture of functions is achieved by 
adding households and stimulating recreation 
along the canal in Eindhoven. 

The combination of houses and companies 
requires a careful mixture. Not all types 
of companies are suitable for mixture with 
houses. The analysis of the companies at De 
Kade shows that most of the companies based 
here, can be mixed with housing. 

The scenario that is proposed in this project 
will ensure that sufficient homes are added 
on the trading estate which achieves a certain 
degree of viability is achieved. This is of great 
importance to make the estate attractive for 
prospective residents. 
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For companies it is important that they should 
be allowed to expand, or to down size their 
building when the economic situation demands 
it. By making the buildings flexible they can 
be adjusted to the needs of the company and 
there will no longer be a need to move to 
newer estates and the lifespan of the building 
is extended. Therefor flexibility is of the utmost 
importance. 

The design that results from the scenario and 
the analysis ensures that for both the houses 
and the companies a situation is created where 
they benefit most from each others presence. 

Between th.e trusses that span the workplace 
a space is created that may be used by both 
the houses as the company. By also using the 
trusses as crane track, this space can easily 
be given a different filling. This ensures a 
flexible building which gives companies the 
opportunity to grow or shrink. Also residents 
have the opportunity to start a business at 
home or add additional living space to their 
home. 

By applying a mixture of functions an 
impoverished estate is transformed in a 
durable area with a high density where living 
and working consist and operate next to each 
other. 
This approach ensures that the demand for 
new trading estates is reduced. The addition 
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of houses to the estates also ensures that 
the demand for new houses is partially filled. 
Therefore less of the scarce landscape wi ll be 
lost. 

Former environment minister Jacqueline 
Cramer spoke in 2010 about 16,000 acres of 
urban trading estates that await restauration. 
If the proposed approach is applied to these 
older urban trading estates with approximately 
15 houses per hectare, potentially 240,000 
houses can be placed. By comparison; the 
entire province of Groningen has a total of 
250,000 homes. 

In conclusion, this approach w ill ensure profit 
in several areas; the impoverishment of the 
existing trading estates will be addressed and 
the estates w ill once again become a part 
of the city and the demand for new trading 
estates and residential areas is reduced which 
will result in the conservation of much of the 
scarce Dutch landscape. 
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Aanleiding 

In Nederland is al geruime tijd een 
ontwikkeling gaande waarbij in hoog tempo 
nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd. 
Waar er in 1988 45.000 hectare aan 
bedrijventerreinen waren, is dat aanta l nu al 
100.000. Met dit tempo zal het aantal hectare 
bedrijventerreinen tegen 2020 zijn gestegen 
tot 116.000 hectare. 
Vooral gebieden aan de rand van de steden 
en langs snelwegen zijn erg in trek. Hierdoor 
wordt de opmars van de bedrijventerreinen 
voor iedereen zichtbaar en draagt het sterk bij 
aan het beeld dat Nederland verrommeld. 

Verrommeling is een proces waarbij het 
landschap langzaam dichtslibt met bebouwing. 
Dit kan in verschillende vormen gebeuren; 
Vinex-wijken, glastuinbouw, windmolens, 
reclameborden en bedrijventerreinen. 
Het wordt als onwenselijk beschouwd omdat 
het ten koste gaat van het toch al schaarse 
landelijk gebied en andere problemen met 
zich meebrengt zoals de versnippering van 
natuurgebieden en verstopping van het 
wegennet. 

De maatschappelijke discussie rondom de 
verrommeling die tot stand kwam trok mijn 
aandacht. Met name was ik ge·interesseerd in 
de bedrijventerreinen omdat het mij opviel dat 
veel bestaande terreinen er vaak verpauperd 
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uitzien. 
Waar er bij woningen en kantoorgebouwen 
strenge esthetische eisen worden gesteld 
lijken die regels op bedrijventerreinen totaal 
te ontbreken. De grote verscheidenheid 
aan volumes, vorm, materiaalgebruik en 
kavelinricht ing geven het geheel vaak een 
ongeordende, verpauperde indruk. 
Gezien de lege kavels en gebouwen leek de 
verpaupering ook leegstand in de hand te 
werken. In mijn ogen worden de terreinen 
niet goed genoeg benut. 

Hierdoor vroeg ik mij af waarom er zoveel 
terreinen worden bijgebouwd terwij l er 
zo weinig aandacht wordt besteed aan de 
bestaande terreinen. 
Deze tegenstelling was voor mij de aanleiding 
om mijn afstudeerproject te richten op de 
problematiek rondom bedrijventerreinen. 
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Huidige planningsmethodiek 

Bij hetaanleggen van nieuwe bedrijventerreinen 
gaat men in Nederland tegenwoordig uit van 
functiescheiding. Om conflicten, onveilige en 
ongezonde situaties tussen verschillende 
gebruiksfuncties te voorkomen worden de 
terreinen monofunctioneel gebruikt. 
Dat deze methode nog steeds gebruikt wordt 
is toe te schrijven aan de gemeenten die met 
deze gemakkelijke en veilige manier weinig 
risico lopen op hinder tussen de gebruikers 
onderling omdat deze vaak gelijke belangen 
hebben. De wijze van plannen en de ingesleten 
rollen van partijen (padafhankelijkheid) 
blijkt weerbarstig en moeilijk te doorbreken 
(Needham & Louw, 2003). 

Gemeenten heffen onroerende-zaakbelasting 
(OZB) over bedrijfspanden. Dit is een grote bron 
van inkomsten voor de gemeenten (gemiddeld 
circa 8% van de totale gemeentelijke inkomsten 
per jaar volgens het CBS). Daarom is het 
voordelig om als gemeente bedrijventerreinen 
te hebben. Bovendien zorgen de terreinen 
voor werkgelegenheid binnen de gemeenten, 
dit maakt het hebben van bedrijventerreinen 
binnen de gemeentegrens extra interessant. Bij 
menig bestuurdergeldteen bedrijventerrein dan 
ook als belangrijke voorwaardenscheppende 
factor om werkgelegenheid te creeren. (Louw, 
2006) 
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Om de bedrijventerreinen zo snel mogelijk vol 
te krijgen willen gemeenten zo min mogelijk 
bedrijven weigeren en wordtveruit het grootste 
deel van de terreinen (57%) aangelegd als 
gemengd bedrijventerrein. Dit wil zeggen dat 
het terrein toegankelijk is voor aile categorieen 
bedrijven behalve voor categorie 5 (zware 
industrie). Door deze laatste categorie op 
de terreinen te weigeren wordt het risico op 
hinder op het terrein vermeden. 
Voor bedrijven uit categorie 1 en 2 zal het vaak 
een verrassing zijn dat ze op deze terreinen 
worden toegelaten aangezien dit type bedrijf 
prima in de stad terecht kan en weinig tot geen 
hinder veroorzaakt. Het betreft hier technische 
bureaus en zakelijkedienstverlening ofzelfseen 
tandartsenpraktijk, bedrijven die er eerst niet 
aan dachten om zich op een bedrijventerrein 
te vestigen. Daarentegen is het voor bedrijven 
uit categorie 5 tegenwoordig vaak lastig om 
terreinen te vinden waar ze nog welkom zijn. 

Bij de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen 
worden er door de gemeentes nauwelijks 
kwalitatieve eisen van welke partij dan ook 
gevraagd. Het ontbreekt in veel gevallen aan 
richtinggevendebestemmingsplan-bepalingen, 
beeldkwaliteitsplannen, stedenbouwkundige 
programma's van eisen en typologie-studies. 
Hierdoor blijft het terrein toegankelijk voor 
vrijwel aile type bedrijvigheid en hoeft de 
gemeente geen ge·interesseerd bedrijf op het 
terrein te weigeren. 
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Figuur 3 
Voorraad aan bedrijventerreinen naar terreintype (2008) 
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De grate belangen van gemeenten om 
bedrijven binnen de gemeentegrenzen te 
huisvesten zorgt voor concurrentie. De grand 
op de bedrijventerreinen wordt goedkoop 
aangeboden om te kunnen concurreren met 
de buurgemeenten. 
Bedrijven maken hier dankbaar gebruik van 
door extra grand te kopen voor een eventuele 
uitbreiding op langere termijn en voldoende 
parkeergelegenheid. 
Bovendien maakt de goedkope grand het 
ook voor bedrijven die in de stad prima 
terecht kunnen, interessant zich op een 
bedrijventerrein te vestigen. 

De goedkope nieuwe terreinen zijn voor 
bedrijven geen impuls om te investeren in 
duurzaamheid. Als het bestaande gebouw 
niet meer voldoet verhuist het bedrijf net 
zo gemakkelijk naar een nieuw terrein in de 
buurt. Schrijnend is dat bestaande gebouwen 
gemakkelijk worden verlaten: bedrijven zien 
geen red en om op de bestaa nde lokatie 
hun pand te vernieuwen of hun processen 
te intensiveren. Om deze reden worden de 
gebouwen zelf vaak Iicht gebouwd. Hierdoor 
behouden zij hun waarde niet lang. Zelfs als 
het bedrijf zijn oude pand niet kan verkopen of 
verhuren is dat financieel geen ramp, want het 
heeft een lage waarde. (B. Needham, 2006) 

De vraag naar nieuwe bedrijventerreinen 
blijft dan ook onveranderd hoog. Maar de 
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' ... If something is as cheap as dirt, then 
people use it as dirt. Deze Amerikaanse 
uitdrukking is van toepassing op de 
Nederlandse bedrijventerreinen. Het is 
voor een bedrijf, dat problemen op zijn 
huidige vestigingsplaats ondervindt, 
gemakkelijk om een nieuw perceel 
in dezelfde of in een aangrenzende 
gemeente te kopen. Daardoor is het 
vaak financieel aantrekkelijker om te 
verhuizen dan om problemen ter plaatste 
op te lassen. Het gevolg is vroegtijdige 
en dus niet duurzame afschrijving van het 
gebouw. En een bedrijf dat zijn gebouw 
als 'wegwerpproduct' beschouwt, zal 
weinig belangstelling voor onderhoud 
hebben. Noch voor het eigen vastgoed, 
noch voor het openbare gebied op het 
terrein, zal die belangstel/ing er zijn.' 

(E.Louw e.a., 2004, biz. 120) 
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bedrijven die zich op de nieuwe terreinen 
vestigen komen vaak van oudere terreinen 
in dezelfde of een naburige gemeente. De 
nieuwe bedrijventerreinen worden dus vaak 
aangelegd ten koste van de oudere terreinen. 
(B.I\Ieedham, 2006) 

Hetaanleggen van de nieuwe bedrijventerreinen 
gebeurt vaak buiten het stedelijke gebied 
en gaat in veel gevallen ten koste van het 
landschap. Landschappen worden door veel 
mensen als zeer waardevol ervaren voor 
hun leefgebied omdat het onderdeel is van 
de cultuur van zijn omgeving. Het landschap 
is bij uitstek het resultaat van lokale 
gegevenheden zoals de bodem, het water, de 
ontginningsgeschiedenis, de cultuurhistorie, 
het gebruik en de identiteit van de mensen in 
een gebied. 

Tot ver in de 20-ste eeuw was het Nederlandse 
landschap een agrarisch landschap. Ook het 
Rijk heeft in de "Nota Ruimte" (Vrom, 2005) 
de landbouw erkend als drager van typisch 
Nederlandse cultuur. Door de bouw van 
bedrijventerreinen verdwijnt dit landschap en 
doordat de terreinen vaak langs belangrijke 
wegen worden aangelegd, worden de 
uitzichten vanaf de wegen op het landschap 
alsmaar schaarser (corridorvorming volgens 
website Vrom). 
Ondertussen verpauperen de oudere 
terreinen. Veel bedrijven trekken weg naar 
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Figuur 5 
Protest tegen bedrijventerreinen 



nieuwe terreinen in plaats van dat er wordt 
ge·investeerd in de bestaande bebouwing. 
De bedrijfsgebouwen die ze achterlaten 
zijn vaak op de oorspronkelijke gebruiker 
afgestemd. Als de oorspronkelijke gebruiker 
vertrekt zijn er vaak veel aanpassingen nodig 
om het gebouw geschikt te maken voor nieuwe 
gebruikers. Het resultaat hiervan is dat het 
moeilijk is de gebouwen een nieuwe gebruiker 
te geven en de gebouwen lang leeg staan. 

Het monofunctionele karakter, er zijn enkel 
bedrijven, van de terreinen zorgt tevens voor 
een gebrek aan stedelijkheid en leefbaarheid. 
Stedelijkheid ontstaat door meerdere lagen 
van gebruik over elkaar te leggen (Van der 
Wouden, 1999). De diversiteit die ontstaat 
maakt een gebied levendig. 
Het gemis hiervan resulteert in vormen van 
criminaliteit en een gevoel van onveiligheid. 

Door de relatief hoge leegstand, onveiligheid 
en de toch al lage kwaliteit van bebouwing en 
stedenbouw raakt het bedrijventerrein verder 
in verval en het terrein is een gebied geworden 
dat liever vermeden wordt. Het terrein raakt 
ge·isoleerd van de stad in plaats van dat het 
een onderdeel ervan is. Het terugdraaien 
hiervan middels herstructureringsprojecten is 
vaak lastig en duur. 

De problemen resulteren daarnaast in een 
slecht imago van de bedrijventerreinen. 
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"Een flinke kwaliteitss/ag op vee/ 
verloederde bedrijventerreinen is hard 
nodig. Betere afwegingen bij het plannen 
van nieuwe bedrijventerreinen en de 
herstructurering van verouderde terreinen 
kan vee/ ruimte bieden voor nieuwe 
ontwikkeling in de bestaande stad. Het 
gaat hier om zo'n 16.000 ha. te saneren 
lokaties binnen de bestaande stad, vaak 
op parels van lokaties!" 

(ex-Minister van Vrom J. Cramer november 
2007) 

Wijken voor bedrijvigheid 

Bedrijventerreinen worden gezien als 
onaantrekkelijk, lawaaierig en de bran van 
stankoverlast. 
Deze negatieve perceptie is ook a a nwezig 
bij stedenbouwers en gemeentelijke 
stads-ontwerpers waardoor er een extra 
motivatie is om het strikte scheiden tussen 
bedrijventerreinen en andere functies te 
handhaven. 

De huidige planningsmethodiek heeft 
geresulteerd in de verloedering van veel oudere 
bedrijventerreinen. Vaak zijn deze terreinen 
tegen het stadscentrum aangelegd, en in 
de loop van de tijd omringd door stedelijke 
uitbreidingswijken. Hierdoor hebben veel 
van deze terreinen (in totaal 16.000 ha.) een 
waardevolle ligging op relatief korte afstand 
van stadscentra. Dit maakt het extra zuur dat 
deze terreinen verloederen en hun waardevolle 
lokatie onvoldoende wordt benut. 
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Schema problematiek 
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Probleemstell ing 

De voorgaande analyse laat zien dat er 
verschillende problemen ontstaan door 
de huidige, op functiescheiding gerichte, 
planningsmethodiek. 

• De kwaliteit van de terreinen is vaak slecht, 
zowel op stedenbouw als gebouwniveau. 
Als gevolg hiervan verhuizen bedrijven 
snel naar nieuwere bedrijventerreinen 
en is de levensduur van de terreinen te 
kort. 

• Devraag naarde nieuwebedrijventerreinen 
blijft hoog en de aanleg hiervan gaat ten 
koste van de toch al schaarse ruimte in 
l\lederland. 

Aan de hand van de analyse is de volgende 
probleemstelling ontwikkeld: 
Het monofunctionele karakter van 
bedrijventerreinen resulteert in een te korte 
levensduur en een blijvend hoge vraag naar 
nieuwe bedrijventerreinen. 
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Doelstelling 

De doelstelling voor dit afstudeerproject 
is te komen tot een strategie voor een 
duurzaam en leefbaar bedrijventerreinen. 
Dit moet de verloedering van de bestaande 
bedrijventerreinen tegengaan en de 
verhuisdrang van bedrijven naar nieuwere 
terreinen inperken. De instrumenten waar dit 
mee gebeurt zijn functiemenging en efficient 
grondgebruik. 

Wijken voor bedrijvigheid 

Afbakening 

Zoals in de analyse is vermeld, bestaat het 
grootste deel van de bedrijventerreinen uit 
het type 'gemengd bedrijventerrein'. Bij dit 
type bedrijventerreinen worden bedrijven uit 
verschillende sectoren en hindercategorieen 
toegelaten. Aangezien dit het grootste deel 
betreft is dit het type terrein waar ik me in het 
onderzoek op zal richten. 

De kern van het probleem zit in de 
tekortkomingen van de bestaande bedrijven
terreinen en de verpaupering hiervan. Daarom 
richt het onderzoek zich op de bestaande, 
binnenstedelijke bedrijventerreinen. 



Figuur 7 
Schema doelstelling 
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Visie 

De op functiescheiding gerichte plannings
methodiek leidt tot monofunctionele 
bedrijventerreinen. Dit is in mijn ogen 
ongewenst omdat het een aantal negatieve 
gevolgen heeft. 

Het zorgt voor een gebrek aan levendigheid 
op de terreinen. De enige gebruikers van het 
terrein zijn de werknemers en klanten van 
de bedrijven, die bovendien allemaal voor de 
deur kunnen parkeren. Hierdoor zijn er weinig 
mensen op straat. Buiten werktijden heeft 
zelfs helemaal niemand iets op de terreinen 
te zoeken. 

Sociale controle is op de bedrijventerreinen 
dus nauwelijks aanwezig. Behalve dat het 
zorgt voor een gevoel van onveiligheid trekt 
dit allerlei vormen van crimina liteit aan zoals 
diefstal, brandstichting en vernieling . 
Steeds meer bedrijven treden hier 
gezamenlijk tegenop door op hun terreinen 
gebruik te maken van openbare verlichting, 
cameratoezicht en surveillance. Dit zijn echter 
dure oplossingen en lossen de kern van het 
probleem, het gebrek aan sociale controle, 
niet op. 

Een bijkomend probleem van de 
monofunctionaliteit op bedrijventerreinen is 

Wijken voor bedrijvigheid 

dat de ruimte niet goed gebruikt wordt. De 
meeste bedrijven functioneren op redelijk 
vaststaande kantoortijden tussen 9.00u 
en 18.00u. Dit betekent dat de ruimte op 
bedrijventerreinen slecht 5 dagen per week 
8 a 9 uur wordt gebruikt. In de avonduren 
en in de weekenden blijft het gehele terrein 
onbenut. 

Bovendien kopen bedrijven door de goedkope 
grondprijs meer grond dan ze nodig hebben. Ze 
houden rekening met een eventuele uitbreiding 
in de toekomst en zorgen voor ruim voldoende 
parkeergelegenheid op hun terrein. Daarnaast 
worden de huidige bedrijventerreinen 
gekenmerkt door eenlaagse bebouwing. 

De bovenstaande eigenschappen van 
bedrijventerreinen zorgen voor een lage 
bebouwingsdichtheid. Intensiever gebruik 
van de ruimte zou de noodzaak voor nieuwe 
bedrijventerreinen verminderen en daarmee 
schaarse ruimte in Nederland besparen. 

In mijn ogen biedt een planningsmethodiek 
gericht op functiemenging kansen om de 
negatieve spiraal van leegloop, verpaupering 
en onveiligheid op bedrijventerreinen te 
doorbreken. Het moet mogelijk zijn om 
functies toe te voegen op de bedrijventerreinen 
waardoor de verschillende functies elkaar 
onderling versterken en het terrein duurzaam 
gebruikt kan worden. 



Een multifunctioneel terrein zou een groot 
voordeel opleveren qua verdichting. Meerdere 
functies worden op deze manier ge·integreerd 
in een gebied en dezelfde ruimte wordt 
gebruikt voor meerdere functies. 
Functiemenging heeft ook invloed op de 
verplaatsingspatronen. Gemengde gebieden 
veroorzaken minder mobiliteit (Louw 2004). 
Menging biedt mensen immers de mogelijkheid 
dicht bij hun woning te werken. 

De grote pakeergelegenheid is een goed 
voorbeeld waar winst kan worden geboekt. 
De parkeerplaatsen worden op de terreinen 
overdag door de bedrijven gebruikt en in 
de avonduren en weekenden door andere 
gebruikers van het terrein. Wanneer de totale 
parkeerbehoefte van wonen en werken in een 
gemengd gebied wordt gedeeld, is de totale 
benodigde parkeercapaciteit 25 tot 35% lager 
dan de afzonderlijke (gescheiden) capaciteit 
voor wonen en werken (Lamens e.a. 2008). 

Verdichting heeft als bijkomend voordeel 
dat het de deur kan openen naar een hoger 
voorzieningenniveau op het bedrijventerrein . 
Het is voor voorzieningen interessanter zich 
te vestigen in gebieden waar er voldoende 
potentiele gebruikers zijn. Functiemenging 
Ievert dus een bijdrage aan de mogelijkheid 
tot een hoger voorzieningenniveau. 

Het toevoegen van functies op een 

bedrijventerrein kan de leefbaarheid 
aanzienlijk verbeteren. Meer activiteit op 
straat zal goed zijn voor de sociale controle en 
daarmee de hoge uitgaven van de bedrijven 
aan de beveiliging van het bedrijventerrein 
verminderen of overbodig maken. 
Voor de bedrijven en de bedrijventerreinen 
kan functiemenging dus toegevoegde waarde 
hebben. Maar welke mogelijkheden bieden 
de bedrijven en de terreinen aan andere 
functies7 

Om hier een antwoord op te geven zijn de 
eigenschappen van de gemengde binnen
stedelijke bedrijventerreinen onderzocht. 
Aan de hand hiervan wordt bepaald welke 
functie(s) aan het bedrijventerrein kunnen 
worden toegevoegd en op welke manier dit 
dan moet gebeuren. 



Eigenschappen bedrijventerreinen 

Hier wordt uitgelegd welke eigenschappen de 
gemengde, binnenstedelijke bedrijventerreinen 
kenmerken. 

Hoofdplanstructuur 
Onder hoofdplanstructuur wordt verstaan 
de verkaveling en de opzet van het 
wegenstelsel. Door de hoge kaveldichtheden 
die ermee te behalen zijn, worden de 
kam- en strokenstructuur op de gemengde 
bedrijventerreinen het meest toegepast. (Van 
der Gaag, 2004) (zie figuur 8) 

Architectuur 
De architectuur van de bedrijfsgebouwen 
wordt voornamelijk bepaald door eenvoudige 
functionele eisen. De gebouwen zijn weinig 
meer dan een omhulling van ruimten die 
tegen inkijk en weersinvloeden beschermd 
moeten worden. De architectuur en de 
verschijningsvorm zijn dan het onmiddellijke 
gevolg van bouwkundige vormprincipes 
die in economisch en functioneel opzicht 
geoptimaliseerd zijn voor een efficiente 
bedrijfsvoering. (Van der Gaag, 2004) 
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Bereikbaarheid 
Bedrijven hechten erg aan een goede 
bereikbaarheid (Dammers 2009). Vrijwel ieder 
bedrijventerrein heeft dan ook een goede 
ontsluiting en er is een directe toegang tot het 
hoofdwegen net. 

Relatieve rust 
Zoals eerder al aangegeven zijn de 
bedrijventerreinen vooral als de bedrijven 
gesloten zijn stille, lege gebieden. Dit biedt 
echter tevens kansen. Het kan tijdens deze 
periode een binnenstedelijk gebied worden 
waar men even kan ontsnappen aan de drukte 
van de stad. 

Platte daken 
Bedrijventerreinen worden in veel gevallen 
gekenmerkt door 'blokkendozen' architectuur. 
De bedrijfspanden zijn meestal laagbouw en 
beslaan een relatief groot oppervlak. Dit Ievert 
een groot dakoppervlak op dat maar zelden 
gebruikt wordt. 
Dit grote aantal ongebruikte vierkante meters 
biedt mogelijkheden om de beschikbare ruimte 
intensiever te gebruiken. 

Lokatie 
Oudere bedrijventerreinen zijn aangelegd 
aan de rand van toenmalige stad. Door de 
stedelijke uitbreidingen zijn veel van deze 
gebieden echter omsloten door nieuw bebouwd 
gebied. Hierdoor hebben deze terreinen 

Wijken voor bedrijvigheid 

een waardevolle ligging gekregen tegen het 
hedendaagse stadscentrum. 

Lage grondprijs 
De grondprijs van bedrijventerreinen goedkoop. 
In vergelijking met de grond van woningen 
is de grond 3 tot 4 keer zo goedkoop (NVB 
thermometer koopwoningen). Uiteraard biedt 
dit mogelijkheden omdat er voor dezelfde prijs 
4 maal zoveel grond verkregen kan worden. 

Lage bebouwingsdichtheid 
Over het algemeen kennen bedrijventerreinen 
geen hoge bebouwingsdichtheid. De terreinen 
hebben een relatief groot oppervlak aan 
openbare ruimte (30%, Van der Gaag, 2004). 
Hierdoor is er op de terreinen nog voldoende 
ruimte aanwezig om een andere invull ing aan 
te geven. 

Handelsklimaat 
Een andere belangrijke kwaliteit van de 
bedrijventerreinen is het handelsklimaat. 
Dit is een van de redenen voor bedrijven 
om zich op een bedrijventerrein te vestigen. 
Het samenvoegen van bedrijven binnen een 
bepaald gebied heeft voordelen op het gebied 
van bereikbaarheid, gemeenschappelijke 
voorzieningen, toeloop en bekendheid bij de 
plaatselijke bevolking. 



Pa rkeergelegenheid 
De meeste bedrijventerreinen beschikken over 
ruim voldoende parkeergelegenheid. Vooral in 
de avonduren en in de weekenden worden 
deze parkeerplaatsen nauwelijks gebruikt en 
staan leeg. 
Het parkeerterrein als geheel zou buiten 
werktijden van de bedrijven op een andere 
manier gebruikt kunnen worden en dus niet 
meer dienen als parkeerplaats maar als een 
trapveldje, bijeenkomstplek, of een andere 
bestemming. 

Samenvattend 
Gezocht moet worden naar een functie die 
bij kan dragen aan de leefbaarheid van de 
bedrijventerreinen en die zelf voordeel geniet 
van de ligging op het terrein. De beschreven 
eigenschappen moeten een voordelige 
uitwerking hebben op functies die op het 
bedrijventerrein geplaatst worden. Aileen 
als aile functies op het terrein voordeel van 
elkaar hebben zal er voldoende draagvlak en 
acceptatie tussen de functies onderling zijn 
om de functiemenging een geslaagd effect te 
Iaten hebben. 

Figuur 8 
Hoofdplanstructuur bedrijventerreinen 
Bran: Vademacum bedrijventerreinen 
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Een gebied waar meerdere functies over elkaar 
gelegd worden is voor mij het uitgangspunt 
van een duurzaam gebruikt gebied. De 
werkfunctie (in de vorm van bedrijfshallen) 
is met de bedrijven op de bedrijventerreinen 
al vertegenwoordigd. Kantoorfuncties zijn 
op bedrijventerreinen in beperkte mate ook 
aanwezig. 

Recreatie en wonen zijn ook functies die, gezien 
de eigenschappen van de bedrijventerreinen, 
toegevoegde waarde hebben voor de 
leefbaarheid en die zelf voordeel kunnen 
hebben van de eigenschappen van de terreinen. 
In dit onderzoek richt ik mij op het mengen 
van de woonfunctie met de werkfunctie (de 
bedrijven op het terrein) omdat dit in mijn 
ogen de meeste voordelen voor aile betrokken 
functies biedt en daarnaast een interessante 
en uitdagende opgave oplevert. 

Wijken voor bedrijvigheid 

Voordelen bedrijven 

De voordelen voor de bedrijven hebben 
vooral betrekking op de leefbaarheid van het 
bedrijventerrein. Door woningen toe te voegen 
op het terrein zal de levendigheid toenemen. 
Mensen lopen/fietsen van hun waning naar 
nabij gelegen voorzieningen als hun school, 
werk, supermarkt, winkels, sportschool, 
stadscentrum enzovoorts. Buren onderling 
houden een praatje, kinderen spelen op straat , 
kortom; waar het terrein eerst gemeden werd 
ontstaat nu een levendige openbare ruimte. 

De levendigheid op het terrein en de 
aanwezigheid van de woningen heeft ook 
invloed op de sociale vei ligheid (Biokland, 
2009). Doordat er meer mensen op straat zij n 
en doordat de woningen uitzicht hebben op de 
straat, verdwijnt het gevoel van onveiligheid. 
De criminal iteit in het gebied wordt hierdoor 
tevens de kop ingedrukt. Waar de pakkans 
voor crimineel gedrag eerst laag was door de 
lege straten, is die pakkans nu een stuk hoger 
wat zijn invloed zal hebben op het aantal 
incidenten. 
Bedrijfseigenaren zullen buiten werkuren hun 
bedrijf veiliger achterlaten door de sociale 
controle op het terrein. 
Doordat de verpaupering van het gebied wordt 
tegengegaan zullen bedrijven minder snel 
geneigd zijn naar een nieuwterrein teverhuizen. 



Levendigheid Voorkomen leegstand 

Figuur 9 
Voordelen voor bedrijven 



De leegstand op de bedrijventerreinen zal 
hierdoor minder zijn. 
Als er daarnaast gezorgd wordt dat de 
bedrijfsgebouwen voldoende flexibel zijn zodat 
de tijd die nodig is om een nieuwe gebruiker 
voor een leegstaand gebouw te vinden verkort 
kan worden, is dit een extra middel tegen 
leegstand. 
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Voordelen woningen 

Functiemenging moet gezien worden als een 
positieve impuls in plaats van een bedreiging. 
Ook bewoners beschouwen menging van 
functies en de stedelijke variatie die daardoor 
ontstaat in het algemeen als een positieve 
kwaliteit (VROM/DGVH, 1999). 

Door woningen op binnenstedelijke 
bedrijventerreinen te creeren, ontstaat een 
uniek woongebied waar men in de avonduren 
en in de weekenden kan genieten van de rust. 
Dit staat in contrast met de bedrijvige sfeer 
tijdens werktijden. 
Bovendien ontstaat de mogelijkheid om vlakbij 
je werk te wonen, wat bijkomende voordelen 
heeft zoals minder mobiliteit, kortere reistijd en 
de mogelijkheid om bijvoorbeeld de kinderen 
even van school te halen. 

Ook de ligging van binnenstedelijke terreinen 
tegen het stadscentrum is uniek. De binnenstad 
is vaak binnen loopafstand. Dit is elders aileen 
mogelijk met hoge grondprijzen, maar de 
grondprijs op bedrijventerreinen is juist laag. 
De grondprijs is vaak de helft lager dan die 
in een woonwijk. Men krijgt voor dezelfde 
prijs dus dubbel zoveel ruimte. Bij dubbel 
grondgebruik is de hoeveelheid grond die men 
voor hetzelfde geld krijgt zelfs vier keer zoveel 
dan in een woonwijk. 

Wijken voor bedrijvigheid 

Parkeren is hier geen probleem, vooral in de 
avond en weekenden is er meer dan voldoende 
parkeergelegenheid voorhanden . 
Tot slot zijn de terreinen goed bereikbaar, 
zowel met openbaar vervoer als met de auto. 
AI met al liggen er op de binnenstedelijke 
terreinen kansen om een nieuwe woontypolog ie 
te creeren. Onder andere in stadscentra komen 
verschillende functies als wonen, werken, 
recreatie en consumptie bij elkaar, toch is 
zo'n gebied voor velen een aantrekkelijke 
leefomgeving . Dit komt mede omdat men enige 
mate van overlast verwacht en ook accepteert 
doordat het gebied ook meerwaarde voor de 
betrokken functies met zich meebrengt. 
Dit geldt ook voor de bedrijventerreinen. Zolang 
er meerwaarde is voor de betrokken functies 
zal en ige overlast geaccepteerd worden en 
kan het een aantrekkelijke woonomgeving 
worden. 



Woonwensen doelgroep 

Welke groepen zouden door deze nieuwe 
woonomgeving aangetrokken kunnen 
worden? 
De besproken eigenschappen van de 
bedrijventerreinen kunnen voor meerdere 
groepen interessantzijn. Er is een schematische 
weergave gemaakt van de woonwensen van 
de belangrijkste groepen. (Figuur 11) 
Hierbij is gebruik gemaakt van een aantal 
publicaties van Vrom, Wonen tussen de 
bedrijven door 2003 en van Derijcke, 1999. 

De belangrijkste eigenschappen van de 
bedrijventerreinen betreffen de bereikbaarheid, 
de relatief goedkope ruimte en de nabijheid 
van het stadscentrum. Als we dit betrekken 
op de woonwensen van de groepen blijkt 
de ruimtevraag groot bij forensen en 
gezinnen zonder of met oudere kinderen. De 
bereikbaarheid is bij forensen, gezinnen en 
starters van belang. De nabijheid van het 
stadscentrum wordt vooral door starters, 
studenten en ouderen gewaardeerd. 

De groepen studenten en ouderen hebben het 
minste behoefte aan een groot woonoppervlak. 
Ook de be rei kbaa rheid is voor deze g roe pen n iet 
erg van belang. Daarom zijn deze twee groepen 
minder voor de hand liggend als doelgroep 
voor de stedelijke bedrijventerreinen. 
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Doelgroep bepaling 

De globale analyse van de woonwensen 
laat zien dat de eigenschappen van de 
bedrijventerreinen het meest aansluiten bij 
forensen, starters en gezinnen met oudere 
of zonder kinderen. Dit zijn dan ook de 
doelgroepen waarvoor de woningen worden 
ontworpen. 

Het un ieke woongebied op de bed rijventerrei nen 
maakt het gebied daarnaast interessant voor 
een specifieke doelgroep. 
Het handelsklimaat en de relatief goedkope 
ruimte maakt het gebied bijzonder interessant 
voor startende ondernemers. Hier kan 
aan huis een bedrijf gestart worden en zo 
nodig worden uitgebreid. De clustering van 
meerdere bedrijven op een gebied heeft een 
aantrekkende werking op de klandizie, en 
samenwerking met andere bedrijven kan op 
deze manier goed tot stand worden gebracht. 
Ook blijkt de vraag naar dergelijke woon
werkwoningen te groeien (Napengast e.a. 
2001). 

Wijken voor bedrijvigheid 



Ligging tegen stadscentrum 

Bereikbaarheid 

Figuur 10 
Voordelen voor woningen 

Grondoppervlak woonwijk 
300-400 euro/ m2 

Grondoppervlak bedrijventerrein 

100-200euro/ m2 / 

Grondoppervlak 
bedrijventerrein bij dubbel 
grondgebruik 50-100 euro/m2 

Parkeergelegenheid 
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Geschiedenis 

Eindhoven heeft zich ontwikkeld uit een 
middeleeuwse stad en vijf omliggende dorpen: 
Woensel, Gestel, Stratum, Strijp en Tongelre. 
Deze dorpen bestonden uit verschillende 
nederzettingen, die aanvankelijk te vinden 
waren op de hoger gelegen zandruggen tussen 
de beekdalen. Eindhoven zelf ontstond aan de 
samenvloeiing van de Dommel en de Gender. 
De verspreide ligging van de oude dorpskernen 
rond de stad is nog steeds herkenbaar in de 
19e eeuwse of oudere bebouwing, met grote 
neogotische kerken als middelpunt. 

Eeuwenlang bleef Eindhoven een marktstadje 
met een centrumfunctie voor de dorpen in de 
omgeving. Vanaf de 19e eeuw vonden echter 
vooral door de industrialisatie ingrijpende 
veranderingen plaats. Deze hadden gevolgen 
voor de aard van de bebouwing en voor de 
infrastructuur: spoorlijnen, wegen en de 
aanleg van het Eindhovens kanaal. 
Fabrieken verrezen in en rond het centrum . De 
belangrijkste bedrijfstakken waren de textiel
en tabaksnijverheid en in het voetspoor 
daarvan ook de houtindustrie. 
De bevolkingstoename leidde tot een steeds 
dichter aaneen gegroeide lintbebouwing langs 
deverbindingswegen. De dorpen behielden nog 
lang een agrarisch karakter, wat op sommige 
plaatsen nog te zien is aan gehuchten in 
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het landelijk buitengebied en aan verspreide 
boerderijen te midden van nieuwbouwwijken. 

Kenmerkend voor Eindhoven is de explosieve 
groei die in de 20e eeuw plaatsvond, vooral 
na de annexatie van de randgemeenten in 
1920. In deze periode heeft vooral Philips een 
stempel op Eindhoven gedrukt, niet aileen 
door de bouw van grote industriele complexen, 
maar bijvoorbeeld ook door woningbouw. Er 
kwamen verschillende vormen van onderwijs 
en andere voorzieningen. 
Doordat de stadsuitbreidingen zich rond de 
verbindingswegen naar de geannexeerde 
dorpen concentreerde kregen de stadsdelen 
Woensel, Tongelre, Stratum, Gestel en Strijp 
een wigvorm die ook nu nog herkenbaar 
is. Tussen deze wiggen bevinden zich 
tegenwoordig groen- of industriegebieden. 



Figuur 12-14 
Ontwikkeling Eindhoven 

uur 
Eindhoven tegenwoordig met bladstructuur, de ring en bedrijventerrein De Kade 



Bedrijventerrein De Kade 

Een van de gebieden die zich tussen de 
geannexeerde dorpen bevind is : 'De Kade'. 
Dit gebied rond het Eindhovens Kanaal is 
het oudste en na 'De Hurk' het grootste 
bedrijventerrein van Eindhoven. Het terrein 
dateert vanaf het ontstaan van het Eindhovens 
kanaal, dat tussen 1843 en 1846 werd 
gegraven om het centrum van Eindhoven te 
verbinden met de Zuid-Willemsvaart. Tot de 
2e helft van de jaren '40 van de vorige eeuw 
strekte het bedrijventerrein zich uit vanaf het 
havenhoofd tot de huidige Tenierslaan. In 
de jaren '50 en '60 is het uitgebreid tot de 
oostelijke gemeentegrens met Geldrop. Toen 
het vervoer over water in de jaren '70 werd 
vervangen door sneller en flexibeler vervoer 
over land, vertrokken veel bedrijven naar 
andere plaatsen. 

Het terrein is nu 2,5 km lang, 400 meter breed 
en loopt vanaf het centrum van Eindhoven 
naar de grens met Geldrop. Het wordt van oost 
naar west doorsneden door het Eindhovens 
Kanaal en van noord naar zuid door de Ring. 
Het terrein is omgeven door woonwijken in 
Tongelre en Stratum, die allemaal meerdere 
aansluitingen op het bedrijventerrein hebben. 

De Kade is een binnenstedelijk gemengd 
bedrijventerrein, toegankelijk tot en met 
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milieucategorie 4. Als gevolg van de 
binnenstedelijke ligging is het een zeer divers 
terrein. De helft van de ondernemingen zijn 
eenmanszaken of bedrijven met slechts enkele 
personeelsleden. Er zijn productiebedrijven, 
handelsondernemingen, dienstverleners en 
detaillisten . 

Op De Kade zijn twee gebieden die heel 
duidelijk een signatuur hebben met betrekking 
tot de werkgelegenheidsstructuur. De Kade 
zuid-oost wordt nagenoeg volledig door DAF 
gebruikt. Dit is een zeer omvangrijk gebied. 
Het tweede gebied met een duidelijke 
signatuur is de Kader noord-west. Hier is de 
consumentendienstverlening de overgrote 
werkgever (Karwei, Praxis, Carpetright). 
Op de overige gebieden (noord-oost en zuid
west) is de bedrijvigheid minder eenduidig. 
De kade zuid-west wordt vooral gekenmerkt 
door kleine bedrijvigheid. Op noord
oost zijn groothandel/dienstverlening en 
productiebedrijven te vinden tot categorie 3. 
Het bedrijventerrein De Kade speelt een 
grote rol in de vraag naar gemengde 
bedrijventerreinen in de stad. De vraag komt 
van startende ondernemers en bedrijven uit 
de directe omgeving die belangstelling hebben 
voor een lokatie in Eindhoven. Op korte termijn 
gaat het om een uitbreidingsbehoefte, op lange 
termijn vooral om een vervangingsvraag. Er 
is vooralsnog een grote behoefte aan lokaties 
voor industrie, reparatie/ handel, bouw en 
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logistiek. Daarnaast is zakelijke dienstverlening 
in opkomst. De ruimte op bedrijventerreinen 
is echter voorbehouden aan bedrijfsfuncties. 
Op termijn zal de vraag van traditionele 
sectoren als industrie en bouw afnemen. 
Het is aannemelijk dat een betere benutting 
van bedrijventerrein De Kade de vraag naar 
nieuwe bedrijfslokaties vermindert (Gemeente 
Eindhoven, 2009). 

Een belangrijk punt voor de vestigingskeuze 
op bedrijventerrein De Kade is de ligging in het 
centrum van Eindhoven aan de Ring met korte 
lijnen naar toeleveranciers en afnemers. 
Van oudsher is De Kade als bedrijventerrein 
een niet afgebakend geheel. Het ontbreken 
van een afbakening van het bedrijventerrein 
heeft ertoe geleid dat het terrein niet aileen 
economische bedrijfsfuncties huisvest. 
Naast bedrijvigheid, huisvest De Kade de 
volgende zaken: scholen, roeiverenigingen, de 
stichting Element Terre, het OAF-museum, de 
societeit het Vagevuur, de verslaafdenopvang 
Novadic, de Nutsbedrijven, de milieustraat en 
een woonwagenkamp. 

Op De Kade werken ruim 6.000 mensen (cijfers 
2004, Masterplan De Kade). De industriele 
sector is verreweg de grootste werkgever 
op het terrein. Ruim 70% van de totale 
werkgelegenheid behoort tot deze sector. De 
grootste werkgever is DAF. 





Analyse De Kade 

Structuur: 
Zoals veel oudere bedrijventerreinen heeft De 
Kade een gridstructuur. Dit type wordt veel 
toegepast bij gemengde bedrijventerreinen 
omdat er een hoge dichtheid mee te behalen 
is. De ontsluiting van de kavels gebeurt 
via de wegen op het terrein (geel) naar de 
Eindhovense ring (rood). 
In de gridstructuur is de invloed van het 
kanaal (blauw) nag goed te herkennen. Omdat 
vroeger de aan- en afvoer voornamelijk via 
het kanaal ging, liggen de meeste kavels aan 
het water. 

Bedrijven: 
De Kade noord-oost wordt gekenmerkt door 
gemengde bedrijfsfuncties. Er bevinden zich 
bedrijfsfuncties in de industrie, logistiek, 
bouw, zakelijke diensten en de quartaire 
sector. Door het uitbreiden en het aanbouwen 
van bedrijfsgebouwen is de verkaveling door 
de jaren heen rommelig geworden. Er zijn 
grate verschillen ontstaan tussen de kavel- en 
bedrijfsgroottes. 

Door de veroudering en verpaupering van het 
terrein zijn er bedrijven vertrokken en kavels 
vrijgekomen. Deze leegstaande kavels bieden 
kansen om in te investeren en het gebied uit 
het slop te trekken. 
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Groen en water: 
De Kade wordt aan aile zijden begrensd door 
woonwijken. Groenzones zijn dan oak niet in 
de directe nabijheid te vinden. Op 10 minuten 
!open bevindt zich Urkhoven met daarachter 
het Kleine Dommeldal. Aan de zuidzijde van 
De Kade ligt de akker Gijzenrooi en enkele 
kleine parken (Bonifaciuspark en De Burgh). 
Verder naar het westen stroomt de Dommel 
door enkele groenzones (Stadswandelpark, 
Ton Smitspark). 

Het Kanaal vormt een belangrijke groenader 
door het terrein. Op veel plekken aan het 
kanaal staan bomen waardoor het zicht over 
het kanaal aantrekkelijk is. 
Het overige groen op het terrein bestaat uit 
siergroen langs de weg, zoals de bomen aan 
de Quinten Matsyslaan, de grens tussen het 
bedrijventerrein en de aanliggende woonwijk 
Doorn a kkers. 
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Figuur 17 
Foto's bedrijventerrein De Kade 



Afbakening type bedrijven 

Het onderzoek richt zich op binnenstedelijke 
bedrijventerreinen. Bovendien gaat het om het 
type: Gemengde bedrijventerreinen. Dit zijn 
terreinen waar bedrijven tot milieucategorie 
4 welkom zijn. Er blijven dus bedrijven over 
met een hindercategorie een tot en met vier, 
bestemd voor reguliere bedrijvigheid. Echter 
zijn niet al deze bedrijven per definitie geschikt 
om te mengen met een woonfunctie. Daarom 
wordt het type bedrijf dat welkom is op het 
terrein verder afgebakend. 

Afbakening naar bedrijfsactiviteiten 
Bedrijven kunnen hinder veroorzaken, hier 
zijn verschillende vormen van. Zo kan een 
bedrijf hinder veroorzaken vanwege geur, 
stof, geluid en gevaar. Om te bepalen welke 
bedrijfsfuncties toelaatbaar zijn op een terrein 
waar wonen en bedrijven gemengd worden, 
wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt 
van 'Bedrijven en Milieuzonering~ Dit is een 
uitgave van de VNG (Vereniging Nederlandse 
Gemeenten). Het wordt door gemeenten 
gebruikt om in bestemmingsplannen een 
verantwoorde afstand te houden tussen 
bedrijven en woningen. Aile bedrijven worden, 
afhankelijk van de mate van hinder, ingedeeld 
in tien milieucategorieen: 
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• Categorie 1 (bijvoorbeeld 
kantoren, musea) 

• Categorie 2 (bijvoorbeeld de meeste 
groothandelsbedrijven, ziekenhuizen) 

• Categorie 3.1 (bijvoorbeeld 
constructiewerkplaatsen, 
lasbedrijven tot 200 m2) 

• Categorie 3.2 (bijvoorbeeld 
de meeste metaalbewerking, 
oppervlaktebehandeling) 

• Categorie 4.1 (bijvoorbeeld draad- en 
kabelfabrieken, metaalperserijen) 

• Categorie 4.2 (bijvoorbeeld gieterijen 
tot 4.000 t/j, tankbouw tot 2.000 m2) 

• Categorie 5.1 (bijvoorbeeld 
gieterijen vanaf 4.000 t/j, 
tankbouw vanaf 2.000 m2) 

• Categorie 5.2 (bijvoorbeeld 
draadtrekkerijen vanaf 2000 m2, non
ferrometaalfabrieken vanaf 1000 t/j) 

• Categorie 5.3 (bijvoorbeeld 
cokesfabrieken, vliegtuigreparatie 
met proefdraaien) 

• Categorie 6 (bijvoorbeeld raffinaderijen, 
koolelektrodenfabrieken) 

Aan de hand van de terreintypologie 
afbakening (dus de keuze voor gemengde 
bedrijventerreinen) vallen categorie 5.1, 5.2, 
5.3, en 6 af. Om voor de overige categorieen 
te bepalen of ze toelaatbaar zijn in een gebied 
met functiemenging is in de nieuwste uitgave 
van Bedrijven en Milieuzonering informatie 
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opgenomen over kleinschalige bedrijvigheid 
met een relatief geringe milieubelasting. 
Daarbij is een handreiking opgenomen voor 
het toelaten van deze activiteiten in gebieden 
met functiemenging. 

Bij de bepaling in welke milieucategorie een 
bepaald bedrijf wordt geplaatst wordt voor elke 
afzonderlijke hinderveroorzaker; geur, stof, 
geluid en gevaar, een categorie aangegeven. 
Hier komen vier categorieen uit, vervolgens 
wordt het bedrijf ingedeeld in de hoogste 
categorie. Heeft een bedrijf bijvoorbeeld de 
volgende scores: 

• Geur: categorie 1 
• Stof: categorie 1 
• Geluid: categorie 2 
• Gevaar: categorie 4.1 

Dan is het aspect van gevaar maatgevend en 
valt het bedrijf in milieucategorie 4.1. 
Bij een gebied waar functiemenging wordt 
nagestreefd wordt er nadrukkelijker naar de 
afzonderlijke eisen gekeken. 
Zo zijn de maximaal toelaatbare waarden voor 
de hinderaspecten: 

• Geur: categorie 2 
• Stof: categorie 2 
• Geluid: categorie 3 
• Gevaar: categorie 1 

Daarnaast geldt er de eis dat de index van de 
verkeersaantrekkende werking van een bedrijf 



maximaal 2G(goederen) en 3P(personen) mag 
zijn. 

Functiemenging is dus mogelijk tot en 
met maximaal milieucategorie 3, onder de 
voorwaarde dat deze bedrijven geen gevaar 
veroorzaken (categorie 1), en een beperkte 
mate van geur- en stofoverlast veroorzaken 
(categorie 2). 

Een lijst met de bedrijfsactiviteiten die aan 
deze voorwaarden voldoen en dus met wonen 
mogen worden gemengd is opgenomen in 
bijlage 1. 

Om een beeld te krijgen in hoeverre het 
bestaande bedrijventerrein op dit moment 
aan de eisen voor functiemenging voldoet 
is gekeken welke bedrijfsactiviteiten op dit 
moment op het bedrijventerrein De Kade 
voorkomen (zie figuur 18). 

Van deze bedrijfsactiviteiten is volgens de 
methode uit Bedrijven en Milieuzonering 
gekeken of ze mengbaar zijn met wonen. 
Hieruit is gebleken dat veruit het grootste 
gedeelte inderdaad gemengd kan worden 
(figuur 19). 

Voor de bedrijven die niet voldoen aan 
de eisen voor functiemenging zal moeten 
worden gekeken of ze het bedrijventerrein 
zullen moeten verlaten of dat er maatregelen 
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getroffen kunnen worden om functiemenging 
alsnog mogelijk te maken. 
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Verhouding wonen-werken 

Om een zo goed mogelijke verhouding tussen 
het wonen en werken op het bedrijventerrein 
tot stand te brengen is er een schatting 
gemaakt voor de woningdichtheid op het 
terrein. 

Het streven is om het aantal woningen toe te 
voegen dat minimaal nodig is om het terrein 
leefbaar te maken. Omdat er zich op het 
bedrijventerrein al andere functies bevinden, 
bedrijven en recreatie, is een erg hoge 
woningdichtheid voor de leefbaarheid van het 
gebied niet noodzakelijk. 

Door een vergelijking te maken met andere 
woongebieden kan een inschatting worden 
gemaakt van de minimale benodigde 
won i ngdichtheid. 
De dichtheid van Vinex wijken is gemiddeld 
zo'n 25 woningen per hectare, maar dit is 
afhankelijk van de toegepaste woontypologie. 
Zo gaat de woningdichtheid bij gestapelde 
bouw vaak richting de 40 woningen per 
hectare, bij grondgebonden woningen is dit 
meestal rand de 20 woningen per hectare. 
Villawijken hebben een lagere dichtheid van 
rand de 10 woningen per hectare. 
Nabij De Kade ligt de nieuwbouwwijk 
Tongelresche Akkers. Deze woonwijk heeft 
een woningdichtheid van 20 woningen per 
hectare. 
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Als we vervolgens een schatting maken voor 
de minimale toe te passen woningdichtheid 
op De Kade wordt uitgegaan van 10 tot 15 
woningen per hectare. 
Dit aantal is voor villawijken namelijk oak 
al genoeg om een leefbaar woonklimaat 
te realiseren terwijl er op De Kade met de 
bedrijven oak nag andere functies aanwezig 
zijn. De totale bebouwingsdichtheid zal dus 
een stuk hager liggen. 
De woningdichtheid van de naburige wijk 
Tongelresche Akkers, met 20 woningen per 
hectare, vormt bovendien een goede overgang 
naar de woningdichtheid van 10-15 woningen 
per hectare op De Kade. 



Niveau van funct1emeng~ng 

Functiemenging kan op verschillende niveaus 
plaatsvinden; terreinniveau, blokniveau en 
pandniveau. Hoe korter de verschillende 
functies bij elkaar komen (dus een grotere 
mate van functiemenging), hoe groter het 
risico op overlast tussen de functies. Bij terrein 
en blokniveau is nog een beperkte mate van 
functiescheiding te zien. Hierdoor zouden 
bepaalde voordelen als sociale controle 
en levendigheid niet meer over het gehele 
bedrijventerrein merkbaar zijn. 

De voorkeur gaat er dan ook naar uit om 
functiemenging op pandniveau toe te passen. 
Er worden geen concessies gedaan op de 
voordelen van functiemenging maar er 
ontstaat ook een uitdaging om overlast tussen 
de functies zoveel mogelijk te beperken. 

Pandniveau 

Blokniveau 

Terreinniveau 

Figuur 20 
Niveaus van functiemenging 



Flexibi I iteit 

Op het bedrijventerrein moet flexibiliteit 
geboden worden voor de krimp en groei van 
bedrijven. Bedrijven hechten er grote waarde 
aan dat ze kunnen inspelen op de economische 
situatie. Op de huidige bedrijventerreinen 
kopen bedrijven daarom extra grond, dat 
bij een eventuele uitbreiding kan worden 
bebouwd. 

Een bedrijf moet dus kunnen groeien en 
krimpen wanneer de situatie daar om vraagt. 
Als er binnen het nieuwe systeem voldoende 
flexibiliteit wordt geboden en krimpen en 
groeien voor bedrijven mogelijk wordt, kan dat 
voor bedrijven een belangrijke rede zijn zich 
hier te vestigen. Daarnaast wordt de grond op 
het bedrijventerrein efficienter benut doordat 
aankoop van extra grond voor eventuele 
uitbreidingen overbodig wordt. 

Als bedrijven in slechte economische tijden 
van de mogelijkheid gebruik willen maken om 
hun bedrijfspand te krimpen, ontstaat er de 
nodige ruimte die niet gebruikt wordt. Deze 
vrijgekomen ruimte zou dan tijdelijk door 
woningen kunnen worden ingevuld. Tot het 
moment dat de bedrijven de ruimte weer nodig 
hebben en weer willen groeien. De tijdelijke 
bewoners vertrekken dan om plaats te maken 
voor de bedrijven. 
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Er ontstaat dus een situatie op het terrein 
waarbij er perminente woningen zijn en 
perminente bedrijven. Daartussen is er een 
flexibel deel dat of wonen of werken kan zijn. 
Het aandeel werken in het flexibele deel wordt 
bepaald door de bedrijven of ze willen groeien 
of krimpen. 

De bedrijven krijgen ieder half jaar de 
mogelijkheid het aandeel werken in het 
flexibele deel te vergroten of te verkeinen. Bij 
kortere periodes wordt het namelijk lastig om 
het rendabel te maken aangezien er bepaalde 
ombouwkosten zitten om van bedrijfsruimte 
een woonruimte te maken. Bewoners in het 
flexibele deel krijgen daarom contracten van 
een half jaar en bedrijven kunnen dan elk 
half jaar beslissen of ze willen krimpen of 
groeien. 

Door in het flexibele deel de vrijgekomen 
ruimte die ontstaat wanneer bedrijven krimpen 
in te vullen met tijdelijke woningen wordt de 
grond efficient benut. Daarnaast zorgen ook 
de tijdelijke woningen voor meer levendigheid 
in het gebied en dragen bij aan de sociale 
controle. 

De doelgroep voor de tijdelijke woningen zijn 
studenten, die zo een woning in het centrum 
kunnen bemachtigen en mensen die tijdelijk in 
de regio komen werken en woonruimte nodig 
hebben voor een beperkte periode. 
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Figuur 21 
Scenario conceptueel 



Toepassing functiemenging 

Het is van belang dat er in principe overal op 
het bedrijventerrein met eenzelfde aanpak het 
wonen en werken gemengd kan worden . Dit 
maakt het geheel goedkoper omdat er niet 
voor elke situatie een geheel nieuwe aanpak 
bedacht hoeft te worden. Daarom is er een 
systeem ontworpen waarin wonen en werken 
gemengd wordt en dat toepasbaar is op de 
meest gangbare bestaande bedrijfspanden en 
ook op lege kavels toegepast kan worden. 
Het systeem moet dus flexibel genoeg zijn om 
op verschillende bedrijfspanden te kunnen 
worden toegepast. 

Het systeem wordt in eerste instantie toegepast 
op leegstaande bedrijfspanden en lege kavels. 
Daarna wordt de toepassing van het systeem 
op het bedrijventerrein globaal over het gehele 
terrein verdeeld tot er een woningdichtheid is 
bereikt van 10-15 woningen per hectare. 
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Figuur 22 
Scenario stedebouw 

E-------------------------------------------------------------------------~ 
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Figuur 23 
Scenario stedebouw 



03.2 stedebouw 
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Fietsroute 

Op het bedrijventerrein De Kade wordt volgens 
mijn visie de strategie van functiemenging 
toegepast. Het bedrijventerrein De Kade biedt 
kansen om meerdere functies te huisvesten en 
een situatie te creeren waarbij de verschillende 
functies van elkaar profijt hebben. 

Zo kan het kanaal in potentie een zeer goede 
trekpleister voor het gebied vormen. Het 
kanaal loopt van het Kanaalhoofd tegen het 
centrum van Eindhoven, via Geldrop en Mierlo 
richting Helmond . Langs vrijwel de gehele 
lengte van het kanaal wordt het op allerlei 
manieren recreatief gebruikt; roeisport, 
vissport, wandelgebied, fietsgebied, een 
golfterrein. Eigenlijk wordt aileen het gebied 
rondom het bedrijventerrein De Kade niet 
recreatief gebruikt. 

Het kanaal kan een prachtige fietsroute 
vormen. Fietsers kunnen langs het kanaal 
tussen veel groen en recreatiegebied vanuit 
Geldrop, Nuenen, Mierlo en Helmond naar 
het centrum van Eindhoven fietsen, maar de 
aankleding op het bedrijventerrein laat te 
wensen over. Door meer groen, een minder 
rommelige uitstraling en stimulering van het 
recreatief gebruik (vissen, wandelen, roeien) 
van en rondom het kanaal zou het kanaal 
voor fietsers een prachtige entree richting 
Eindhoven centrum kunnen vormen. 
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Eindh 

Figuur 24 
Eindhovens kanaal met recreatiegebieden 



Poortfunctie 

De Vestedatoren en De Admirant liggen aan 
de rand van het centrum van Eindhoven. Deze 
twee markante torengebouwen zijn vanuit 
de verre omgeving te zien en werken als 
herkenningspunt voor Eindhoven. 
Bij de fietsroute langs het Eindhoven 
kanaal uit de richting Geldrop/Helmond 
vormen de twee torens samen een 
'poort' tot het centrum van Eindhoven . 

Een langzaam verkeer route langs het kanaal 
kan een impuls geven aan het gebied. Het 
bedrijventerrein raakt verweven met de 
omgeving en de sociale controle wordt erdoor 
verbeterd. Bovendien kunnen bedrijven 
profiteren door een grotere bekendheid bij 
inwoners uit de regia met het terrein en de 
bedrijven. 
Woningen op het terrein kunnen uiteraard 
oak profiteren van het kanaal. Als uitzicht 
op en recreatief gebruik van het kanaal is 
het van waarde voor de bewoners van het 
bedrijventerrein. 
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Figuur 25 
'Poortfunctie' Vestedatoren en De Admirant vanuit het Eindhovens kanaa~-.~ ...... ~~~ii....IM..:.~~m.::~.....z... 



Verbinding wijken-kanaal 

De wegen op het bedrijventerrein zijn op 
dit moment hoofdzakelijk evenwijdig aan 
het kanaal. Hierdoor is er een gebrek aan 
wegen die van de omliggende woonwijken 
naar het kanaal lopen. Het bedrijventerrein 
werkt daardoor als een blokkade tussen de 
woonwijken en het kanaal. Om het kanaal 
optimaal te benutten en de binding tussen 
de buurt en het kanaal te versterken worden 
op een aantal punten verbindingswegen 
aangebracht die haaks op het kanaal staan. 
Dit zorgt voor een verbeterde verbinding 
tussen het kanaal met de woonwijken. 

Daarnaast wordt op een aantal gebieden langs 
het kanaal kleine pleintjes gecreeerd die tijdens 
werktijden als parkeerplaats kunnen dienen en 
buiten werktijden (avonduren en weekenden) 
een recreatieve functie hebben. Zo zou een 
pleintje als trapveldje kunnen dienen en zo 
door omwonende kinderen worden gebruikt. 
Een dergelijke maatregel versterkt de binding 
tussen buurt en bedrijventerrein en zorgt voor 
recreatief gebruik rondom het kanaal. 

Deze visie op de huidige stedenbouwkundige 
situatie is niet nader uitgewerkt, het vormt 
een richtlijn die kan worden aangehouden bij 
het in de praktijk brengen van het systeem. 
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Figuur 26 
Wegenstrucuur De Kade 

Blauw: Eindhovens kanaal 
Rood: Bestaande wegen omgeving 
Paars: Bestaande wegen bedrijventerrein 
Groen: Toevoegen wegen 
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Architectuur 

Het gebied moet zowel voor bewoners als 
bedrijven functioneel zijn. Het niveau van 
functiemenging op pandniveau vraagt daarom 
om een zorgvuldige in passing van de woningen 
tussen de bedrijven. 

Maar er wordt oak een bepaalde mate van 
verdraagzaamheid van de gebruikers van 
het terrein gevraagd. De gebruikers hebben 
elkaar nodig om van het gebied een succes te 
maken, er moet een saamhorigheid tussen de 
twee functies groeien. Om dit te benadrukken 
worden de woningen en bedrijven ontworpen 
in eenzelfde stijl. 

Omdat het om een geheel nieuwe 
woonomgeving gaat is ervoor gekozen om de 
stijl van de woningen te Iaten aansluiten bij 
die van de bedrijven. Een industriele uitstraling 
voor de woningen en de bedrijven is daarom 
uitgangspunt. 

De industriele uitstraling van bedrijfshallen 
komt voort uit het materiaalgebruik. Het 
gebruik van een staalconstructie is bij de 
bedrijventerrein de norm geworden. Circa 90% 
van de bedrijfshallen wordt uitgevoerd in een 
staalconstructie (De perfecte doos, 2005). 
Oak in de gevels wordt staal veelvuldig 
toegepast. Deze twee elementen vormen dan 
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oak belangrijke kenmerken van het beeld 
bij bedrijfshallen en vormen dan oak een 
uitgangspunt voor het antwerp. 

Een ander punt is een differentiatie in het 
uiterlijk van de woningen. Een te eentonig 
beeld van de woningen heeft een negatieve 
invloed op de wijk. Daarnaast vinden bewoners 
het belangrijk om enige mate van invloed 
te hebben op het uiterlijk van de waning . 
Dit geeft ze de mogelijkheid om een stukje 
identiteit en herkenbaarheid aan de waning 
mee te geven. 

Er moet dan oak worden getracht om in 
het antwerp keuzemogelijkheden voor de 
bewoners te integreren zodat deze de waning 
op bepaalde onderdelen naar eigen inzicht 
kunnen invullen en ze de waning op die manier 
een eigen karakter geven. Bovendien wordt 
door de diversiteit die zo tussen de woningen 
onderling ontstaat een te eentonig beeld in 
de wijk vermeden. 



Uitgangspunten 

Om tot een succesvol antwerp te komen 
worden er een aantal uitgangspunten 
opgesteld. Deze uitgangspunten volgen uit de 
voorgaande analyses. Deze punten worden 
vervolgens in het antwerp ge·implementeerd 
en in samenhang met het scenario en het 
stedenbouwkundig concept moet dit leiden tot 
een aangename woon- en werkomgeving. 

De uitgangspunten zoals die uit het voorgaande 
naar voren zijn gekomen: 

Doelgroep: 
• Woningen toegesplitst op de wensen 

van starters, forenzen, gezinnen zonder 
kinderen en bedrijf-aan-huis woningen 

• Verschillende varianten voor de diverse 
doelgroepen 

Flexibiliteit: 
• Groei/krimp mogelijkheden voor de 

bedrijven 
• Toepasbaar op de meest gangbare 

bestaande bedrijfspanden 
• Toepasbaar als nieuwbouw op lege 

kavels 
• Bij krimp opvullen vrijgekomen ruimte 

met tijdelijke woningen 

Functiemenging: 
• Functiemenging op pandniveau 
• Woningdichtheid van 10-15 woningen per 

hectare 
• Het zoveel mogelijk voorkomen van 

overlast tussen de verschillende functies 
• Toepasbaar bij bedrijven die voldoen 

aan de afbakening van bedrijfsfuncties 
(maximaal categorie 3) 

Architectuur: 
• Bedrijven en woningen in eenzelfde, 

industriele stijl 
• Keuzemogelijkheden voor bewoners 

creeren 
• Diversiteit in het uiterlijk van de woningen 

aanbrengen 



Concept 

Het doel van dit afstudeerproject was te 
komen tot een duurzaam bedrijventerrein 
door gebruik te maken van functiemenging 
en efficient grondgebruik. Dit laatste wordt in 
het concept bereikt door dubbel grondgebruik. 
Op bestaande terreinen zijn vooral grote, 
eenlaagse loodsen te vinden. Deze beslaan 
een groot oppervlak maar het wordt slechts 
eenlaags benut. Hier liggen dus kansen om de 
grond intensiever te gebruiken. 

De bedrijven hebben behoefte aan open, 
flexibele plattegronden en als gevolg hiervan 
zijn grote, kolomvrije ruimtes onstaan. De grote 
overspanningen die hierbij nodig zijn resulteren 
in vakwerken met grote constructiehoogten. 
Als de vakwerken een constructiehoogte wordt 
gegeven van een verdiepingshoogte (ca. 3m) 
ontstaat tussen de vakwerkliggers een ruimte 
waar gewoond kan worden. 

Vanuit deze ruimte is de sociale controle op de 
buurt echter minimaal. Hiervoor zijn woningen 
aan de gevelzijde veel effectiever. Daarom is 
er voor gekozen om de leefruimtes aan de 
gevelzijde te situeren en de ruimte boven de 
bedrijfshal te gebruiken als flexibele ruimte 
die verschillende functies kan hebben. 
(figuur 28) 
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Voor de bedrijven is het van belang dat er 
daglicht in de bedrijfshal valt. Gezien de grote 
overspanningen is het niet mogelijk om de 
daglichttoetreding geheel uit de gevel te halen. 
Lichtstraten in het dak zijn daarom nodig. Een 
volledige benutting van het dakvlak door een 
andere functie behoort daardoor niet tot de 
mogelijkheden. 
Om dit op te lossen wordt er om en om 
een lichtstraat en een ruimte tussen de 
vakwerkliggers gecreeerd. Niet aileen krijgt 
de bedrijfshal op deze manier daglicht, ook de 
ruimtes boven de bedrijfshal krijgen door de 
ontstane gevels daglicht binnen. 
Aan deze ruimtes die flexibel in te richten 
zijn, refereer ik in het vervolg met de term 
"flexibele bovenruimtes". 

De mogelijkheid voor tijdelijke woningen 
zijn in het concept opgenomen door deze te 
plaatsen onder de flexibele bovenruimtes. 
De afstand tussen de flexibele bovenruimtes 
wordt aangepast zodat er voldoende daglicht 
invalt voor de tijdelijke woningen. 

Hoe het principe van de krimp en groei van 
de bedrijven precies werkt wordt hiernaast in 
figuur 30 weergegeven. 
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Figuur 27 
Kolomvrije overspanning 



tlexlbele bovenrulmte 

Figuur 28 
Sociale centrale uit de woningen 

bed rijfsru i mte 

Figuur 29 
Daglicht in de bedrijfsruimte 
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Bedrijf krimpt twee stramienen, 
tijdelijke woningen onder de flexibele 
bovenruimtes plaatsen 

Bedrijf groeit een stramien, 
tijdelijke woningen op dit stramien 
verwijderen 

Figuur 30 
Krimp en groei bedrijven 



antwerp 

Va kwerkl iqqers 
De vakwerkliggers zijn de basis van het 
ontwerp. Ze zorgen voor de benodigde vrije 
overspanning en zijn de huisvesters van de 
woningen. Bovendien zijn de vakwerken door 
de te behalenoverspanning de basis van de 
flexibiliteit van het ontwerp. 
Ze zorgen er ook voor de het ontwerp toe 
te passen is als zowel nieuwbouw als op 
bestaande bedrijfspanden. Het toepassen op 
bestaande panden gebeurt simpelweg door de 
vakwerken over het bestaande pand heen te 
plaatsen. Dit brengt de menging van wonen en 
werken tot stand. Het onderliggende pand kan 
vervolgens zijn levensduur uitleven en als het 
niet meer voldoet vervangen worden volgens 
de principes van het ontwerp. 

De vakwerkl iggers worden uitgevoerd in staal. 
Dit materiaal is Iicht, en sterk genoeg om de 
afstand te overbruggen en kan bovendien 
relatief slank worden uitgevoerd. 
Het vakwerk bestaan uit een stalen boven- en 
onderregel die met elkaar worden verbonden 
door verticale stalen balken. De knooppunten 
worden diagonaal met elkaar verbonden door 
staalkabels. Hierdoor hoeven de knooppunten 
niet momentvast te worden verbonden en 
het geeft de ligger een meer industriele 
uitstraling. 
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Hooqte-breedte 
Om het systeem toe te kunnen passen op 
de bestaande bedrijfsgebouwen en lege 
kavels moet het flexibel zijn in de breedte en 
hoogte. Om in de hoogte te kunnen varieren 
zijn er twee varianten gemaakt, een variant 
bestaande uit 3 woonlagen en een variant 
met 4 woonlagen. De vrije hoogte in de hal 
is bij deze varianten bij 3 woonlagen 6,5 
meter en bij 4 woonlagen 10 meter. Hiermee 
is het systeem om het grootste deel van de 
bestaande bedrijfspanden toepasbaar. 
De constructiehoogte van de vakwerkligger is 
altijd 3 meter (de verdiepingshoogte van de 
bovenliggende flexibele ruimte). Hiermee kan 
een overspanning worden bereiktvan ongeveer 
35 meter. Dit is dus de maat waarbinnen de 
breedte van de bedrijfshal kan varieren. 

Geprefa brjceerde elementen 
Om de flexibele bovenruimtes zo flexibel 
mogelijk te maken moet het mogelijk zijn hier 
verschillende functies in onder te brengen. 
De flexibele bovenruimte kan door de 
woning gebruikt worden door te dienen als 
hobbyruimte, kantoor aan huis, terras, extra 
slaapkamer, of een combinatie hiervan. 
Het is echter ook mogelijk dat de flexibele 
bovenruimte door het onderliggende bedrijf 
wordt gebruikt als kantoorruimte. In dit geval 
wordt er een trap van de flexibele bovenruimte 
naar het bedrijf aangebracht. 
Er wordt er vanuit gegaan dat de veranderingen 
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niet dagelijks nodig zijn maar dat dit gebeurt 
bij een verandering in de ruimtebehoefte van 
de huidige gebruiker (bijvoorbeeld groter 
kantoor aan huis), of in het geval van nieuwe 
gebruikers. Een aanpassing vind hiermee 
doorgaans maximaal 1 maal per half jaar 
plaats. 

Om aile functies in de flexibele bovenruimte 
te kunnen onderbrengen moet er een systeem 
ontwikkeld worden dat flexibel genoeg is om 
dit te kunnen realiseren. 
Er is voor gekozen om dit te doen door het 
geheel op te bouwen uit geprefabriceerde 
elementen. Met de elementen kan vervolgens 
de ruimte naar wens worden ingevuld of 
aangepast. Zo kan van een hobbykamer een 
terras worden gemaakt en andersom. 
Er is voor een opbouw uit elementen gekozen 
omdat dit de meeste flexibiliteit geeft aan de 
ruimte . Met een eenvoudige aanpassing wordt 
de functie van de ruimte veranderd. 
De elementen worden geprefabriceerd en zo 
gemaakt dat ze voldoen aan de eisen met 
betrekking tot geluid, brandwerendheid, 
thermische isolatie en constructie. 

Kraanbaan 
Om de elementen te vervoeren van de 
straatkant naar de flexibele bovenruimte en 
deze ruimte eenvoudig te kunnen aanpassen 
worden de vakwerkliggers tevens gebruikt als 
kraanbaan. 



Het principe van de kraan berustop een loop kat, 
waarin het hijsmechanisme zich bevindt, die 
rijdt over een rail op een draagbalk. Deze 
draagbalk rijdt over de vakwerkliggers waar 
een rail over de gehele lengte is ingebouwd. 
(zie figuur 31). 

De elementen worden in horizontale toestand 
omhoog getakeld en vervolgens rijdt de 
kraan over de vakwerkliggers naar de plaats 
van bestemming. Doordat de elementen 
horizontaal liggen kunnen deze boven de al 
bestaande ruimtes worden vervoerd. 

draagbalk 

loopkat met hijsmechanisme 

Figuur 31 
Vakwerkliggers met kraanbaan 



Lichtstraat 
De lichtstraat wordt gemaakt van luchtkussens 
van ETFE-folie. Deze luchtkussens hebben een 
aantal voordelen ten opzichte van glas (Tanno, 
2001). Het is extreem Iicht, waardoor het 
makkelijker aan te brengen is en bovendien 
scheelt in de kosten omdat de constructie en 
kleiner gedimensioneerd hoeft te worden. 
Verder zijn de luchtkussenpanelen een stuk 
groter dan de reguliere glaspanelen. Een 
luchtkussenpaneel kan makkelijk 25 bij 3,5 
meter zijn. Bij glas worden over het algemeen 
geen grotere panelen dan 4 bij 2 meter 
gebruikt. 
Bovendien zijn de montagekosten van de 
luchtkussens ongeveer de helft van de 
montagekosten van glas. Dit is van groot be lang 
omdat de lichtstraat gedemonteerd moet 
kunnen worden in het geval dat er tijdelijke 
woningen onder de flexibele ruimte liggen. Als 
het bedrijf weer groeit is de lichtstraat weer 
nodig en moet dus weer gemonteerd worden. 
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Diversiteit woningen 
Om diversiteit op het bedrijventerrein te 
stimuleren en om bewoners inspraak te geven 
op het uiterlijk van hun woning worden er 
enkele keuzemogelijkheden aan de bewoners 
geboden. Uiteraard is dit het geval bij de 
flexibele bovenruimte, waar de bewoners zelf 
een functie aan mogen geven . Maar ook aan 
de gevel worden er keuzes aan de bewoners 
voorgelegd. 

Aan de gevelzijde bevinden zich de woonkamer 
en slaapkamers. Door op 2 meter van de gevel 
een tweede huid te plaatsen, ontstaat de 
mogelijkheid om hier een balkon of wintertuin 
aan de woon- en slaapkamer toe te voegen. 
Het is een optie, de ruimte kan dus ook open 
worden gelaten of er kan zonnewering worden 
aangebracht. 
De tweede huid kan naar de wens van de 
bewoners worden ingevuld. De indeling en 
kleur en transparantie van de gevelelementen 
wordt door de bewoners zelf bepaald. 
Hierdoor krijgt elke woning een unieke 
uitstraling en ontstaat een diversiteit in de 
gevelaanzichten (zie figuur 33). 

Aan deze gevelzijde worden tevens de 
geprefabriceerde elementen voor de flexibele 
bovenruimte omhoog getakeld. De elementen 
moeten door de kraan op de vakwerkliggers in 
horizontale toestand omhoog worden getakeld. 
Dit gaat echter niet zonder de kraan te Iaten 
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uitkragen, de gevel zit dan immers in de weg. 
Om dit op te lossen wordt het mogelijk om 
de tweede huid tegen de gevel aan te rollen. 
De tweede huid bestaat uit 3 (of 4 in het 
geval van 4 woonlagen) horizontale liggers 
die op de vakwerkliggers rusten. Deze liggers 
kunnen over de staalconstructie van het 
vakwerk richting de gevel rollen waardoor de 
vakwerkligger 2 meter van de gevel uitkraagt 
en er voldoende ruimte ontstaat om de 
elementen omhoog te takelen. 
Om het rollen van de tweede huid tegen de 
gevel mogelijkte maken wordtdevloergemaakt 
van uitneembare panelen. Deze bestaan uit 
een stalen frame en zijn Iicht genoeg om door 
de bewoners te worden gedragen en kunnen 
in de berging worden opgeslagen. 

Het principe van de tweede huid wordt in 
figuur 32 uitgelegd. 



/ 

Het omhoog takelen van elementen gebeurt aan 
de kopgevel van de woningen. De vakwerkllggers 
kragen uit waardoor er een vrij indeelbare zone 
ontstaan aan de kopgevel. 
De vloer- en dakelementen hiervan zijn 
verwijderbaar. 

Figuur 32 
Principe tweede huid 

Vervolgens wordt de geveJ over de uitkragende 
balken van de vakwerkliggers tegen de binnenste 
gevel aan getrokken. 

I 

In de ontstane ruimte kunnen nu de elementen 
omhoog getakeld worden waarmee flexibele 
bovenruimte veranderd kan worden. 





I I I 



Platteg ronden 
Zoals in het concept is aangegeven komen de 
leefruimtes van de woning aan de gevelzijde. 
Hieruit is de sociale controle op de buurt 
maximaal. De natte ruimtes (toilet, keuken en 
badkamer) worden tegen de scheidingsmuur 
met de bedrijfshal geplaatst. Door de natte 
ruimtes boven elkaar te plaatsen kan hier 
eenvoudig een leidingschacht worden 
aangebracht. 

Afhankelijk van de hoogte van het gebouw zijn 
er 2 (variant A) of 3 (variant B) verdiepingen. 
De begane grond bevat bij beide gevallen de 
garage en berging. 
Bij variant A bevinden zich op de le verdieping 
de woonkamer, keuken en toi let. Op de 2e 
verdieping zijn de badkamer en slaapkamers. 
Naast de badkamer zijn er twee toegangen 
naar de flexibele bovenruimte, waar de 
bewoners naar eigen inzicht invulling aan 
kunnen geven. 

Variant B is gericht op woningen met een 
bedrijf aan huis. De woning bevindt zich aan de 
gevel, het bedrijf in de flexibele bovenruimte. 
Het bedrijf en de woning worden gescheiden 
gehouden, er zijn dan ook twee ingangen. 
De ingang van het bedrijf leidt naar een 
trappenhuis die naar de flexibele bovenruimte 
gaat. 
De woning bevat op de le verdieping de 
woonkamer, keuken en toilet. Op de 2e 
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verdieping bevinden zich 2 slaapkamers en de 
badkamer. Op de 3e verdieping zijn een 3e 
slaapkamer en een balkon gelegen . 
(Piattegronden variant B zie bijlagen: figuur 
42-43) 
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A A A 
Figuur 34 
Plattegronden variant A (doorsnede A-A zie bijlagen: figuur 45) 
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Flexibele bovenruimte 

Constructie 
De constructie is opgebouwd uit de 
vakwerkliggers, op de plaats waar de flexibele 
woonruimte zich bevindt zijn de twee 
vakwerkliggers met elkaar verbonden door 
stalen profielen. De vloeren overspannen 
vervolgens tussen deze staalprofielen. 
Door bij zowel bij de vloeren als de 
staalprofielen een viltoplegging toe te passen 
wordt de geluidswering verbeterd. 
(figuur 35) 

Vloeren 
Voor de vloeren is er gekozen voor het slimline 
systeem. Dit is een combinatie van plafond, 
installatieruimte en topvloer. Het bestaat uit 
een betonnen plafondplaat met ingestorte 
staalprofielen. 

De keuze voor deze vloer heeft te maken met 
het feit dat de vloer Iicht moet zijn, flexibiliteit 
in de leidingen ondersteund en voldoende 
geluids- en brandwerend kan worden 
uitgevoerd. 
Door de combinatie van staal en beton ontstaat 
een vloerdie in relatie metanderevloersystemen 
een stuk Iichter is, en bovendien relatief hoog 
scoort op geluidswerende prestaties . De 
combinatie met beton garandeert daarnaast 
een brandwerendheid van 145 minuten (eis is 
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60 minuten). 

Ten behoeve van de flexibiliteit zijn bij dit 
vloersysteem sparingen in de staalprofielen 
aangebracht waardoor de leidingen naar elke 
gewenste plek in de vloer zijn door te voeren. 
Ten behoeve van de oplegging worden aan de 
ingestorte staalprofielen hoekstalen gelast. 
Deze worden vervolgens op de oplegvilten 
gelegd. Het verbinden van de vloer met 
de constructie is nodig voor de horizontal 
krachtsafdracht. Ook bij deze verbinding 
worden de onderdelen akoestisch ontkoppeld. 
(zie figuur 35 en 36) 

In de betonnen plaat van de vloer zijn 
klimaatleidingen ingestort. In het plafond 
worden deze gebruikt voor de keeling van de 
ruimte, in de vloer worden ze gebruikt voor de 
verwarming van de ruimte. 



Figuur 35 
Oplegging vloer 

Akoestisch ontkoppelde verbinding 
vloer- ligger 



Wand en 
Er is gekozen voor de toepassing van 
staalframebouwwanden. Aan de basis van 
deze wanden staan stijlen van koudgevormde 
C-profielen, gemaakt uit dun staalplaat, die 
aan de boven- en onderzijde in een regel 
(U-profiel) worden geplaatst. Op dit verkregen 
regelwerk van 
koudgevormde staalprofielen (staalframe), 
worden platen bevestigd. Dit geheel kan 
krachten opnemen loodrecht op het vlak, 
maar ook evenwijdig aan het eigen vlak 
(stabiliteit). 
De keuze voor dit systeem is gemaakt omdat het 
een Iichte wand is, en geheel geprefabriceerd 
kan worden. Zo kunnen de wandelementen 
eenvoudig naar de bovenliggende flexibele 
ruimte worden getransporteerd. 

Bij de uitwerking van de wanden is rekening 
gehouden met de benodigde eigenschappen 
voor brandveiligheid, geluidswering en warmte
isolatie . Zo wordt de wand bekleed met dubbele 
gipsplaten. Hierdoor is de wand 90 minuten 
brandwerend (eis 60 minuten). Bovendien 
zorgen de gipsplaten voor geluidswering. 
Voor de warmte-isolatie wordt tussen de stijlen 
minerale wol aangebracht. 

74 

Leidingen 
Het leidingverloop begint bij de woningen. Hier 
worden de leidingen door de leidingschacht 
omhoog gevoerd, tot in de vloer van de 
flexibele bovenruimte. Vervolgens kunnen de 
leidingen door het toepassen van het Slimline 
vloersysteem naar elke plek in de vloer van 
de flexibele bovenruimte worden gevoerd. 
Om de leidingen van het ene v loerdeel naar 
het andere te kunnen doorvoeren worden de 
staten liggers die de vakwerkliggers met elkaar 
verbinden, en waar de vloeren op rusten, 
voorzien van sparingen. 

De data- en elektraleidingen worden van de 
vloer naarde wan den gevoerd. Door toepassing 
van het Gyproc systeem ontstaat er onderin 
de wand een kabelgoot. Doordat er enkele 
centimeters ruimte is tussen de isolatie van de 
wand en de gipsbeplating kunnen de data- en 
elektraleidingen vanuit de kabelgoot naar elke 
gewenste plek in de muur worden gevoerd. 
De kabelgoot ligt achter een plint, die middels 
een kliksysteem op de Gyproc elementen vast 
te klikken is. De kabelgoot is daardoor altijd 
bereikbaar. Om geluidsoverdracht door de plint 
te voorkomen wordt deze van het buigslappe 
spaanplaat gefabriceerd. 
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Afwatering 
De flexibele bovenruimte moet eenvoudig van 
functie kunnen veranderen. Zo moet van een 
binnenruimte ook een terras kunnen worden 
gemaakt. Om dit mogelij k wordt er een goot 
aangebracht t ussen de sta ten liggers (zie 
figuur 36). Deze is er dus ook in het geval dat 
aan beide zijden een binnenruimte is. 
Het hemelwater wordt met de goot naar de 
va kwerl<ligger geleid waa r het water vervolgens 
bij de woningen omlaag wordt gevoerd en het 
tot slot wordt afgewaterd in het Eindhovens 
kanaal. 



Verticaal detail: 

Figuur 36 
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Geluidswering 
De geluidswering is van groat belang. Overlast 
tussen de bedrijven en de bewoners moet 
zoveel mogelijk wordt voorkomen. Daarom is 
met zorg gekeken naar de maatregelen die 
nodig zijn om geluidsoverlast te voorkomen . 
In de detaillering zijn deze maatregelen terug 
te zien. Het gaat hier om materiaalkeuzen 
zoals dubbele gipskartonplaten tegen de 
wanden en het plafond van de bedrijfshal, 
en het (akoestisch) ontkoppelen van 
gebouwconstructies. 
De gipskartonplaten zijn een voorbeeld van 
buigslappe wanden. Dit zijn wanden die 
gemakkelijk in trilling worden gebracht maar 
deze trilling slecht omzetten in geluid. 
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Brandvejligheid 
Aangezien er bij de afbakening van het type 
bedrijven dat gemengd mag worden met 
wonen rekening is gehouden met de veiligheid, 
zijn de bedrijfsactiviteiten die er plaatsvinden 
niet gevaarlijk. Bedrijven moeten categorie 1 
hebben wat betreft gevaar. Dit is de strengste 
norm en houdt in dat er geen explosiegevaar 
is en er geen stoffen worden gebruikt die 
gevaar op kunnen leveren voor omwonenden 
en wordt er een maximum gesteld aan de 
brandbelasting van de bedrijven. 

Bij het antwerp doen zich een paar kritische 
punten voor met betrekking tot brandveiligheid. 
De vluchtweg vanaf de flexibele bovenruimte is 
het grootste probleem. In het geval van brand 
moeten gebruikers van deze ruimte kunnen 
vluchten. De lichtstraten naast de flexibele 
bovenruimte zijn van EFTE-folie, deze bieden 
geen weerstand tegen brand en zijn dus geen 
optie als vluchtweg. 
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Materialisering 
Bij de keuze voor de materialen is rekening 
gehouden met de gewenste industriele 
uitstraling van het geheel. Daarom is er 
voor een geprofileerde stalen gevelmateriaal 
gekozen. Bij de woningen wordt de profilering 
horizontaal toegepast, bij de bedrijfshal 
verticaal. 

Bij de woningen worden de gevels van de 
onderste verdieping en de zijde tegen de 
bedrijfshal uitgevoerd in verticale, translucente, 
glazen profielen. 

De keuze voor de ETFE luchtkussens in de 
lichtstraat is al eerder beargumenteerd. 
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Figuur 40 
ETFE luchtkussens 
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De planningsmethodiek voor bedrijven
terreinen heeft in Nederland geleid tot 
een !age kwaliteit van stedebouw en 
bedrijfspanden op de bedrijventerreinen. 
Deze planningsmethodiek is niet duurzaam. 
De panden worden Iicht gebouwd omdat de 
bedrijven simpelweg verhuizen naar nieuwe 
terreinen als hun huidige pand niet meer 
voldoet. 
Op de oudere terreinen zorgt dit voor verval; 
leegstand, criminaliteit en een gebrek 
aan levendigheid maken dat de terreinen 
verpauperen. 

Het toevoegen van woningen op deze terreinen 
kan ervoor zorgen dat de terreinen weer 
duurzaam gaan functioneren. Met de woningen 
ontstaat stedelijkheid en levendigheid. De 
woningen profiteren van de binnenstedelijke 
lokatie, de bereikbaarheid en de goedkope 
grondprijs. Voor de bedrijven brengen de 
woningen levendigheid en daarmee sociale 
controle mee. 
Door een levendig gebied te creeren worden 
de terreinen een onderdeel van de stad, in 
plaats van een enclave in de stad. 

De huidige planningsmethodiek heeft 
geresulteerd in 16.000 hectare verouderde 
binnenstedelijke bedrijventerreinen. Als op 
deze lokaties de in dit project voorgestelde 
aanpak wordt toegepast zou dit een duurzaam 
effect hebben op de bedrijventerreinen. Het 
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zou een einde kunnen maken aan de vraag 
naar nieuwe terreinen waardoor schaars 
landschap behouden kan blijven. 

Door het toevoegen van woningbouw op 
de bedrijventerreinen zijn er ook minder 
uitleglokaties nodig voor nieuwe woonwijken. 
Door een woningdichtheid van ca. 15 
woningen per hectare op de 16.000 hectare 
binnenstedelijke bedrijventerreinen toe te 
passen zouden hier in potentie 240.000 
woningen geplaatst kunnen worden. Ter 
vergelijking: de gehele provincie Groningen 
heeft in totaal 250.000 woningen (CBS). 

Ook het toevoegen van woningen zal dus 
voor een flinke vermindering zorgen van 
het landschap dat ten koste gaat van 
nieuwbouwprojecten. 
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Bijlagen Bijlage 1: Ujst met bedrijfsactiviteiten mengbaar met won en 

(Bron: Bedrijven en milieuzonering) 

--
i 
c:l 

2 8 
3 rtl1 LANDBOLNV EN DIENSTVERLENING T .B. V. DE LANDBOLNV 

4 rtJ14 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 

5 rtJ14 - algemeen (o.a. loonbedrijven), b.o" 500 m' I 
6 rtl14 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven, b.o." 500 m' B 
7 rtl142 Kl-slations I 
8 15 

9' 15 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 

10 151 Slachterijen en overige vleesverwerking: 

11 151 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken, p.o . "200m' • 12 1552 Consumptie-ijsfabrieken, p .o." 200m' 8 
13 1581 8roodfabrieken, brood- en banketbakkerijen, v .c. " 2500 kg meellweek I 
14 1564 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: 

15 1584 - Cacao- en chocoladefabrieken- vervaardigen van chocoladewerken met p .o. " 200 8 
16 1564 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden, p.o." 200m' B 
17 1 593 tim 1 595 Vervaardiging van wijn, cider e.d. B 
18 17 

19 17 VERV AARDIGJNG VAN TEXTIEL 

20 174,175 Vervaardiging van textielwaren B 
21 176,177 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 8 
22 18 

23 18 VERVAARDIGING VAN KLEDING; 8EREIDEN EN VERVEN VAN BONT 

24 161 Vervaardiging kleding van leer 8 
25 ".20 

26 "20 HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. l-
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27 203,204,205 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige arlikelen van hout, p .o. ~ 200 m2 ' I 70 40 Elektrictteilsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: 
28 f.2DS Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken I 71 40 - ~ 10 MVA 8 
29 f.22 72 40 Gasdistributiebedrijven: 
30 r22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 73 40 -gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst . Cat . A A 
31 f-221 Uttgeverijen (kantoren) A 74 40 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouvven), cat. 8 en C 8 
32 f-2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen • 75 40 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: 
33 f-2223 Grafische afwerking A 

1--34 f-2223 Binderijen • 
76 40 - blokverwarming I 
77 41 

35 f-2224 Grafische reproduktie en zellen • 78 41 WNNING EN DITRI8UTIE VAN WATER 
36 f,2225 Overige grafische aktivttetten • 79 41 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: 
37 r'223 Reproduktiebedrijven opgenomen media A 80 41 - ~1 M\111 8 

~---~8 f.24 

39 24 VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN 
81 45 

82 45 80UWNIJVERHEID 
40 2442 F armaceutische produktenfabrieken: 

41 f-2442 - verbandmiddelenfabrieken B 
42 r'26 

43 r'26 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDE\1\JERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN 

83 45 Aannemersbedrijven met vverkplaats, b .o. ~ 1000 m' 8 
84 rso 
85 r-;o HANDELJREPARA TIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICEST A TIONS 

86 501,502,504 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 8 
44 f-2615 Glasbewerkingsbedrijven I 87 rso204 Autobeklederijen " 45 262,263 Aardewerktabrieken: 
46 262,263 - vermogen elektrische ovens totaal ~ 40 kiN • 47 f.267 Natuursteenbewerkingsbedrijven: 

48 r267 - indien p o ~ 2.000 m' 8 
49 2681 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 8 
50 ~8 
51 '28 VERVAARD. VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH.ITRANSPORTMIDD) 

52 '281 - gesloten gebouw, p .o . ~ 200 m2 I 
53 ".284 Smederijen, lasinrichtingen, bankvverkerijen e .d ., p .o. ~200m2 B 
54 ".2852 Overige metaalbevverkende industrie, inpandig, p .o. ~200m2 8 
55 287 Overige metaalvvarenfabrieken n .e .g .; inpandig, p .o . ~200m2 • 

88 5020.5 Autovvasserijen B 
89 503,504 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 8 
90 r-;1 

91 ~ GROOTHANDEL EN HANDELS8EMIDDELING 

92 [511 Handelsbemiddeling (kanloren) A 
93 [5134 Grlh in dranken c 
94 ~~35 Grlh in tabaksprodukten c 
95 136 Grlh in suiker, chocolade en suikervverk c 
96 [5137 Grlh in koflie, thee, cacao en specerijen c 
97 514 Grlh in overige consumentenarlikelen c 
98 5148.7 Grlh in vuurvverk en mun~ie: 

56 30 

57 rJo VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS 

58 '30 Kanloormachines- en computerfabrieken I 
59 '33 

60 "33 VERY AARDIGING VAN ME DISC HE EN OPTISCHE APPARA TEN EN INSTRUMENTEN 

61 '33 Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. a 
62 rJs 
63 "36 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. 

f---~-4. "361 Meubelstofleerderijen b .o. ~ 200 m2 A 

~-1'362 Fabricage van munlen, sieraden e.d. B 
66 r363 Muziekinstrumentenfabrieken B 
67 "36611 Sociale vverkvoorziening B 
68 40 

69 40 PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER 

99 rs148.7 - consumenlenvuurvverk, verpakt, opslag ~ 10 ton B 

~9 rs1s3 Grlh in hout en bouvvmaterialen: 

101 rs1s3 - algemeen c 
102 rs1s3 - indien b .o. " 2000 m2 B 
103 r-;1534 zand en grind: 

104 rs1s34 - indien b.o. ~200m' B 
105 rs1s4 Grlh in ijzer- en metaalvvaren en verwarmingsapparatuur: 

106 rs1s4 - algemeen c 
107 r-;154 - indien b .o . ~2.000 m' B 
108 ~156 Grlh in overige intermediaire goederen c 
109 rs162 Grlh in machines en apparaten, exclusief machines voord de bouvvnijverheid c 
110 rs17 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e .d. c 
111 r-;2 
112 r-;2 DETAIL HANDEL EN REPARA TIE T .8 V. PARTICULIEREN "------



113 r'52 Detailhandel voor zover n .e.g. ~ 143 '64 POST EN TELECOMMUNICATIE 
114 521112,524619 Supermarkten, warenhuizen • 144 rll41 Post- en koeriersdiensten c 
115 5222,5223 Detallhandel vlees, wild, gevogette, met roken, koken, bakken A 
116 r5224 Detailhandel brood en bankel met bakken voor eigen winkel A 

145 '642 Telecommunicatiebedrijven A 
146 "642 zendinstallatles: 

117 5231,5232 Apotheken en drogisterijen A 
118 r'5249 Detailhandel in vuurwerk tol1 0 ton verpakt A 

147 ~2 - FM en TV 8 
148 'ti42 - GSM en UMTS-steunzenders 8 

119 527 Reparatie l.b.v. particulieren (excl. auto's en motorf1etsen) _._ 
120 f'55 

149 65,66,67 

150 65,66,67 FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN 
121 r55 LOGIES-, MAAL TIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING 151 65,66,67 Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 8 
122 5511,5512 Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra 8 
123 1'553 Restaurants, cafeteria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen e.d. A 
124 rss4 Cafe's, bars A 
125 f'554 Discotheken, mliZiekce~fe's I 

1_52 rto 
153 rto VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED 

154 r;o Verhuur van en handel in onroerend goed A 
155 r'71 

J.-36 f'55S1 Kantines A 
127 f'5552 Cateringbedrijven I 

156 r'71 VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN 

157 rf11 Personenautoverhuurbedrijven B 
128 rso 158 ['712 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) c 
129 rso VERVOER OVER LAND 

130 r'S022 Taxibedrijven • 
159 r'f13 Verhuurbedrijven voor machines en werkluigen c 
160 r'714 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. c 

f3T r'6024 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks), b.o. < 1 .000 m' c 161 r'72 
132 603 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen I ll::i~ [72 COMPUTERSERVICE- EN INFORMA TIETECHNOLOGIE 
133 61,62 163 r'f2 Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. A 
~-4 61' 62 VERVOER OVER WATER I DOOR DE LUCHT 

135 61' 62 Vervoersbedrijven (uilsluilend kantoren) A 
164 r'f2 Swilchhouses 8 
165 r'73 

136 r'63 166 [73 SPEUR- EN ONlV\IlKKELINGSWERK 

137 r63 DIENSTVERLENING T .B.V. HET VERVOER 167 r'f32 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek A 
138 r-6321 Autoparkeerterreinen, parkeergarages c 168 r'f4 
139 6322,6323 Overige dienstverlening l.bv . vervoer (kantoren) A 169 r7'4 OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING 
140 633 Reisorganisalies A 170 r'f4 Overige zakelijke dienstverlening: kantoren " 141 rs34 Expedileurs, cargadoors (kantoren) A 171 r'f481.3 F oto- en filmontwikkelcentrales c 
142 ~: 143 POST EN TELECOMMUNICA TIE 

144 641 Post- en koeriersdiensten c 
145 r642 Telecommunicatiebedrijven A 
146 642 zendlnstallatles: 

147 /'642 -FMenTV • 148 642 - GSM en UMTS-steunzenders .. 
149 65,66,67 

150 65,66,67 FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN 

172 r'f484.4 Veilingen voor huisraad, kunsl e.d . A 
173 r7'5 
174 f75 OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN 

175 r'fs Openbaar besluur (kantoren e.d.) A 
176 r7'525 Brandweerkazernes c 
177 rao 
178 rao ONDERV\IIJS 

179 801,802 Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs I 
180 803.804 Scholen voor beroeps-. hooer en overio onderwiis I-'-
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181 ~5 
182 'tl5 GEZONDHEIDS- EN V\IELZIJNSZORG 

18.3 8512,8513 Artsenpraklijken, klinieken en dagverblijven A 

~~ 8514,8515 Consunatiebureaus A 
18.5 jll53 Yerpleeghuizen B 
186 jll53 Kinderopveng B 
187 ~001 rioolgemalen B 
186 ~1 
189 191 DIVERSE ORGANISA TIES 
190 ~111 8edrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) A 

*1 1'9131 Kerkgebouwen e.d . B 
1'9133.1 Buurt- en clubhuizen B 

193 1'92 
1194 1'92 CUL TUUR, SPORT EN RECREA TIE 

195 r\)213 Bioscopen c 
196 1'9232 Theaters , schouwbLirgen, concertgebouwen, evenementenhallen c 
197 1'9234 Muziek- en balletscholen B 
198 r\)234.1 Dansscholen B 
199 9251,9252 Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. A 
t2'ob 1'9261 .1 Zwembaden: overdekl c 
201 ~612 Sporthallen B 
202 19261 .2 8owlingcentra B 
203 1'9262 Schietinrichlingen 

204 1'9262 - binnenbsnen: boogbanen A 
tLos 19262 Sportscholen, gymnas1iekzalen B 
206 ~271 Casino's c 
207 192721 Amusementshallen B 
208 1'93 
'209 193 OYERIGE DIENSTYERLENING 

210 19301 .3 Wasverzendinrichtingen B 
211 1'9301 .3 Wasserettes, was salons A 
212 1'9J02 Kappersbedrijven en schoonheidsinstnuten A 
213 ~303 Begrafenisondernemingen: u~vaartcentra A 
214 1'9304 Frtnesscentra, badhuizen en sauna-baden B 
215 l'i!J05 Persoonlijke dienstverlening n .e.g. A 
11§ 



Bijlage 2 tekeningen 

Figuur 42 
Plattegonden variant B - begane grand en le verdieping 
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Figuur 43 
Plattegronden variant B - 2e verdieping en 3e verdieping 
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Figuur 44 
Zijaanzicht woningen variant A 
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Figuur 45 
Doorsnede A-A van variant A 
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