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1. WOORD VOORAF 

1. WOORD VOORAF 

De kenniseconomie is voor velen een bekend begrip. Sinds de jaren '80 verdwij

nen grote productiefaciliteiten langzaamaan uit het stadsbeeld en verplaatsen 

zij zich naar Oost Europa en Azië, hier is produceren economisch aantrekkelijker. 

Met deze bedrijven verdwijnt ook langzaamaan de productie-economie, het eco
nomisch stelsel dat Nederland sinds het begin van de industriële revolutie aan 

het einde van de 19e eeuw veel rijkdom heeft gebracht. Met de blik gericht op 

de toekomst ondergaan veel westerse landen nu de transitie naar een kenniseco

nomie waarin manuele arbeid steeds meer vervangen wordt door hoofdarbeid. 

Het ontwikkelen en delen van nieuwe kennis is binnen deze kenniseconomie van 

cruciaal belang. Alleen zo komen innovaties tot stand die door bedrijven en in
stellingen kunnen worden gekapitaliseerd. 

Deze transitie kwam aan het licht na een uitgebreide historische analyse van 
woon- en werktrends binnen Nederland vanaf het begin van de industriële re

volutie. Het herkennen van de transitie was één belangrijke conclusie. Een an

dere, even zo belangrijke conclusie was dat naar mate de welvaart stijgt, actoren 

(deelnemers) binnen de desbetreffende maatschappij ook strengere eisen gaan 
stellen aan hun woon- en werkomgeving. Zolang een maatschappij zich blijft evo

lueren, evolueren de eisen van de actoren mee. De vraag rijst aan welke eisen de 

woon- en werkomgeving moet voldoen van de toekomstige kenniswerker? De 

afstudeeropdracht gaat verder in op deze vraag. Gezien de grootte van de opgave 

en het aangenomen tijdsbestek van één jaar waarin de opgave voltooid dient te 

zijn, beperkt het onderzoek zich enkel tot de eisen die betrekking hebben op de 
werkomgeving. Met deze eisen kunnen ontwerpers en technici in de toekomst 

ontwerpen voor de intensivering van kennisontwikkeling. Een werkomgeving die 
voldoet aan de eisen van zijn werkers, in ons geval de kenniswerker, levert im

mers hogere productiviteit op, in dit geval de ontwikkeling van nieuwe kennis. 

Na een historische analyse gericht op Nederland, richt de rest van het onderzoek 

zich op de regio Eindhoven welke onder de vlag van Brainport Eindhoven hard 
bezig is te transformeren van een productieregio naar een kennisregio. Na een 

verdere verdieping in het fenomeen genaamd de kenniseconomie en gesprekken 

te hebben gevoerd met verschillende professionals die allen opereren binnen 
Brainport Eindhoven, kan geconcludeerd worden dat kennisdeling een centrale 

rol speelt waar het gaat om de ontwikkeling van nieuwe kennis en een transfor

matie richting een effectieve kenniseconomie. De opgave blijkt dan ook te zijn: 
Het concretiseren van kennisdeling tussen de verschillende actoren opererend 

binnen de kenniseconomie. Het programma van eisen dat hiervoor ontwikkeld is 

aan de hand van het onderzoek vormt de eerste stap binnen deze concretisering. 

Als tweede stap is het programma van eisen gekoppeld aan een strategie pas

send binnen de toekomst van Brainport Eindhoven. Deze strategie omvat de 
ontwikkeling van een gebouw waar startende ondernemers hun bedrijf kunnen 

beginnen. Door samenwerking en het actief uitwisselen van hun ervaringen, de

len zij kennis en versterken zij hun positie op de innovatiemarkt. Als object is 

x i 
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gekozen voor het leegstaande Technische Diensten gebouw van de Gemeente 

Eindhoven, gelegen aan het Van Eedenplein. De transformatie van dit object naar 

een micro-kenniscluster vormde een casus passend bij de opgave. Enerzijds zijn 

ontwerpbeslissingen gebaseerd op het programma van eisen afkomstig uit het 

eerste deel van de opgave. Anderzijds zijn ze gebaseerd op bezochte casussen en 

gevoerde gespreken over het onderwerp met experts, allen met ervaring op het 
gebied van kennisdeling, bedrijfsverzamelgebouwen en de herbestemming van 

bestaande utiliteitsgebouwen. Het resultaat is een eradie voor startende onder

nemers waar naast de werkomgeving sterk de nadruk is gelegd op kennisdeling 

tussen startende talentvolle ondernemers, grote kennisintensieve bedrijven en 

kennisinstellingen. 

Onze dank gaat uit naar onze begeleiders, Prof. Dr. Ir. Jos Lichtenberg, hoogle

raar Productontwikkeling en Dr. Ir. Emil ia van Egmond -de Wilde De Ligny, do

cent bouwtechnisch ontwerpen aan de faculteit bouwkunde van de Technische 

Universiteit Eindhoven. Ook danken wij Prof. Dr. Ir. Jos Smeetsen Prof. Dipl.-ing. 

Christian Rapp voor hun begeleiding. 

Tevens danken wij de verschillende professionals zoals Bert-Jan Woertman van 
de Philips High Tech Campus, Jan van de Lest en Toby van Sambeeck van Stich

ting Ruimte, Willie de Groot van Stichting Trudo Bijzondere Projecten, Berend 

van Egmond van VEG lnterior Building Systems BV, Bjorn Saasen en Herman van 

Herwaarden namens de Gemeente Eindhoven en Roland Claessens van de Ge

meente Eindhoven voor het aanleveren van de benodigde tekeningen van het 

TD-gebouw. leder van deze professionals waarmee wij gedurende de opdracht 

kennis hebben gemaakt heeft er aan bijgedragen dat zowel het onderzoek en het 

ontwerp tot aan het einde continu verbeterd en verfijnd is. De kennis vergaard 

uit de gesprekken hebben een onuitwisbare invloed gehad op het eindproduct en 

het proces dat wij hebben doorgemaakt. 

Speciale dank gaat uit naar onze vriendinnen en familie die bij tijd en wijle een 

chagrijnige vriend of zoon hebben moeten dulden. Zij gaven ons de ruimte en 

liefde om dit afstuderen te kunnen voltooien. 
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2. SAMENVATTING 

2. SAMENVATTING 

Dit afstudeerverslag is geschreven naar aanleiding van het afstudeerwerk aan de Techni

sche Universiteit Eindhoven binnen de faculteit bouwkunde onder de leerstoel Building 

Technology. In het onderzoek wordt getracht de toekomstige socio-economische trend te 

voorspellen en de eisen die deze ten aanzien van de werkomgeving met zich meebrengt. 

Deze eisen dienen uiteindelijk vertaald te worden in een ontwerp op gebouwniveau. Het 

onderzoek start met een historische analyse welke begint aan het einde van de 19e eeuw, 

het moment waarop de industriële revolutie begint in Nederland. De analyse eindigt bin

nen het huidige socio-economische stelsel waarin een duidelijke transitie richting een 

kenniseconomie te zien is. Peter Drucker (Drucker, 1992) beschreef deze transitie al en 

vroeg zich af hoe om moest worden gegaan met de nieuwe werker, de kenniswerker. 
Aansluitend op de historische analyse is gekeken naar toekomstige kansen voor de econo

mie. De productie-economie verdwijnt en in plaats daarvan richt Nederland zijn pijlen op 

de kenniseconomie. Met name het regionale perspectief biedt hiervoor kansen. Hoe de 

kenniswerker gefaciliteerd dient te worden in zijn werkzaamheden is echter nog steeds 

onduidelijk. Door het stellen van een hypothese wordt het onderzoek ingekaderd en wor

den de kansen concreet vertaald in een ontwerpopgave op gebouwniveau. Verdere inka

dering gebeurt door enkel te kijken naar de regio Brainport Eindhoven. Een van Neder

lands belangrijkste regio's waar het gaat om de ontwikkeling van technologische kennis. 

Door een verdieping in de toekomstige kenniseconomie en in te gaan op een aantal kern

begrippen binnen de kenniseconomie wordt gepoogd een pakket van eisen te formuleren 

dat kennisontwikkeling stimuleert. 

Deze kernbegrippen worden gekoppeld aan een aantal ruimtelijke schalen waarover con

crete uitspraken gedaan kunnen worden. Het ruimtelijke vertalen van deze eisen leidt tot 

een werkomgeving geschikt voor de kenniswerker. Informatie voor het onderzoek wordt 

verkregen uit literatuuronderzoek enerzijds en gesprekken met professionals en het be

zoeken van casussen anderzijds. Zo vormt zich een actueel beeld van de huidige proble

matiek rondom het thema. 

De hypothese die naar aanleiding van het onderzoek is opgesteld luidt: Regionaal talent 

dient gebundeld te worden binnen een 'kennis'- cluster waarbinnen een synergie kan 

ontstaan tussen de aanwezige talenten en grotere kennisintensieve ondernemingen en 

kennisinstellingen. Door open-innovatie ontstaat er een win-win situatie voor alle par

tijen. De kernbegrippen die invloed uitoefenen op de hypothese zijn: de actoren, ken

nisdeling en de factor tijd. Randvoorwaarden die betrekking hebben op de kwaliteit van 

de werkomgeving komen naar voren bij de begrippen tijd en actoren. Randvoorwaarden 
die betrekking hebben op het versnellen van kennisontwikkeling vallen onder het begrip 

kennisdeling. 

Een conclusie die getrokken kan worden uit het programma van eisen is dat kennisdeling 

cruciaal is voor een goede transitie naar een kenniseconomie. De vraag die rest is: Hoe 

concretiseert men kennisdeling? 

Deze vraag wordt beantwoord in het tweede deel van het afstudeerverslag. In dit deel 

worden de randvoorwaarden verwerkt in een concrete casus. Het voormalige Technische 

Diensten gebouw van de Gemeente Eindhoven wordt hier herbestemd tot een eradie 

voor startende, regionale talenten 

XV 









3. INLEIDING 

3.1. ACHTERGROND 

In januari 2010 is begonnen met het afstudeeratelier Lifespan onder leiding van 

Prof. Dr. Ir. J. Lichten berg. Het atelier bestaat uit een multidisciplinaire samenstel

ling van Product Development en Lifespan studenten welke ieder hun eigen op

dracht hebben geformuleerd. Als basis werd de klustertoren van architect Henny 

Greve aangedragen. Deze clustertoren was voor Dhr. Greve begonnen als een 

hersenspinsel waarnaar hij regelmatig studie heeft verricht. Deze studie heeft 

geresulteerd in een ontwerp voor een prijsvraag van een serie nieuwbouwwonin

gen in het Cascadepark van Almere. 

Het ontwerp bestond uit een permanente, betonnen kern waaraan men industri

eel te vervaardigen flexibele units kan schakelen die na verloop van tijd kunnen 

worden vervangen, uitgebreid en verplaatst . Doel van de studie was het optimali

seren van de lifespan van de verschillende element en en het mogelijk maken van 

het op industriële schaal produceren van units, welke direct vanaf de productie
lijn aan de permanente kern gehangen kunnen worden. 

Het idee van permanente structuren waaraan men industrieel vervaardigde units 

kan clusteren houdt ontwerpers al decennia lang bezig. De Japanse Metabclisten 

(Karakiewicz, 2005} waren één van de pioniers op dit gebied. Dit concept was 

volgens hen een mogelijke aanpak om het enorme woningtekort dat Japan in 

zijn greep had op te lossen. Hoewel hun ideeën erg futuristisch oogden was het 

achterliggende concept vrij eenvoudig. Steden moesten worden ontworpen om 

te kunnen groeien en te veranderen, enkel de onderliggende structuur vormde 

een permanent element. Andere tijdelijke elementen zouden aan deze perma

nente structuur gekoppeld moeten worden als bladeren aan een boom. Een van 

de bekendste gerea liseerde gebouwen is de Nakagin Capsule Tower (1972} ont
worpen door Kisho Kurakawa [fig. 1]. Het ontwerp vormt een schoolvoorbeeld 

van aanpasbaarhe id met voor die tijd kwa litatief hoogstaande arbeiderswonin

gen. Deze woningen zijn ook daadwerkelijk industrieel als units geproduceerd en 

vervolgens aan de permanente kern gekoppeld. 
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1 Nakagin Capsule Tower. 
Kisho Kurakawa: 
..,. ..,. Industrieel vervaardigde 
units opgehangen aan starre 
kernen. 
T..,. Interieur van een unit. 
T~ Twee met elkaar 
verbonden kernen met units 
eraan bevestigd. 
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2 Archigram: Cover van 
Archigram nummer 4. 

3 Peter Cook, Archigram: 
Plug-in City uit 1964. 
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Het ontwerpen met permanente onderliggende structuren en industrieel ver

vaardigbare units komt ook terug in het werk van Archigram. Deze Britse archi

tectuurbeweging bracht begin jaren '70 een reeks tijdschriften [fig. 2) uit waarin 

zij hun ideeën kenbaar maakten aan de wereld. Hun ideeën waren uitsluitend 

mogelijk in tijdschriften en destijds niet realiseerbaar. Het doel was dan ook de 

discussie op gang te brengen over de huidige starre, naoorlogse architectonische 
maatstaven. Archigram brak bij het grote publiek door met het ontwerp van Plug

in City van Peter Cook. 

Plug-in City [fig. 3) vormde een combinatie van verschillende kleinere projecten 

waaraan Archigram gewerkt had gedurende de jaren '60 (Peter Cook, 1999). 

Het vormde een studie naar de werking van een totaal flexibel programmeer

bare stad bestaande uit een grootschalig opgezette netwerkstructuur. Binnen dit 
'permanente' netwerk zijn de infrastructurele en andere essentiële faciliterende 
functies opgenomen. Aan dit netwerk worden units gekoppeld die voorzien in 

alle andere faciliteiten zoals werk en recreatie. De units worden met kranen en 

spoorwegen verplaatst als daar behoefte aan is. Wanneer de maximale lifespan 

van de elementen is bereikt kunnen ze permanent worden verwijderd. Aan alle 

elementen van de Plug-in City hangt een maximum leeftijd. Variërend van 40 jaar 
voor de 'permanente' megastructuur tot 3 jaar voor de keuken en badkamer van 

de units. Vele tekeningen zijn er door Archigram verschenen over de vorm van 

hun Plug-in City, een definitief beeld is volgens Archigram echter niet te schetsen 

door het veranderlijke karakter van de stad. 

"Cities should be designed to grow and 
change, only the underlying structure 
should be permanent. The other ele
ments, called units of the city, should 
be attached to permanent structures 
like flowers and /eaves attached to the 
branch and should be easy replacable" 

Archigram 



3. INLEIDING 

Rond dezelfde tijd werkte de artiest I architect Constant Nieuwenhuys (fig. 4) 

in Nederland aan een nog radicaler idee genaamd New-Babylon (Karakiewicz, 

2005). Een antikapitalistische stad bestaande uit een voortdurend veranderend 

weefsel dat verheven boven de huidige steden en het landschap ligt. Productie 

zou volledig geautomatiseerd worden zodat niemand meer zou werken en zich 
enkel bezig diende te houden met recreatie. Dit kon overal omdat vaste verblijf
plaatsen niet bestaan binnen New-Babylon. 

Meer concretere plannen werden ontwikkeld door Ir. J. Habraken, in zijn boek 
'Supports, An Alternative To Mass Housing' (fig. 5) stelt hij voor het bouwpro

ces te splitsen, waarbij de bewoner volledige zeggenschap krijgt over de indeling 

zijn woning (Habraken, 1999). De gemeenschap zou zeggenschap krijgen over de 
resterende ruimten. Om dit idee te realiseren zou de gemeenschap constructies 

moeten bouwen, dragers. In deze dragers kunnen mensen hun eigen woning in

delen met behulp van gestandaardiseerde industriële in bouwelementen. In 1964 

richtte Habraken samen met een aantal andere architectenbureaus het S.A.R. 
(Stichting Architecten Research) op. Hun beweegreden waren gelijk aan die van 

Archigram, onvrede over de naoorlogse woningbouwpraktijken. Habraken werd 
benoemd tot voorzitter van de stichting. Het doel was onderzoek te verrichten 

naar de industrialisatie van de woningbouw zoals Habraken deze beschreef in zijn 

boek 'Supports'. Deze ideeën werden begin jaren zeventig voor het eerst vertaald 

21 

4 Constant Niauwanhuys: 
New Babylon, schildering. 

5 Supports: John Habraken. 
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in concrete woningbouwprojecten. Het drager -inbouw principe werd echter op 

een traditionele bouwwijze door de architecten vertaald wat resulteerde in wo

ningen van baksteen en dakpannen gegroepeerd rondom hofjes. Het SAR kreeg 

dan ook het verwijt dat hun ideeën ondergeschikt waren aan deze van de mo

dernen. Het SAR valt echter weinig te verwijten omdat het hun vooral ging over 

de methodiek die zij met hun principes aanbieden en niet de architectonische 
vertaling ervan. 

De grote vraag voor het onderzoek is waarom al deze concepten destijds en som

migen nog steeds zo enorm in de belangstelling staan. Waar komt deze behoefte 

aan flexibiliteit, met name zoals Habraken het benaderde, vandaan? Het ant

woord op deze vraag is niet eenduidig. Enerzijds was er na 1960 nog steeds een 
enorme behoefte aan nieuwe woningen veroorzaakt door de snelle bevolkings

groei van gemiddeld 14% per decennia. Binnen dit kader stond het industrialise

ren van de woningbouw in de belangstelling. Door deze industrialisatie was men 
in staat snel grote series woningen te realiseren. 

Er heerste in die jaren veel kritiek op de massale wijze waarop de woningbouw 

van de wederopbouw tot stand is gekomen (Betsky, 2004). Enerzijds was er be
hoefte aan diversiteit in het aanbod en anderzijds aan inspraak door de bewo
ners zelf. Vooral het laatste argument weegt zwaar. De constante, steeds sneller 

veranderende eisen die bewoners stellen aan hun woon-, werk- en leefomgeving 

vormt een constante uitdaging voor hedendaagse ontwerpers. 

Deze steeds sneller veranderende eisen aan onze leefomgeving vloeien voort uit 

de behoefte om ons als soort steeds verder te ontwikkelen. Nieuwe, geavanceer
dere manieren van communicatie en transport zorgen ervoor dat deze eisen aan 

de leefomgeving steeds sneller veranderen. Deze 'sociale dynamiek' en de snel

heid waarmee deze zich heeft ontwikkeld de afgelopen eeuw is te wijten aan de 

' industriële evolutie'. Deze industriële evolutie zorgde er begin 20ste eeuw mid

dels een industriële revolutie voor dat Nederland van een agrarische- naar een 
(massa)productle-economie transformeerde. Begin jaren '90 stond Nederland 

aan de start van een nieuwe transformatie, ditmaal van een productie-economie 
naar een nieuwe kenniseconomie waarbinnen de waarde van kennisontwikkeling 

van onschatbare waarde is. 



3. INLEIDING 

De 20ste eeuw kent door deze industriële evolutie vele veranderende woon- en 

werktren ds. Om deze ontwikkeling beter te begrijpen is het goed om stil te staan 

bij en dieper in te gaan op verschillende belangrijke era's: 

» De industriële revolutie (1880-1900): Vanwege deze industriële revolutie 

trekken enorme massa's werkzoekende naar de steden. Deze tijd kent een 

enorme groei in productie en fabrieksarbeid. Steden groeiden als gevolg van 
de trek naar de stad explosief met alle gevolgen van dien. 

» Trek naar de Stad (1900-1940): De bevolking blijft deze periode explosief stij

gen. In 1901 komen er dankzij de invoering van de woningwet minimum eisen 

waaraan woonruimte dient te voldoen. Grote stadsuitbreidingen gebaseerd 

op Ebenezer Howard's Garden City's bepalen het straatbeeld van de nieuwe 

sta dsu itbre idingen. 
» De wederopbouw (1945-1965): Grote delen van Nederland verkeren na W02 

in crisis. Binnen de Nederlandse samenleving is er dan ook een grote behoefte 

aan samenhorigheid. Om dit gevoel tot stand te brengen worden vrijwel alle 

wijken behorende tot de wederopbouw (1.5 miljoen woningen) gebouwd met 

de 'wijkgedachte' als dragend concept. In het destijds sterk verzuilde Neder

land hield dit enkel in dat complete populaties binnen de nieuwe wijken bij 
elkaar geclusterd werden met anderen behorende tot dezelfde zuil. Eind jaren 

'60 start in Nederland de ontzuiling, wat tot grote problemen leidt in de starre 

wijken van de wederopbouw. 
» Sociale revolutie en de 2e industriële revolutie (1965-1990): Het ongenoe

gen over de dwangmatige woonvormen van de wederopbouw bereikt hal

verwege de jaren '60 zijn hoogtepunt. Het ontketent een 'revolutie van het 
individu'. Het individu wil niet langer beschouwd worden als een deel van de 

massa maar als een individu met eigen behoeften en woonwensen. Snellere 

communicatie en media zoals de steeds populairder wordende tv zorgen er

voor dat de wensen aan de leefomgeving van de eindgebruiker steeds sneller 

veranderen. Architecten spelen hier destijds op in met nieuwe stadsuitbrei

dingen die een grote variatie aan woontypen bevatten. 
» Vernieuwing van de economie (1990-heden): Door de steeds sneller worden

de communicatiemogelijkheden dienen zich de eerste verschijnselen van een 

shift in het huidige socio-economische stelsel aan. Naast de fabriekswerker 

ontstaat nu ook de kenniswerker. Kennis wordt gezien als een steeds kapitaal

krachtiger element binnen bedrijven. De potenties van de kenniseconomie 

worden zichtbaar. 

Duidelijk is dat de industriële revolutie gedurende de 20ste eeuw een enorme in
vloed heeft gehad op de manier van leven en werken en de manier van produce

ren. De fabriekswerker is gedurende deze periode 50 maal efficiënter geworden 

(Drucker, 1999). Interessant is het om te kijken welke kansen de toekomstige ken

niseconomie te bieden heeft en de rol van de kenniswerker daarbinnen. Wanneer 
wordt deze productiever en welke eisen stelt hij/zij aan de woon- en werkomge

ving van de 21ste eeuw? Het beantwoorden van deze vragen vormt het doel van 

het onderzoek. 
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4.1 PROBLEEMSTELLING 

De industriële evolutie die Nederland gedurende de 20ste eeuw heeft doorge

maakt zorgde voor een enorme stijging in productiviteit van de fabriekswerkeren 

een even grote toename van de welvaart. Deze toename in welvaart resulteerde 

gedurende de 20ste eeuw tot evoluerende eisen met betrekking tot het wonen 
en werken. De komst van een nieuw soort werker, de kenniswerker vormt een 

onderdeel in de transformatie naar een nieuw soort economie, de kennisecono

mie van de 21ste eeuw. Welke kansen biedt deze kenniseconomie en welke eisen 

stelt de kenniswerker binnen de kenniseconomie aan zijn woon- en werkomge

ving en welke systematiek past daarbij? 

4.2. DOELSTELLING 

Het onderzoeken van een systematiek passend bij de woon- en werkwensen van 

de kenniswerker binnen de kenniseconomie. De ruimtelijke vertaling van deze 

systematiek dient de transitie naar de kenniseconomie te faciliteren door con

stante technologische vernieuwing en kennisontwikkeling mogelijk te maken. Dit 

zijn de drijvers achter de kenniseconomie. 

4.3. THEORIE 
Het faciliteren van de kenniswerker in zijn woon- en werkbehoefte kan in com

binatie met het toepassen van de juiste systematiek de transitie naar een ken

niseconomie acce lereren. Het intensiveren van kennisdeling tussen de betrokken 
actoren op micro(gebouw)niveau is hiervoor van essentieel belang. Door meer 

kennis te produceren komt men sneller tot innovatie en dat bevorderd op zijn 

beurt de transitie naar de kenniseconomie. 

4.4. HOOFD ONDERZOEKSVRAGEN 

Hoofdvraagstelling 

In welke mate voldoet het eindontwerp aan eisen als gesteld in het onderzoek? 

Hoofd onderzoeksvraagstelling 
Welke woon/werk systematiek past bij de kenniseconomie? 

4.5. DEELVRAGEN 

Het eerste deel van de afstudeeropgave omvat het onderzoek naar de kansen 

van het toekomstige socio-economisch stelsel. Voor deze kansen wordt een pas

sende hypothese (systematiek) opgesteld . Voor deze hypothese worden de eisen 

voor intensivering van kennisdeling en de eisen die de betrokken actoren aan 
hun woon- en werkomgeving stellen onderzocht en vertaald in een programma 

van eisen (PvE). Dit PvE zal gebruikt worden gedurende het tweede deel van de 

afstudeeropgave, het maken van een ruimtelijke vertaling van de hypothese in 

een theoretische casus. 
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Deel I: Onderzoek 

A. Waar liggen kansen binnen het komende socio-economische stelsel? 

1. Welke socio-economische trends zijn er in de loop der tijd te onderschei

den? 

2. Welke socio-economische trend kunnen we in de nabije toekomst ver

wachten? 
3. Welke kansen biedt deze socio-economische trend? 

4. Welke schaal binnen deze socio-economische trend biedt kansen voor ver

der onderzoek naar een ruimtelijke vertaling? 

5. Wat zijn bepalende dimensies welke van invloed zijn op de slagingskans 

van de ruimtelijke vertaling? 

B. Welke eisen worden gesteld aan een ruimtelijke vertaling van een facilitair 
gebouw dat als doel heeft het intensiveren van kennisontwikkeling? 

Deelll: Ruimt elijke vertaling 

C. Welke strategie kan worden toegepast op de ruimtelijke vertaling waardoor 

het een relevant ontwerp vormt voor Brainport Eindhoven? 

4.6. ONDERZOEKSMODEL 

Het onderzoeksmodel [fig. 6) vormt het plan van aanpak voor het eerste deel van 

de onderzoeksopgave. Dit onderzoeksmodelleidt tot een PvE dat in een later sta

dium (deelll) geïmplementeerd zal worden in een ruimtelijk ontwerp. Het onder

zoek start met een verdieping in het probleemveld. De historische analyse geeft 

inzicht in de ingrijpende socio-economische veranderingen welke Nederland 
gedurende de 20ste eeuw doormaakte. De conclusies uit het verleden kunnen 

helpen bij het schetsen van toekomstige perspectieven voor het aankomende 

socio-economische stelsel van Nederland. Na een onderzoek dat dieper ingaat 

op het toekomstige socio-economische stelsel kan worden bekeken waar moge

lijke kansen liggen. Deze kansen worden verwerkt in een hypothese. 

De hypothese wordt geanalyseerd door dimensies die een direct effect op de ef
fectiviteit ervan hebben op verschillende (ruimtelijke) schalen te analyseren. De 
uitkomsten vormen aanbevelingen welke worden vertaald tot een PvE. 

De relevantie van het PvE wordt inzichtelijk door de toepassing van spiderplots 
waarin een waardering kan worden gegeven aan iedere eis van het PvE. De spi

derplots zijn in een later stadium te verifiëren door het interviewen van verschil

lende actoren en het gebruiken van expert panels. 

Het onderzoeksmodel is universeel toepasbaar zolang wordt gekozen voor een 

transformerende economie binnen een bepaalde regio. Het theoretisch kader 

kan zo breed genomen worden als gewenst. Door meer schalen te gebruiken en 

te starten op een hogere ruimtelijke schaal wordt het onderzoek zeer omvangrijk 

maar wel bewerkelijker. 
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4.7. AFBAKENING ONDERZOEKSKADER 

Dit onderzoek richt zich enkel op de ont wikkeling van een nieuwe werksyste

matiek passend bij de kenniswerker van de 21ste eeuw. Om de omvang van het 

onderzoek te beperken zal de focus hierbij nadrukkelijk liggen op het 'nieuwe' 

werken. Dit zal namelijk de drijver vormen achter de kenniseconomie van de 21e 

eeuw. 
Inhoudelijk betekent dit het faciliteren en bevorderen van kennisdeling tussen de 

verschillende actoren binnen de kenniseconomie. Dit leidt volgens de hypothese 

regionaal tot een verhoogde kennisintensiteit. 

Ruimtelijk richt het onderzoek zich op de kennisregio. De focus ligt op Brainport 

Eindhoven waar een ruimtelijke oplossing gevonden dient te worden ter bevor

dering van de regionale kennisintensiteit. Op deze schaal liggen volgens de hy

pothese de meeste kansen. Deze keuze vloeit enerzijds voort uit het gegeven 
dat de fysieke nabijheid van de verschillende actoren van groot belang is voor 

het collectieve leerproces (Raspe e.a., 2004). De uiteindelijke uitwerking hiervan 

zal zich richten op het microniveau waar de interactie tussen de verschillende 

actoren plaatsvindt. 

4.8. Definities van begrippen 

» Cluster 1: Complex, groep, opeenhoping, tros sterrenhoop. (Van Dale) 
» Cluster 11: Een groep van bedrijven en organisaties die actief zijn op dezelfde 

'markt' en die gezamenlijk gebruik maken van dezelfde voorzieningen en mid

delen, zoals kwaliteitsborging, huisvesting en/ of een gezamenlijke energie- en 

watervoorziening. Clustering kan leiden tot ketenintegratie. (ketens-netwer
ken. ni/begrippen) 

» Sociale dynamiek: Een constante verandering van de maatschappij ten ge

volge van constante industriële evolutie. 

» Industriële evolutie: Geleidelijke overgang van een de het ene naar het an
dere socio-economische stelsel aangeleid door de constante drang naar tech

nologische vernieuwing en ontwikkeling. 
» Productie-economie: economie waarin de productiefactoren arbeid en ka

pitaal sterk gericht zijn op het produceren van producten op basis van be

staande technologieën. 

» Kenniseconomie: economie waarin de productiefactoren arbeid en kapitaal 

sterk gericht zijn op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën, 

producten en kennis. 
» Systematiek: Op rationele wijze tot stand gekomen systeem voor de ruimte

lijke vertaling van het werken en wonen van de 21e eeuw. 

» Kenniswerker: Hoog opgeleide werknemers die met informatie, informatie

technologie en communicatietechnologie hun brood verdienen. (Raspe, 2004) 

» Kennisintensiteit: mate van bedrijvigheid en innovatie. (Raspe, 2004) 

» Transitie: Een structurele maatschappelijke verandering die het resultaat is 
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van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het ge

bied van economie, cultuur, technologie, instituties en natuur en milieu. 

» Innovatie: nieuwe kennis te creëren via een intrinsiek onzeker probleemop

lossend proces dat is gebaseerd op bestaande kennis en/of informatie. Bij 

innovatie wordt nieuwe kennis (al dan niet zelf voortgebracht of van buiten 

aangetrokken) in een organisatie zodanig gehanteerd dat nieuwe, meer con

currerende producten en efficiëntere processen ontwikkeld kunnen worden. 

(Raspe, 2004) 

» Schalen: Ruimtelijke segregatie van de omgeving in meso, macro, micro enz. 

» Dimensies: Bepalende factoren binnen het onderzoeksveld 'wonen en wer

ken binnen de kenniseconomie' welke getoetst worden aan de verschillende 

schalen. 

» Socio-economisch stelsel: Maatschappelijk systeem dat de maatschappij 

draaiende houdt met zijn eigen, unieke kenmerken op het gebied van woon

en werkwensen. 

4.9 ONDERZOEKSMETHODE 

Stap I van het onderzoek verloopt volgens het onderzoeksmodel. Begonnen 

wordt met een verdieping in de probleemstelling aan de hand van een histori

sche analyse waarbij socio-economische veranderingen gedurende de 20ste 

eeuw centraal staan. Na het analyseren van de historische transities kan een 

uitspraak gedaan worden over de toekomstige socio-economische ontwikkeling. 

Kansen binnen deze toekomstige ontwikkeling kunnen via een verdieping binnen 

het kader omgezet worden in een hypothese. Deze hypothese wordt uitgewerkt 

tot een PvE door bepalende dimensies op verschillende ruimtelijke schalen te 

onderzoeken. Door interviews te houden met verschillende professionals uit het 

bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen wordt een beter inzicht vergaard 

van processen welke momenteel gaande zijn en betrekking hebben op de ken

niseconomie. 

Deel 11 Het PvE wordt in het tweede deel geïmplementeerd in een casus. Keuze 
voor de casus is afhankelijk van de strategie passend bij de uitkomsten van het 

onderzoek. 
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5.1. HISTORISCHE ANALYSE 

5.1 HISTORISCHE ANALYSE 

Uit de inleiding wordt geconcludeerd dat een constante industriële evolutie ge

durende de 20ste eeuw ten grondslag ligt aan het socio-economische stelsel 

waarin Nederland zich momenteel bevindt. Om duidelijke uitspraken te kunnen 

maken over toekomstige perspectieven binnen deze huidige 'kennis' economie 

moet eerst dieper in worden gegaan op socio-economische ontwikkelingen uit 

het verleden. Herkenbare trends kunnen immers voorspellende waarden hebben 

voor toekomstige ontwikkelingen. 

Een goed punt om de historische analyse te starten is de periode waarin Ne

derland stond voor zijn laatste grote socio-economische verandering, de trans

formatie van een agrarische economie naar een productie-economie tijdens de 

industriële revolutie eind 19e eeuw [fig. 8]. 

1880-1900 DE INDUSTRIËLE REVOLUTIE 

De kwalitatieve en kwantitatieve achterstand van Nederland die tijdens de we

reldtentoonstelling van 1851 in Londen duidelijk werd schreeuwde om een aantal 

ingrijpende en veranderende maatregelen van de Nederlandse maatschappij. Er 

werd duidelijk dat de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis, algemene- en 

scholing in nijverheidstechnieken, erkenning van de achterstanden en de bestrij

ding van het conservatisme hard nodig waren binnen de overwegende agrarische 

samenleving (Doevendans 2007). Ondanks deze inzichten duurde het lang voor

dat er binnen Nederland sprake was van een industriële revolutie vergelijkbaar 

met die van Groot Brittannië. Gedurende de wereldtentoonstellingen van Parijs 

(1855), Parijs (1865) en Wenen (1873) drong het besef van de achterstand door 

bij de bevolking en werden er steeds meer initiatieven genomen om deze in te 

halen. 
Een van de doorslaggevende ontwikkelingen was het steeds populairder wor

dende liberalisme. Vanaf 1848 zou de staat zich enkel nog bezig houden met het 

beschermen van personen en goederen, het bevorderen van de welvaart, rechts
zekerheid, onderwijs en het verzorgen van posterijen en communicatielijnen 

zoals spoorwegen en kanalen. Deze beleidsverandering bood grote kansen voor 

de internationale handel en economie. De overheid begon te investeren in het 

verkeersnet met de aanleg en het verbeteren van kanalen en spoorwegen. Deze 
maatregelen zorgden tezamen met de mechanisatie van het arbeidsproces voor 

een enorme toename in industriële productie en werkgelegenheid . 
De industriële revolutie had van Duitsland inmiddels één van de snelst groeiende 

economieën van Europa gemaakt. Nederland profiteerde hier van mee als door

voerland tussen het Duitse Ruhrgebied en Groot Brittannië. Verreweg het be

langrijkste hiervoor was de haven van Rotterdam, deze groeide eind 19e eeuw 
dan ook explosief. Dit had als gevolg dat de bevolking van Rotterdam zich binnen 

20 jaar wist te vermenigvuldigen van 200.000 naar ruim 410.000 inwoners. Ook 

andere grote steden kampten met deze problemen. Door de hoge werkgelegen

heid trokken de (vaak armere) plattelandsbewoners naar de steden waar werk in 

overvloed was en een fatsoenl ijk loon verdiend kon worden. 
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Deze bevolkingsgroei had destijds grote gevolgen voor het wonen en leven in 

de steden, al deze arbeiders dienden immers gehuisvest te worden. Dit huisves

tingsprobleem [fig. 7] leidde tot een stijging in bouwnijverheid, een sector die 

grote moeite had met het voorzien in degelijke huisvesting voor de aanhoudende 

stroom nieuwe arbeiders. Het gevolg was dat het grootste deel van de stadbe

woners in te kleine ruimten leefden zonder goede basisvoorzieningen zoals water 

en toiletten. De hygiëne [fig. 9] was dan ook ver te zoeken, met alle gevolgen van 

dien. Epidemieën braken vaak uit en de kindersterfte was hoog. Verschillende 

medici probeerden in navolging van Groot Brittannië de hygiënische benade

ring aan de man te brengen. Dit poogden ze door wetenschappelijke artikelen te 

publiceren en het oprichten van verenigingen en maatschappelijke organisaties 

welke allen in het teken stonden van de publieke hygiëne. Dit ging natuurlijk niet 

zonder de betrokkenheid van architecten en ingenieurs. 

De initiatieven van de hygiënisten leidden in 1901 tot de invoering van de wo

ningwet. Deze wet omvatte een groot aantal randvoorwaarden waardoor de 

overheid de kwaliteit van het wonen kon bewaken. 

1900 - 1940 TREK NAAR DE STAD 

De urbanisatie zet zich ongehinderd voort door de stijgende welvaart in de ste

den en de toenemende productie en werkgelegenheid ten gevolge van de indus

triële revolutie. De Nederlandse bevolking groeit tot 1940 ieder decennia met 

gemiddeld 15% (CBS, 2010). 

Het werken was sterk aan verandering onderhevig destijds. Grote populaties 

trokken van het platteland naar de steden om te gaan wonen en werken. Op het 
platteland heerste echter een compleet ander tijdsbesef dan in de industriële 

stad waar de arbeidende mens moest wennen aan de machinale, industriële pro

ductiewijze. Dit is ook de periode dat voor het eerst wordt gewerkt met ploe

gen- en nachtdiensten. De lange dagen en zware werkomstandigheden leiden 

tot protesten en de oprichting van vakbonden. Deze vakbonden hadden als doel 

de onderlinge verschillen die bestonden tussen de arbeidende bevolking en de 

midden- en hogere groepen weg te werken. Hier begon de emancipatie van de 
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arbeidersklasse naar een gelijkwaardige positie in de maatschappij. Een van hun 

speerpunten was betere huisvesting die aan hun behoeften voldeed[fig. 10). 

Vanaf 1901 werd de woningwet ingevoerd die een einde zou maken aan de er

barmelijke woonomstandigheden. De woningwet betekende dat de overheid, 

voornamelijk de gemeenten, zich in gingen zetten voor kwalitatief goede woning

bouw. Vanaf nu was de overheid bevoegd privaateigenaren van woningen aan te 

spreken op het gebrek aan woonkwaliteit. Een andere belangrijke ontwikkeling 

was dat gemeenten voor nieuwbouw en verbouw randvoorwaarden kon stellen 

aan woninggrootte, indeling en voorzieningen. 

Om een einde te maken aan de erbarmelijke woonomstandigheden en een groot

schalige oplossing te vinden voor de kwantitatieve huisvestingsproblematiek 

stemden veel Nederlandse gemeenten in met de plannen om steden op grote 

schaal uit te breiden, de uitbreidingsplannen. 

Het tot stand brengen van deze uitbreidingswijken zou het huidige en toekomsti

ge woningtekort dus kwantitatief en kwalitatief oplossen. Dit is het moment in de 

geschiedenis waarop de stedebouw voor het eerst wordt gezien als een beroep 
en discipline. Grote gemeenten zagen in dat kleine uitbreidingen van de steden 

niet meer aan de vraag voldeden en bovendien een negatief effect hadden op de 

ruimtelijke en infrastructurele structuur van deze steden. Meer overzichtelijke 

en planologische plannen dienden ontwikkeld te worden welke de stad zouden 

voorbereiden op de daaropvolgende decennia. 

Destijds resulteerde dit in structuurplannen hoofdzakelijk gebaseerd op een mix 

tussen de tuinsteden naar het idee van Ebenezer Howard en de functionele ste

debouw als gedefinieerd door het CIAM. De werkwijze van het CIAM stelde ont

werpers in staat zonering toe te passen op de toekomstige uitbreidingswijken. 

Hierdoor ontstond een gestructureerd netwerk van woonwijken en industriege

bieden dat doorsneden en onderling verbonden werd door een infrastructureel 

netwerk. Verdere gedetailleerde plannen op wijkniveau werden uitgewerkt in 

partiële uitbreidingsplannen. 
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Het beste voorbeeld van alle destijds ontworpen uitbreidingsplannen is het al

gemene uitbreidingsplan van Amsterdam (AUP) door van Eesteren [fig. 11]. Het 

is een schoolvoorbeeld van moderne 'sociale' stedebouw, in feite een mix van 

Ebenezer Howard's tuinstad en de functionele stedebouw van het CIAM. 

Na een periode van experimenteren met allerlei woningbouw door de gemeen

telijke woningdienst werd besloten dat ook hier kleine stadsuitbreidingen niet 

meer voldeden. Het AUP bood de oplossing en omvatte informatie over o.a. 

woondichtheid, functieverdeling en toekomstige demografische groei. Wonen, 

werken, recreëren en verkeer worden gescheiden. Werken deed men in de bin
nenstad of in het nieuwe havengebied. Recreëren gebeurde tussen de nieuwe 

woongebieden in het westen en zuiden en de binnenstad. Een klein deel, aange
sloten op de Gordel '20- '40, werd voor de Tweede Wereldoorlog gerealiseerd. 

Het merendeel pas na WOII. 
De tuinsteden van Ebenezer Howard lagen ten grondslag aan de invulling van de 

wijken binnen veel van de uitbreidingsplannen. Het traditionele middeleeuwse 

gesloten bouwblok werd vervangen door nieuwe verkavelingtechnieken welke 

ruimer van opzet waren en beter voldeden aan nieuwe eisen met betrekking tot 

lucht, licht en ruimte. 
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Ebenezer Howard's (fig. 12) tuinstad zou een ideale mix worden bestaande uit de 

voordelen van de stad en het gezonde klimaat van het landelijk wonen. Het wer

ken, wonen en recreëren worden hier strikt van elkaar gescheiden. In zijn werk 

'Garden Cities of Tomorrow' beschrijft Ebenezer Howard het volledige concept 

van zijn tuinsteden. Het diagram (fig. 13) bestaat uit een cirkel met een diameter 

van ca. 1200 meter. In het midden bevindt zich het grote stadspark, de omrin

gende cirkel is bestemd voor openbare gebouwen met daarachter de woonvoor

zieningen. De buitenste ring wordt gevormd door een industriële zone. Agrari

sche bedrijvigheid vindt plaats in de 'groene zone' buiten de cirkel. De ideale 

grote voor een dergelijke tuinstad was 32.000 inwoners. Wanneer de populatie 

de 32.000 inwoners oversteeg, zou dit betekenen dat een nieuwe gelijksoortige 
tuinstad (fig. 14) ontwikkeld moest worden. 

UilliL IITI IILII:ftl 
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Het scheiden van functies en ruimte bieden voor openbaar groen viel in Neder

land goed in de smaak. Vandaar dat een mix van functionele stedebouw en de 

tuinsteden in goed aarde viel. Tuinsteden zoals Ebenezer Howard ze bedoelde 

zijn in Nederland nooit uitgevoerd. Wel zijn er verschillende tuindorpen gereali

seerd als wijken van verschillende uitbreidingsplannen. 

Een goed voorbeeld is het Nederlandse tuindorp Vreewijk [fig. 15) te Rotterdam. 

Vreewijk heeft een knus (dorps) karakter met enkellage bebouwing en veel groen 

waar de voormalige plattelandsbewoners behoefte aan hadden. Nagenoeg alle 

woningen waren in het bezit van een achtertuin, iets wat nieuw was in de steden. 

Volgens planologen waren private tuinen noodzakelijk voor een goed contact 

tussen gezinsleden en het groen. Ook is er voldoende openbaar groen aanwezig 
waar kinderen veilig kunnen spelen, dit in tegenstelling tot de stad waar kinde

ren speelden op straat of in de portieken van hun woningen. Nadeel aan de wijk 

Vreewijk was dat overdag een groot deel van de mannen en vrouwen de wijk 
verlieten om naar hun werk te gaan waardoor de wijk stil en verlaten werd, de 

stad leefde altijd. 

Tuindorpen zoals vreewijk vormden op kleine schaal een oplossing voor het huis

vestingsprobleem begin 20e eeuw. De invloed die het tuinstadconcept op de ste
debouw na de Tweede Wereldoorlog had was echter erg groot. 

1945 -1965 DE WEDEROPBOUW 

Na de Tweedewereldoorlog waren grote delen van de Nederlandse steden plat

gebombardeerd. De stad Amsterdam was redelijk ongeschonden uit de strijd 

gekomen maar o.a. Rotterdam en Nijmegen wa_ren door de bombardementen 
nagenoeg weggevaagd [fig. 16). Ondanks de oorlog zette de bevolkingsgroei zich 

onverminderd voort. Aan huisvesting was dan ook nog steeds een groot tekort, 

deze situatie werd verergerd door de bombardementen. 
De ontberingen die de bevolking tijdens de oorlog had moeten doorstaan en de 

ellende waarmee ze direct na de oorlog geconfronteerd werden leidde tot de 

behoefte naar gemeenschap binnen de samenleving. Al voor de oorlog stond de 
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16 Rotterdam 1946: Totale 
verwoesting van het centrum 
van Rotterdam na WOII. 
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kwaliteit van het leven in de binnensteden ter discussie. De stad zou ontmenselij 

ken en bestaan uit losse individuen in plaats van een hechte gemeenschap. Deze 

veronderstelling stond dwars op de behoeften van de stadsbewoner direct na de 

Tweede Wereldoorlog. De wederopbouw en de bijbehorende uitbreidingsplan

nen boden voor dit probleem de oplossing. In steden zoals Amsterdam en Rotter

dam werden partiële uitbreidingsplannen uitgewerkt volgens 'de wijkgedachte'. 

De wijkgedachte is aan het einde van de jaren 20 in de Verenigde Staten ontstaan 

als reactie op de slechte woon- en leeftoestanden in de steden (Doevendans, 

2006). Het concept van de wijkgedachte kan worden samengevat als het idee om 

binnen de stad tot bewuste gemeenschapsvorming te komen, en daarmee tevens 

een beschermend en opvoedend kader voor de jeugd te bieden. Buurt en wijk 

moesten fungeren als ruimtelijke kaders voor het scheppen van dit 'wij', met het 

gezin als centrale spil in dit alles. Een Rotterdamse werkgroep onder leiding van 
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Ir. Bos nam de wijkgedachte op als nieuw stedebouwkundig concept voor de we

deropbouw en uitbreiding van verschillende steden. De plannen zijn beschreven 

in het boek 'De stad der toekomst, de toekomst der stad' uit 1946 [tig. 17]. Bos 

erkende de vervreemding en ontmenselijking welke gaande was in de centra van 

de grote steden en zag de wijkgedachte als ideale oplossing voor het creëren van 

een gemeenschap {Bos, 1946). 

Dit Utopia wat Bos schetst moest volgens bepaalde regels worden verwezenlijkt. 

Nieuwe wijken dienden opgedeeld te worden [tig. 18] in verschillende buurten 

die bestemd waren voor bevolkingsgroepen met een overeenkomende sociaal

culturele achtergrond. In het destijds sterk verzuilde Nederland kwam dit in feite 

neer op wijken waarbinnen een sterke segregatie was tussen de verschillende 

zuilen. De protestanten leefden samen maar apart van de katholieken die weer 

in een andere buurt woonden dan de gereformeerden . 

Ondanks de sterke segregatie was dit voor veel bewoners een aantrekkelijke vorm 

van samenleven. Wonen gezamenlijk met mensen die dezelfde sociaal-culturele 

achtergrond en gedachten hadden creëerde automatisch gemeenschapsgevoel 

waarin bewoners zich fijn en geborgen voelden. Deze wijken vormden gedurende 

20 jaar een ideale leefomgeving voor gezinnen die hun kinderen in een veilige 

omgeving wilden laten opgroeien. De gemeenschappen waren bedoeld om het 

individu te bevorderen in zijn zelfontplooiing binnen een veilig milieu waar hij 
omringd zou zijn door gelijkdenkende. 
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Het gaat fout met de wijkgedachte wanneer de welvaart begin jaren '60 stijgt 

en de behoefte aan samenhorigheid afneemt. De ontzuiling die dan zijn intrede 

doet draagt hier in grote mate aan bij. Een steeds groter wordende groep binnen 

de bevolking zet zich af tegen de naoorlogse stedebouw dat hen bestempeld als 

een massaproduct. In plaats daarvan willen zij gezien worden als individuen met 

sterk uiteenlopende karakters . De komst van snellere transportmogelijkheden 

en nieuwe media zoals de kleurentelevisie voor het grote publiek versterken de 

emancipatie van het individu. De starre naoorlogse huisvesting, die voorzag in de 

gemeenschappen waar na de Tweede Wereldoorlog zo'n enorme behoefte aan 

was, kan zich niet aanpassen aan de sterk veranderende eisen van de bewoners. 
De 'wijkgedachte' wordt dan ook doodverklaard als planologisch concept. 

1965 -1990 SOCIALE REVOLUTIE EN DE 2E INDUSTRIËLE REVOLUTIE 

Het principe van de wijkgedachte faalt. In plaats van de gemeenschap komt nu 

het individu naar voren welke zich afzet tegen de naoorlogse opgelegde segre

gatie. Dit individu wil zijn eigen plaats binnen de stad vinden. Deze emancipatie 

van het individu leidt tot nieuwe woon- en werkstandaarden waarbinnen het 'ik' 
zich kan ontplooien op zijn eigen wijze. Deze maatschappelijke verandering gaat 

gepaard met een afname in bevolkingsgroei (CBS, 2010). Deze afname is te wijten 

is aan een veranderende gezinsgrootte en samenstelling ten gevolge van het op

komende individualisme. 

Tegen 1970 was de grootste huisvestingsproblematiek opgelost en was kwanti

teit niet langer meer de drijfveer van de bouwindustrie. Het in 1972 gepubliceer

de rapport door de Club van Rome had ook een grote invloed op de wijze waarin 
Nederland de komende decennia met haar stadsuitbreidingen en haar economie 

om zou gaan (Betsky, 2004). Het rapport beschreef haarfijn de verbanden tussen 

economische groei en de gevolgen voor het milieu. Het rapport gaf een prognose 

van het grondstof- en voedselverbruik van de wereld voor de daaropvolgende 

decennia. Grofweg kwam dit er op neer dat de grondstoffen wereldwijd in rap 

tempo opraakten. Nederland was destijds bijna geheel afhankelijk van handel, 

technologie en energie van buiten de eigen landsgrenzen en dus erg afhankelijk 
van anderen. De oliecrisis in 1973 en de daaropvolgende autoloze zondagen be

nadrukten deze afhankelijkheid nogmaals. Er moest dus wat veranderen aan de 

Nederlandse economie. 
Veranderende behoeften van de eindgebruiker en de noodzaak slimmer om te 

gaan met grondstoffen maakten een einde aan het eindeloos en monotoon uit

breiden van de steden. Nieuwe stadsuitbreidingen dienden variatie te bieden die 

de eisen van de eindgebruiker weerspiegelden. 
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Deze nieuwe eisen uiten zich ondermeer in de woon- en werkwensen van grote 

delen van de bevolking. De architecten namen deze gedifferentieerde identitei

ten, die werden weerspiegeld in consumptie, seksuele en religieuze keuzes, mee 

in hun ontwerpen wat leidde tot een divers scala aan nieuwe typen woningen en 

woonwijken . 

Geheel nieuwe bouwconcepten ontsprongen destijds ook zoals het drager- in

bouwsysteem van de Stichting Architecten Research (SAR) van Ir. J. Habraken [fig. 

19]. Zij stelden voor dat de samenleving dragers moesten bouwen die de bewo

ners zelf in konden vullen. Door de inbouw los te koppelen van de drager bereikte 

men volgens de SAR een hoge mate van aanpasbaarheid en was het mogelijk de 

drager een tweede leven te geven met een andere inbouw indien deze niet meer 

volstond aan de eisen van de gebruiker. Een mooi voorbeeld van het loskoppelen 

en keuze geven aan de toekomstige bewoners waren de Diagoonwoningen [fig. 

20) van Herman Hertzberger (Vletter, 2004). Bij oplevering waren de woningen 

nog niet af en hadden de bewoners de mogelijkheid om binnen een constructief 

raamwerk hun eigen invulling te geven. De mogelijke varianten waren welliswaar 

aan een aantal voorwaarden gebonden, maar het was hier mogelijk om de slaap

kamers bijvoorbeeld op de begane grond te situeren en de woonkamer erboven. 

De hoofdstructuur bestond uit 2 kernen met een aantal halve verdiepingshoge 

lagen met wooneenheden. De functie van deze wooneenheden was de keuze van 

de bewoners. Door deze vrijheid ontstond een grote diversiteit aan woninginde

lingen. In totaal zijn er 8 Diagoonwoningen gerealiseerd. 

19 John Habraken: Me
deoprichter van Stichting 
Architecten Research. 

20 Herman Hertzberger. 
Diagaanwoningen uit 1967. 
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Zoals eerder aangegeven is de invloed van techniek en nieuwe innovaties zoals 

snellere communicatie en media via radio en televisie van grote invloed geweest 

op de kentering die binnen de maatschappij begin jaren '60 heeft plaatsgevon

den. Dit werd uiteraard weerspiegeld in de eisen van de eindgebruiker. De in

vloed van deze technologische ontwikkelingen wordt pas echt goed duidelijk 

wanneer gekeken wordt naar de invloed ervan op de industrie. 
~én van de belangrijkste technologische innovaties is zonder meer de uitvinding 

van de transistor in de laboratoria (Belllabs) van de Bell Telephone Company, 

tegenwoordig bekend als AT&T (Drucker, 1999}. Toen de transistor in 1946 werd 

uitgevonden was het potentieel ervan buiten de telefoonindustrie nog niet dui

delijk. Het patent werd daarom voor slechts $ 25.000,- verkocht aan nieuwko

mers in de markt overal ter wereld. In zekere zin kan dit gebrek aan visie in het 
eigen product door de Bell Labs gezien worden als grote stimulans binnen de 

technologische sector. Door dit gebrek werd de kennis van de transistor moeite

loos verspreid onder talloze bedrijven die het principe verder ontwikkelden tot 

bijvoorbeeld de microchip. Deze innovatie maakt de transistor tot één van de 

belangrijkste technologische uitvinding van de afgelopen eeuw. 

Door de komst van de microchip en computertechnologie kan op grote schaal 
de modernisatie van het arbeidsproces plaats vinden. Door de automatisering 

neemt de productie toe maar de manuele arbeid in Nederland af. Computertech
nologie en automatisering maakte het mogelijk voor bedrijven om te globalise

ren, hierdoor kan de productie gecentraliseerd worden. Dit laatste luidde het 

einde in van de massaproductie binnen Nederland omdat dit elders economisch 

aantrekkelijker was. Massaproductie trekt sindsdien ook steeds verder oost
waarts naar Azië en Oost Europa. 

De technologische en economische vooruitgang van deze periode is te wijten aan 

de ontwikkeling van nieuwe kennis en innovatie. Bedrijven gaan hierdoor ook 

de kracht van kennis inzien en investeren vanaf deze periode meer in research 

en development (Raspe, 2004). De eerste stappen richting een kenniseconomie 
worden zichtbaar. De uitdaging voor Nederland ligt in het kapitaliseren van de 
nieuwe productiefactor, kennis. 

1990- HEDEN VERNIEUWING VAN DE ECONOMIE 

Doordat het besef groeit over het belang van kennis binnen de Nederlandse 

economie gaan bedrijven fors meer investeren in kennisontwikkeling en neemt 

de technologische vernieuwing van het arbeidsproces begin jaren '90 enorme 

stappen. De sterke opkomst van ICT, de automatisering en de daarmee gepaard 

gaande afname in productie zorgen voor de komst van een nieuw soort arbeids
kracht, de kenniswerker. 

Met name het internet heeft het afgelopen decennia een enorme invloed gehad 

op de Nederlandse economie. De transformatie naar een kenniseconomie is niet 
alleen maar een digitalisering van onze huidige economie, maar omvat vooral een 

revolutie in het gebruik van technologie in business, gebaseerd op informatie- en 
telecommunicatie technologieën. (Briggs 2005} Er mag gesteld worden dat door 
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het internet de transformatie naar een kenniseconomie in een sneltreinvaart is 

geraakt. 

Binnen deze transformatie worden de productiefactoren arbeid en kapitaal ster

ker gericht op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën. Dit is 

voor bedrijven ook een strategie om concurrerend in de markt te blijven. Pro

ductie verplaatst zich immers oostwaarts over de aardbol waardoor bedrijven 

genoodzaakt zijn andere bronnen van inkomsten te genereren. De afgelopen de

cennia richt de overgebleven productie zich dan ook steeds meer op kwaliteit 

en vernieuwing in plaats van kwantiteit, de focus ligt hier op de ontwikkeling 

van nieuwe innovaties en het succesvol op de markt brengen van deze nieuwe 

producten . 

De laatste 2 decennia is ook een duidelijke stijging in het opleidingsniveau van de 

beroepsbevolking en een stijging van het aantal hoger opgeleiden (HBO en WO). 

Door de verschuiving van de productie-industrie neemt het aantal banen waarbij 

arbeid bestaat uit spierkracht af en het aantal banen waarbij communicatieve 

vaardigheden en denkvermogen van pas komen groeit. Hierbij gaat het niet enkel 

om banen die een hoger opleidingsniveau vragen. 

Beleidsmatig zet de overheid ook in op een socio-economische ontwikkeling 
richting een kenniseconomie. Zowel op landelijk en Europees niveau wordt de 

ontwikkeling (research & development) van innovatie gestimuleerd door het aan

bieden van subsidies aan bedrijven en kennisinstellingen. Deze en andere maat

regelen moeten Nederland en Europa als meest concurrerende en dynamische 

kenniseconomie ter wereld neerzetten (Ra spe, 2004) 
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CONCLUSIE 

De historische analyse laat een sterke socio-economische ontwikkeling zien van 

Nederland gedurende de 20ste eeuw. Deze evolutie start eind 19e eeuw met 

de eerste industriële revolutie, waardoor Nederland een enorme economische 

groei doormaakt. De bevolking ontvlucht het arme platteland en trekt in grote 
getal en naar de stad waar werk in overvloed is en de welvaart stijgt. De grote ste

den hadden grote moeite met de huisvesting van alle migranten waardoor deze 

vaak genoodzaakt waren te leven onder erbarmelijke omstandigheden in over

volle woningen en kelders. De woningwet maakte in 1901 een einde aan deze 

wanpraktijken. Ook de kwaliteit van het werken was in die tijd aan verandering 

onderhevig. Werknemers kwamen succesvol in opstand tegen de slechte werk

omstandigheden en richten samen vakbonden op om een krachtigere indruk te 

maken tegen de werkgevers. 

Op de crisis van begin jaren '30 na gaat het Nederland tot 1940 voor de wind. 

De economie groeit en de bevolking is tevreden. In 1940 valt Duitsland Neder

land binnen en komt de economie tot stilstand. De woningnood na de Tweede 

Wereldoorlog is door de verwoesting enorm en de emotionele schade onder de 

bevolking eveneens groot. Direct na de oorlog heerst dan ook een grote behoefte 
aan samenhorigheid onder de bevolking. 

Zoals de onrechtmatigheden op de werkvloer begin 20ste eeuw leiden tot de 
oprichting van vakbonden hebben grote delen van de bevolking nu weer de be

hoefte om door samenwerking en samenhorigheid sterker uit de crisis te komen. 

De kwantitatieve woningnood loste men op door tijdens de wederopbouw grote 

stadsuitbreidingen te realiseren. Deze wijken waren echter een massaproduct 

met weinig variëteit en boden absoluut geen flexibiliteit aan de gebruiker. Dit 

gebrek aan identiteit(en) werd deze wijken 20 jaar later dan ook fataal. De wel

vaart steeg sinds de Tweede Wereldoorlog en nieuwe communicatiemiddelen, 
media en transportmogelijkheden leiden tot vernieuwing van het arbeidsproces 

en nieuwe eisen van de eindgebruiker aangaande zijn woning en leefomgeving. 

Het gesegregeerde en monotone woonaanbod en het socio-economische stelsel 

waar het deel van uitmaakte voldeed niet aan de nieuwe wensen van het indi

vidu. Een sociale revolutie was dan ook onvermijdelijk. 
Deze vond halverwege de jaren '60 dan ook plaats. Individuen zochten allerlei 

wegen om hun eigen identiteit op allerlei manieren te uiten en stelden zo nieuwe 

eisen aan hun woon- en werkomgeving. 

Enkele revolutionaire bouwkundigen zagen destijds dat deze revolutie een grote 

impact zou hebben op het toekomstige wonen en dat de massale eentonige wo

ningbouw niet tegen de snelle maatschappelijke verandering bestand was. Pro

minenten zoals John Habraken, de Metabclisten en Archigram stelden dan ook 

andere woonvormen voor. Hoewel niet alle plannen uitvoerbaar bleken te zijn, 
vormden kwaliteit, dynamiek en aanpasbaarheid de kernbegrippen van hun plan

nen. 

De sterke ontwikkeling van nieuwe communicatie, media, vervoersmiddelen en 

ICT leidt er gedurende de tweede helft van de 20ste eeuw toe dat het arbeids

proces geïntensiveerd en geautomatiseerd kan worden waardoor productie ver-
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hoogd en gecentraliseerd kan worden. Dit betekend voor Nederland het begin 

van het einde voor de productie-economie, productie verhuist naar economisch 

aantrekkelijke landen in Azië en Oost Europa. Door deze technologische ontwik

kelingen zoals de automatisering van het arbeidsproces wordt het belang van 

kennisontwikkeling binnen bedrijven belangrijker. Door meer te investeren in 

research en development ontwikkelen bedrijven nieuwe kennis en innovatieve 

producten in plaats van ze massaal te produceren. Op deze wijze kapitaliseert 

men kennis en wordt de koppositie op de afzetmarkt behouden. Deze overgang 

van kwantiteit naar kwaliteit begin jaren '70 kan worden gezien als de start van 

een transformatie naar een ander socio-economisch stelsel. Dat van de kennis

economie, waar de productiefactoren arbeid en kapitaal sterker gericht zijn op 

de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie. 

Deze transformatie is voortdurend gaande, dit bewijst de komst van de kennis

werker en de behoefte aan nieuwe, innovatieve en prikkelende werkomgevingen. 

Aanpasbaarheid is hierbij van groot belang, als er één conclusie is die uit de his

torie getrokken kan worden is het wel dat de eisen en wensen van de actoren, 

en de actoren zelf dus ook, continu veranderen. Als gevolg hiervan evolueert het 

socio-economische stelsel waar Nederland in verkeert ook mee. Het doel van 
deze evolutie is ten alle tijde het verbeteren van de levenskwaliteit, al dan niet 

door technologische vernieuwing (innovatie). De manier waarop deze socio-eco

nomische evolutie gefaciliteerd wordt is nooit hetzelfde en zal moeten inspelen 

op de veranderlijke wensen van de actoren. Deze actoren kan men vertalen als 
bewoners met veranderende woon- en leefwensen of arbeiders met evolue

rende werkeisen. De eisen van deze arbeiders, binnen de kenniseconomie "ken

niswerkers" genoemd, staan vooral in de belangstelling. Kennisintensivering kan 

immers enkel plaatsvinden wanneer de kenniswerker zich op zijn gemak voelt in 
zijn werkomgeving en gestimuleerd wordt tot het delen van kennis. Welke eisen 

er gesteld worden aan een dergelijke huisvesting die deze aspecten kan facilite

ren zal door onderzoek naar de kenniseconomie en de kenniswerker duidelijk 
moeten worden. 

Peter Drucker haalde dit dilemma al eerder aan in zijn werk The Age of Disconti
nuity (1992} waarin hij stelt: 

"We do not yet know how to satisfy the knowledge worker and to enable him to 
gain the achievement he needs. Nor do we as yet fully understand the socio/ and 
psychological needs of the know/edge worker" 
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5.2 TOEKOMSTIGE PERSPECTIEVEN 

5.2.11NLEIDING 

Uit de historische analyse is duidelijk te zien waar de toekomstige ontwikkeling 

van de Nederlandse economie zich op zal richten. Hoe gaat de Nederlandse over

heid en het bedrijfsleven hiermee om en op welke schaal speelt deze kenniseco

nomie zich af? Deze vragen staan centraal in dit hoofdstuk. 

De Nederlandse strategie vormt een verlengstuk van de Europese beleidsvoering 

rond de kenniseconomie. Concreet wil de Europese Unie Europa zich profileren 

als meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld. Dit wil men 

bereiken door Europese bedrijven hun pijlen zoveel mogelijk te laten richten op 
onderzoeksinspanningen, en hiervoor een gunstig klimaat aan te bieden. Natio

naal wordt dit sinds enkele jaren vertaald in het stimuleren van innovatie door 

middel van subsidiëring en opleidingen beter aan te laten sluiten op het bedrijfs

leven (Raspe, 2004}. 
Ruimtelijk doet de overheid hier nog weinig uitspraken over. Wel mag aange

nomen worden dat lokale en regionale netwerken van groot belang zijn bij de 

ontwikkeling van deze kennis. Het is dan ook niet vreemd dat de grootste kennis
intensieve bedrijven zich in de steden bevinden. Voordat dieper wordt ingegaan 

op de regionale kansen voor de kenniseconomie wordt eerst dieper ingegaan op 

het begrip 'de kenniseconomie'. 

5.2.2 DE KENNISECONOMIE 

Zoals eerder genoemd kwam begin tweede helft van de 20ste eeuw het besef dat 
kennis noodzakelijk was als technologisch vernieuwende arbeidsfactor om een 

concurrerende positie te behouden. 
Een van de eerste analisten die dit inzag was de Amerikaan Peter Drucker. Hij 

maakte in zijn boek 'The Age of Discontinuity' binnen het moderne arbeidspro

ces onderscheid tussen manuele arbeid en hoofdarbeid. Doordat productie, de 

manuele arbeid/fabrieksarbeid, naar het oosten aan het verschuiven is wordt het 

noodzaak de nationale positie in de mondiale markt als industriële economie te 

herzien. Het antwoord hierop is de 'kenniseconomie'. Voor postindustriële wes

terse landen betekent dit het kapitaliseren van hun kennis, of volgens Drucker, 

hun hoofdarbeid. Dat dit een lopend proces is bewijst het feit dat het aantal ba

nen waarbij arbeid uit spierkracht bestaat afneemt en het aantal banen waarbij 
communicatieve vaardigheden en denkvermogen van pas komen groeien. Verder 

is de opkomst van de kenniseconomie af te lezen aan de aanzienlijke groei van 

investeringen in innovatie door R&D. Innovatie vormt immers de drijvende kracht 

achter de kenniseconomie. Innovaties komen grotendeels tot stand door het in

terpreteren van data en informatie om zo nieuwe kennis te ontwikkelen. Maar 

wat houdt het abstracte begrip 'kennis' feitelijk in? 
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5.2.3. KENNIS 

Kennis heeft nauwe verbanden met de begrippen 'data' en 'informatie', data be

staat immers uit een hoeveelheid informatie. Deze informatie is vaak van een on

gestructureerde aard. Kennis is het toepassen en gebruiken van deze informatie 

en omvat de competentie deze data te interpreteren en te structureren (Raspe 

2004}. Maar kennis is meer dan enkel het interpreteren van informatie, het heeft 

ook betrekking op een bewustzijn dat is verkregen door ervaring, vertrouwdheid 

of geleerdheid. (Ra spe 2004}. 

Veel is er geschreven over de manier hoe informatie en kennis op elkaar inwer
ken, dit is echter niet relevant voor het onderzoek naar de karakteristieken er

van. Wel is zeker dat communicatie een belangrijke rol speelt bij het ontwikkelen 

van kennis. Ook kan kennis leiden tot nieuwe gegevens, waaruit op zijn beurt 

weer nieuwe kennis voortvloeit. Wanneer deze nieuwe kennis door een bedrijf 

of instelling wordt aangewend tot het creëren van nieuwe, meer concurrerende 
producten of productieprocessen spreekt men van een innovatie. 

De rol van kennis binnen de kenniseconomie is zoals gezegd meer dan het inter

preteren van informatie. Bedrijven kunnen kennis aanwenden om kansen in de 

markt te onderzoeken en hierop in te spelen. Dit gebeurt wederom door hun 
kennis aan te wenden, nu voor de ontwikkeling van innovaties welke zij kunnen 

verkopen of delen met andere bedrijven en kennisinstellingen. 

Het ontwikkelen van innovaties en het verspreiden van kennis ligt zoals eerder al 

gezegd ten grondslag aan de moderne kenniseconomie. 

5.2.4. INNOVATIE 

Indien een uitvinding daadwerkelijk succesvol wordt aangewend, al dan niet bin

nen een economisch proces, spreken we van een innovatie. Innoveren is een ite

ratief (herhalend) proces waarin get racht wordt nieuwe of verbeterde producten 
en processen te realiseren (Raspe 2004}. 

Innovatie is niet langer een lineair proces maar gaat steeds meer gepaard met 

interactie (communicatie over en weer) tussen innoverende bedrijven en andere 

factoren. Door deze samenwerking ontstaat er binnen bedrijven een hogere ken

nisintensiteit wat op zijn beurt weer leidt tot meer innovatie. Samenwerking en 

kennisdeling zijn dus essentieel binnen een goed functionerende kennisecono
mie. 

Innovatie vormt samen met Research & Development (R&D) en Human Capital 

de drie pijlers van de kenniseconomie. Vaak leidt men de kennisintensiteit van 

een regio af aan de uitgaven in R&D. Dit zegt echter niets over de resultaten en 

daadwerkelijke innovaties en eventuele economische groei die eruit voortvloeit. 

5.2.5. HUMAN CAPITAL 

Human Capital omvat alle elementen die het innovatieproces ondersteunen zo

als opleiding, onderwijs en beroepsvaardigheden, de creativiteit van de beroeps

bevolking, de mate waarin werknemers met behulp van de informatie- en com

municatietechnologie hun werkzaamheden verrichten en de communicatieve 
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vaardigheden in de netwerkrelaties die werknemers onderhouden. Dit Human 

Capital noemt men ook wel de 'kenniswerkers'. Kenniswerkers brengen innova

ties tot stand en zijn daarom bepalend voor het succes van een kenniseconomie. 

Op plaatsen met hoge concentraties kenniswerkers ontstaat ook een hogere ken

nisintensiteit (Raspe, 2004). Met deze term doelen we op de mate van bedrijvig

heid en innovatie van een locatie. Hu man Capita I trekt hedendaags in grote mate 

naar de steden, niet enkel door de verhoogde werkgelegenheid maar ook door de 

hogere concentratie aanvrijetijds-en uitgaansgelegenheden . 
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5.2.6. RUIMTELIJKE VERTALING 

Deze steden vormen dan, vaak ondersteund door de vanouds aanwezige indus

trie, de plaatsen waar aan de kenniseconomie gerelateerde bezigheden zoals 

R&D plaatsvinden. Hierbinnen vindt R&D vaak niet plaats in dicht verstedelijkte 

gebieden maar in de perifere zones die hieraan grenzen. Tezamen met de steden 

vormen deze perifere zones zogenaamde kennisregio's waar op regionaal niveau 
een hogere kennisintensiteit waarneembaar is. Deze kennisregio's bestaan uit 

een agglomeratie van kennisgerelateerde ondernemingen. Omdat ruimtelijke 

nabijheid van groot belang is waar het gaat om kennisuitwisseling hebben de ag

glomeraties een positief effect op de kennisintensivering (Raspe, 2004). 

Het woord agglomeratie wordt ook vaak vertaald als een stedelijke concentratie 
van activiteiten. Agglomeratievoordelen hebben te maken met verscheidenheid 
en concurrentie van stedelijke concentraties van bedrijvigheid. Er wordt veron

dersteld dat het stimuleren van innovaties bij bedrijven een positief effect heeft 

op de economische groei ter plaatse (Raspe, 2004). Deze stimulans dient niet 

noodzakelijk tot nieuwe patenten of octrooien te leiden maar eerder tot de uit

wisseling van nieuwe kennis tussen bedrijven. 

Kennisuitwisseling staat hier centraal omdat het niet zozeer de innovaties zijn die . 
bijdragen aan economische groei maar juist de leerervaringen die uit de ontwik

keling van de innovaties voortvloeien. Kennisdeling ligt ten grondslag aan deze 

leerervaring. 

Inmiddels komt duidelijk naar voren dat kansen voor het verhogen van kennisin
tensiteit binnen het regionale perspectief liggen. De Nederlandse regering ziet in 
een regionale aanpak ook kansen om tot een concurrerende kenniseconomie te 

komen. Sinds enkele jaren zijn er dan ook concrete plannen om de A2 als tech

nologische nationale as te gebruiken. Reden hiervoor is de hoge kennisintensiteit 

aangrenzend aan de A2. De Regio Brainport Eindhoven heeft gezien zijn kennis

intensiteit een belangrijke rol te vervullen. Plannen voor Brainport Eindhoven 

zijn dan ook al ver gevorderd en gericht op de ontwikkeling en intensivering van 
de kennisintensiteit binnen de regio. Dat er een hoge kennisintensiteit aanwezig 

is binnen de regio Brainport Eindhoven blijkt wel uit het feit dat ruim 40% van 

alle private uitgaven aan R&D binnen Nederland hier worden besteed (Boe lens, 
2009). Door dergelijke uitgaven aan R&D verschaft Brainport Eindhoven zich een 

positie tussen de grootste kennisregio's op Europees niveau zoals Stockholm, 

München en Stuttgart. Hoewel aan het internationale karakter gewerkt wordt 
komen investeringen in kennis voornamelijk voort uit bedrijven welke binnen de 

Regio Eindhoven gevestigd zijn. Hier ligt ook het besef dat kansen zich voorname

lijk op regionaal niveau voordoen. 
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5.3. KANSEN BRAINPORT EINDHOVEN 

Zoals al eerder beschreven lijkt de regionale schaal goede kansen te bieden bin

nen de kenniseconomie. Aangezien hier een gezamenlijk, uniek sociaal-maat

schappelijk kader aanwezig is. Het is een handzaam kader dat bedoeld is de ken

nisintensiteit van een specifieke regio te vergroten. Binnen de regio kunnen we 

bepaalde factoren onderscheiden welke invloed uitoefenen op de regionale ken

nisdel ing. Door deze factoren te analyseren en te benoemen kunnen de belang

rijkste dimensies voor kennisintensivering worden vastgesteld . Deze regionale 

analyse mond uit in het stellen van een hypothese, ofwel de kans welke verder 

onderzocht gaat worden aan de hand van een aantal dimensies. Deze kans wordt 

getoetst op de daarvoor vastgestelde schaalniveaus (zie onderzoeksmodel). 

5.3.1. REGIO ALS KENNISKADER 

Keuze voor een 'kennisregio' als een duidelijk kenniskader heeft zoals hierboven 

geschreven een aantal voordelen. Deze voordelen worden bij de kansbepaling 

overwogen. Vooral de schaalverkleining van meso (globaal/landelijk) naar de 

kennisregio heeft vooral voor actoren voordelen. 

» De lokale 'overheden' kennen de lokale omstandigheden beter. Deze omstan

digheden verschillen per kennisregio sterk, maar kunnen door een lokaal be

leid veel effectiever gebruikt worden. Denk hierbij bijvoorbee ld aan de plaat

sing van kennisclusters en ruimte voor toekomstige spin-offs . 

» Een regionale, decentrale benadering biedt voor kleine bedrijven (MKB) en 

starters veel meer kansen, met name bedrijven die minder aan R&D kunnen 

doen en minder systematisch marktonderzoek uitvoeren. Om deze schaalna

delen te overbruggen zijn ze vaker afhankelijk van externe bronnen en samen

werking. MKB's hebben dus baat bij inbedding in het regionale kennisnetwerk 

aangezien zij niet kunnen voorzien in een bedrijfseigen kennisnetwerk waar 

grote multinationals wel over beschikken. 

5.3.2. REGIONALE 'LOKALE TALENTEN' 

Door een stad ruimtelijk te verbinden met de 'regio' ontstaat een regionaal ken

nisnetwerk waar kennisuitwisseling kan plaatsvinden. Dit eerste kan worden be

reikt door een degelijke infrastructuur aan te leggen. Om de kern van de stad 

te versterken is het ondersteunen van 'lokale' mensen, business, activiteiten en 

cultuur van belang. Juist de lokale ' regionale' talenten kunnen uiterst rendabel 

zijn kijkend naar innovatie. Dit omdat deze de specifieke genen bevat die andere 

regio's niet hebben. Juist de lokale dingen als kennis, relaties en motivatie kun

nen economisch onderscheidend zijn (Porter 1990). 

De talenten van de verschillende regio's in ons land kunnen het beste als losse 

regio's gezien worden. Hierbinnen richt men zich vooral tot de sterkste sectoren. 

Waarmee binnen de globale economie een leidende rol nagestreefd wordt. Het 

zijn regio's met hun eigen talenten, aangestuurd en gestimuleerd door de over

heid die de Nederlandse welvaart bevorderen. (Raspe/Van Dort 2007) 
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5.3.3.NABIJHEID' VAN DE REGIO 

De nabijheid van de regio heeft op zich al grote voordelen voor de kennisintensi

teit. De hoge mate aan innovatie bij organisaties wordt voor een groot deel ver

klaard door een korte afstand tussen de verschillende onderdelen en de formele 

en informele contacten die zo ontstaan. Uit een lezing over 'het nieuwe werken' 

op 12/11/2010 door mevr. Marja Hurks, Di rector of Workplace I nnovation at Phil

lips International B.V., blijkt dat dit ook een van de strategieën is geweest die het 

tot stand brengen van de HTC heeft versneld. De zo gecreëerde (in)formele con

tacten zorgen ervoor dat er informatie en kennis snel uitgewisseld kan worden. 

Het gehele netwerk aan kenniscontacten binnen de regio kunnen we beschou

wen als een regionaa l kennisnetwerk, waar de hierbinnen actieve bedrijven van 

kunnen profiteren. 

Naarmate de afstand tussen de actoren toeneemt, zullen ook de kennisspillovers, 

welke binnen een kenniseconomie uitermate belangrijk zijn, sterk afnemen. 

Ruimtelijke nabijheid van actoren binnen de regio is dus uiterst belangrijk voor 

de kennisuitwisseling tussen deze actoren zoals kennisinstituten en bedrijven. 

(Raspe/Van Dort 2007) 

5.3.4. KENNISNETWERK 

Belangrijk binnen het kennisnetwerk is het zowellandelijk als regionaal stimule

ren van de samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden en het bedrijfs

leven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opzetten van R&D, het aanbieden van 

stageplaatsen voor studenten of het uitwisselen van personeel. Kennisuitwis

seling en streven naar innovatie zou hierbij de doelstelling moeten zijn. Dat dit 

niet alleen op regionale schaal gebeurd is logisch, aangezien de wetenschap een 

' internationaal netwerk' is geworden. 70% - 80% van de samenwerkingsrelaties 
tussen universiteiten, bedrijfsleven en overheden binnen Nederland gebeurt na

melijk op internationale schaal. (Raspen/Van Dort 2007) 

Toch heeft de regio als kader een aantal belangrijke voordelen waar het gaat om 

het creëren van kennisrelaties. 

Kosten voor face-to-face communicatie binnen een regio zijn altijd een stuk lager, 

aangezien de af te leggen afstanden korter zijn. Daar waar de kennisrelaties tus

sen de drie partijen (bedrijven, kennisinstellingen en overheden) meestal regio

overschrijdend zijn biedt de regio wel een kans voor een 'fysieke' interactie tus

sen deze drie partijen. 

Het grootste verschil tussen de kennisinstellingen en het bedrijfsleven is wel dat 

ze een verschillend doel met de verkregen kennis voor ogen hebben. Daar waar 
de wetenschap (kennisinstellingen) als doel heeft kennis te produceren en de 

diffusie ervan, is het doel van het bedrijfsleven juist met de nieuwe kennis hun 

concurrende positie te versterken en winst te maken. Dit maakt het dat het bijna 

onmogelijk en te kostbaar is om de samenwerking tussen deze twee partijen for

meel vast te leggen. De samenwerking is bij deze juist veel meer gestoeld op 

wederzijds vertrouwen, om zo de risico's te verkleinen. 
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De 'nabijheid van een regio' kan juist dit noodzakelijke vertrouwen faci literen. 

Enerzijds omdat de face-to-face contacten en frequentie van communicatie over 

en weer vergemakkelijkt wordt. Anderzijds vaak door regionale sociale netwer

ken van voormalige studiegenoten of collega's. (Raspe/Van Dort 2007) 

5.3.5. TRIPLE HELIX 

Deze samenwerking tussen de kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven 

wordt ook wel de 'Triple Helix' genoemd. Hierbij wordt een regionale samenwer

king nagestreefd om de kennisdeling te bevorderen en zo een regionale kennisin

tensivering tot stand te brengen. (SRE 2005, Van den Bosch) 

Deze drie instell ingen [fig. 27] worden allen als een los lichaam beschouwd die el

kaar overlappen en kennis van elkaar aannemen en uitwisselen. (Etzkowitz 2002) 

5.3.6. REGIONALE HOTSPOTS 

Regionaal kan men verschillende gebieden onderscheiden. De 'kennishotspot' 

vormt een dergelijk gebied. De hotspot biedt goede mogelijkheden voor de re

gio. Kennishotspots zijn locaties binnen de regio waar hogere dichtheden van 

kennisgerelateerde activiteiten plaatsvinden. Binnen deze plaatselijke agglome

ratievoordelen vindt mede door de ruimtelijke nabijheid veel kennisuitwisseling 

plaats op face-to-face basis. Wederom is wederzijds vertrouwen en gelijke belan

gen tussen de actoren van groot belang. 

Bedrijven gevestigd binnen deze hotspots maken gebruik van deze agglomera

tievoordelen waardoor zij de mogelijkheid hebben harder te groeien. Deze groei 

geschied dus niet enkel door interne factoren zoals succesvolle strategieën maar 

ook door externe factoren zoals: 

» De regiona le arbeidersmarkt, een groot regionaal reservoir aan werknemers, 

die van baan wisselen en hun expertise en ervaring meenemen naar een an

der bedrijf, of zelf een nieuw bedrijf starten in de vorm van een spin-off 

» Regionale binding van bedrijven met toeleveranciers en bedrijven aan wie be-

paalde opdrachten worden uitbesteed. 

De verhoogde kennisintensiteit en groeimogelijkheden van bedrijven leiden tot 

kennisspillovers en spin-offs waar andere actoren weer van kunnen profiteren. 

(Raspe/Van Dort 2007) 

De vraag passend bij kennisspillovers en spin-offs is of de bedrijven juist meer 

leren van de kennis van bedrijven binnen de zelfde sector of dat juist deze nieuwe 

kennis en ideeën opdoen door contacten met bedrijven buiten hun sector? 

5.3.7. CLUSTERING 

Clustering kan vanuit twee dimensies worden benaderd, enerzijds hebben we 

gezegd dat de clustering van kennis goed is voor de kennisintensiteit . Anderzijds 

is er een groot discussiepunt omtrent sectorale clustering. Heeft sectorspecifieke 

clustering binnen de regio een positief effect op de kennisintensiteit en dus op 

de ontwikkeling van nieuwe kennis en innovaties? Het antwoord is wederom niet 

eenzijdig. Bij bepaalde sectoren heeft sectorspecifieke clustering wel degelijk een 
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positief effect op de ontwikkeling van innovaties, bij andere juist niet. Sectoren 

waar innovatie bestaat uit het verbeteren van bestaande producten, hebben 

baat bij een sectorspecifieke clustering omdat zij vooral kennis kunnen putten 

uit de eigen sector. Meer creatieve processen, bijvoorbeeld de ontwikkeling van 

nieuwe processen of producten hebben juist baat bij sectorale variëteit, dit om

dat men informatie uit andere sectoren kan gebruiken bij de ontwikkeling ervan. 

(Raspe/Van Oort 2007) 

5.3.8. OPEN INNOVATIEMODEL 

Door de langere duur en de stijgende complexiteit van innovatieve processen, de 

hiermee gepaard gaande stijgende kosten, stijgende mobiliteit van de hoogop

geleide kenniswerkers en een groter aanbod van kennis, wordt innovatie binnen 

(inter-corporate) grote bedrijven steeds moeilijker en kostbaarder. Hier komt nog 

eens bij dat deze innovaties juist gestimuleerd worden door derde parijen bin

nen de keten zoals de cliënten en afnemers. De ontwikkelingsprocessen, die zo 

niet direct binnen een bedrijfsstrategie passen, kunnen ook het beste ontwikkeld 

worden buiten deze bedrijfsstrategie. Binnen het open innovatie model hebben 

zich twee modellen ontwikkeld: Up-bottom en bottom-up. 

Met de up-bottom methode worden nieuwe innovaties via nieuwe bedrijven op 
de markt gebracht, dit gebeurt door nieuwe bedrijven op te zetten in vorm van 

spin-offs. Een manier binnen de up-bottom methode is om innovaties, ideeën en 

technologie onder licentie te verkopen. Een mooi voorbeeld hiervan is Philips, 

welke meerdere malen deze strategie heeft toegepast. ASML, NXP, I rex en Amte

ryon zijn hier voorbeelden van. Overigens zijn al deze bedrijven 'nog steeds' ver

bonden met Philips, niet financieel, maar wel door licenties/patenten distributie. 
(Boelens 2009) 

5.3.9. BOTTOM-UP METHODE 

Het groeiende aantal bottorn-up initiatieven binnen de verschillende regio's is be

doeld om de regionale en locale kennisnetwerken verder te stimuleren. Met de 
bottorn-up methode proberen grote corporaties zoals Philips kennisontwikkeling 

en innovaties van externe bronnen naar zich toe te halen. Dit gebeurt voorna

melijk door 'Corporate Venturing', waarbij het moederbedrijf investeert in kleine 

nieuwe ondernemingen. Een mooi voorbeeld hiervan is het HighTech Campus in 

Eindhoven. Niet alleen technologische samenwerking wordt hier gestimuleerd 

maar ook biedt Philips gratis of tegen een kleine vergoeding haar laboratoria ter 
beschikking aan anderen. 

Het zo gevormde ecosysteem, een pool met elkaar verbonden bedrijfjes, vormt 

een flexibel en continu aan verandering onderhevig regionaal kenniscluster. Een 

oriënterend gesprek met Bert-Jan Woertman, Manager Business Development & 

Communication van de HTC Phillips Eindhoven, bevestigd dit. Elk klein innovatief 

bedrijf met nieuwe vruchtbare ideeën kan een gesprek aanvragen binnen de HTC 

en evt. in het ecosysteem opgenomen worden. Uiteindelijk zal dit proces zorgen 
voor continue innovatie binnen het cluster. Wel staat hier tegenover dat de kleine 
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bedrijven hun innovatie en kennis aan Philips verkopen of deze delen. Gestuurd 

door de 'Brainport Foundation' worden de laatste jaren strategische samenwer

kingverbanden aangegaan tussen universiteiten, technologische instituten, over

heden, aannemers, cliënten en zelfs tussen (oud)concurrenten. [Boelens 2009] 

Interessant is om op een microniveau kennisoverdracht te stimuleren tussen 

de kleine startende ondernemers en grote kennisintensieve bedrijven en ken

nisinstellingen. Om dit tot stand te brengen moet de overlap tussen deze acto

ren ruimtelijk worden gefaciliteerd. Het microcluster kan getypeerd worden als 

een verzamelplaats van kleine innovatieve bedrijfjes. Naast onderlinge samen

werking moet ook samenwerking met grote bedrijven gestimuleerd worden. 

Hiervoor zijn sourcefinders essentieel. Dit zijn actoren in dienst van de grote 

bedrijven die daadwerkelijk binnen een microcluster de innovatieve kennis van 
de kleine bedrijven scannen voor verdere ontwikkeling en hiermee een verbin

dend element vormen binnen de bottem-up methode. De kennisoverdracht van 

de MKBs, via de sourcefinders, naar de grote moederbedrijven is te typeren als 

de formele kennisdeling. De agglomeratie met kleine innovatieve bedrijven kan 

door samenwerking een hogere slagingskans verwezenlijken dan wanneer zij al

leen opereren. 

Uit het gesprek met Bert-Jan Weertman blijkt namelijk dat de slagingskans voor 

een startende onderneming binnen de technologische sector klein is. Als voor

beeld wordt gegeven dat 8 op 10 startende bedrijven in de technologische sector 

niet overleeft binnen de snel veranderende economie. 

5.3.10. SYNERGIE INNOVATIE ACTOREN 

Een 'kennisregio' heeft baat bij een sterke 'sociale uitwisseling'. Er moet een 

voedingsbodem gecreëerd worden voor beginnende starters, bedrijven en ke 

nnisinstellingen. Hiermee wordt niet alleen de 'kennisontwikkeling' (R&D) gesti

muleerd, maar ook het kapitaliseren ervan. Het geheel van onderzoek, ontwik
keling en het kapitaliseren wordt een 'complete kennisketen' genoemd. In het 

begin is het voornamelijk de technische onderzoeker (de beta) en vervolgens de 
marketeer (de alfa). Gezamenlijk vormen zij het complete spectrum. Een gezonde 

kennisregio biedt onderdak voor deze creatievelingen die gezamenlijk voor een 
succesvol en rendabel innovatieproces zorgen. (SRE 2007) 

5.3.11. CONCLUSIE: KANSEN BINNEN 'BRAINPORT', GESLOTEN NAAR OPEN 

INNOVATIEMODEL 

De regionale benadering draagt bij aan de landelijke st ra tegie om Nederland te 

t ransformeren tot een overzichtelijke, sterke kenniseconomie. De 'nabijheid' van 

de regio is erg belangrijk. Lokale talenten staan hierbinnen sterk door hun for

mele en informele contacten. Essentieel hierbij is wel de mogelijkheid om face

to-face kennis uit te wisselen. Dit kan op formele of informele basis. Zeker is dat 

beide manieren een vertrouwensband scheppen tussen de kenniswerkers. Naast 

het faciliteren van deze ontmoetingen en de kennisdeling die daar plaats vind 

dient ook een aantrekkelijke omgeving worden aangeboden waar beginnende 
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ondernemers een goede slagingskans op de markt geboden wordt. Dit wordt 

bereikt door onderlinge samenwerking en interactie met grote kennisintensieve 

bedrijven. 

Deze aanpak vereist nieuwe samenwerkingsvormen zoals het open-innovatiemo

del en de bottorn-up methode. Innovatie gebeurt niet meer binnen grote multi

nationals (intra muros), maar steeds meer bij, of in samenwerking met andere 

actoren, zoals universiteiten of nieuwe, progressieve en innovatieve, kleine on

dernemingen (MKB). 



5.3. KANSEN BRAINPORT EINDHOVEN 69 



70 

28 Kennisintensivering: 
Model voor kennisintensi
vering bestaande uit de drie 
dimensies actoren, kennisde
ling en tijd. 

KENNISINTENSIVERING OP MICRONIVEAU 

5.4. HYPOTHESEVORMING 

De algemene doelstelling luidt: het faciliteren van de transitie naar een kennis

economie door het intensiveren van kennisontwikkel ing. Welke ruimtelijke syste

matiek past hierbij op microniveau (gebouw)? 

Gekeken naar de kansen voor Brainport Eindhoven en de bedrijfsstrategieën zo

als openinnovatie en bottorn-up principes is gekomen tot de volgende hypothese 
[fig. 29]. 

Doelstelling is door samenwerking en intensieve kennisdeling te komen tot 

nieuwe kennis en innovatieve producten die Brainport Eindhoven helpen in zijn 

transformatie naar een kenniseconomie. Uitgaande van een grote verzameling 

regionaal talent en grote kennisintensieve bedrijven die er baat bij hebben hun 

concurrerende positie op de mondiale markt te behouden gaat de hypothese uit 

van samenwerking tussen deze actoren. Door de kleine talentvolle ondernemers 

samen te brengen in één werkomgeving waar de onderlinge kennisdeling gesti

muleerd wordt ontstaat nieuwe kennis sneller. Grote kennisintensieve bedrijven 

kunnen via source-finders deze kennis in samenwerking met de kleine talentvolle 

ondernemer(s) verder ontwikkelen. De ondernemers maken gebruik van facili
teiten aangeboden door de grotere bedrijven, deze bedrijven ondersteunen de 

kleine talentvolle ondernemers dus in hun ontwikkeling. Hoe deze werkomgeving 

vorm krijgt wordt onderzocht volgens het onderzoeksmodel. 

5.4.1. HYPOTHESEVELD 

Het onderzoeksmodelleidt tot een serie van randvoorwaarden waar de ruimte
lijke vertaling aan moet voldoen. Deze randvoorwaarden worden geëxtraheerd 

door drie dimensies te onderzoeken op 2 schalen. De schalen zijn: De regio Brain

port Eindhoven en de micro (gebouw) schaal. Het is van belang eerst te kijken 

hoe de kennisintensivering op regionale schaal is doorgevoerd en vervolgens dit 

te vertalen naar een microniveau schaal. 

Uit het theoretisch kader, gegeven in de hoofdstukken 5.2: 'Toekomstige per
spectieven' en 5.3: 'Kansen binnen Brainport' zijn er een drietal dimensies te des

tilleren. Namelijk de 'Actoren', de 'Kennisdeling' en 'Tijd'. Deze zijn in een model 
grafisch weer te geven en vormen het 'ken nisintensiteit model' [fig. 28]. Volgens 

het onderzoeksmodel zijn er voor elke dimensie een aantal belangrijke randvoor

waarden te noemen die tot een PVE voor een microcluster leiden. Uiteindelijk 
kunnen deze randvoorwaarden worden meegenomen voor de ruimtelijke verta

ling van het faciliteren van de kenniswerker in zijn werkzaamheden en het verho

gen van de kennisintensiteit op microniveau. 
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5.5. UITWERKING DIMENSIES 

5.5. UITWERKING DIMENSIES 

5.5.1. DIMENSIE 1: ACTOREN 

De kenniswerker. een regionaal perspectief 

De kenniswerker staat centraal binnen de kenniseconomie. Een aantrekkelijk ves

tigingsklimaat voor deze kenniswerker is dan ook van cruciaal belang wil Brain

port Eindhoven slagen in het creëren van een succesvolle kenniseconomie. Voor 

Brainport Eindhoven betekent dit investeren in meer dan infrastructuur alleen. 

Sociale, culturele en ecologische leefkwaliteit is zeker zo belangrijk. Het succes 

van de kennisregio hangt voor Brainport Eindhoven in grote mate af van de te 

bieden 'quality of life' waar de kenniswerker veel waarde aan hecht. 

Door het creëren van een aantrekkelijke woon- en werkomgeving maakt Brain

port Eindhoven meer kans de lokale talenten vast te houden en gebruik te ma

ken van hun unieke talenten. Lokale talenten zijn namelijk uiterst rendabel waar 

het gaat over de ontwikkeling van innovatie. Zij bezitten de unieke combinatie 

van kennis, relaties en motivatie welke economisch onderscheidend kunnen zijn. 

(Porter 1990) Juist deze onderlinge relaties, welke vaak binnen een informeel mi

lieu zijn opgebouwd, zijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen wat op zijn beurt 

weer erg belangrijk is bij kennisdel ing. 

Verondersteld wordt dat de hoogste concentraties kenniswerkers zich in en rond

om de grote steden bevinden. Reden hiervoor is het grote aantal recreatiefacili 

teiten dat zich hier bevind. Het gros van de huidige en toekomstige kennisclusters 

liggen daarom ook vlak bij het hart van de stad. De TU/e, HTC, Bedrijventerrein 

De Hurk, Strijp S en het Flight Forum liggen allen binnen een straal van 6 km 

van het centrum. Bovendien zijn ze onderling verbonden door een hoogwaardig 

openbaar vervoersnetwerk (HOV). Dit maakt het voor kenn iswerkers mogelijk 

binnen korte tijd de binnenstad te bereiken die voorziet in hun sociale en cultu

rele behoeften. 

Bra in port Eindhoven richt zich voornamelijk op de ontwikkeling van nieuwe tech

nische kennis en innovaties. De kenniswerkers van Brainport Eindhoven vallen in 

de categorie bèta's. Bèta's hebben volgens een studie van de UvA andere behoef

ten dan Alfa's of Gamma's. Alfa's zijn over het algemeen minder geïnteresseerd in 

sport en beweging terwijl dit voor bèta's juist uiterst belangrijk is. Stappen en cul

tuur zijn ook belangrijk, maar ondergeschikt aan squashen, een stukje fietsen of 

andere sportieve uitdagingen. Het sociale aspect hiervan is zeer belangrij k. Sport 

is voor de bèta niet zozeer een uitlaatklep na een lange dag werken maar eerder 

een manier om op een ontspannen manier sociale contacten te onderhouden en 

op te doen. Door deze ontspannen context bouwt men onderling vertrouwen op 

en wordt zowel formele als informele informatie uitgewisseld. Brainport Eindho

ven heeft er dus baat bij wanneer er naast hoogwaardige bedrijventerreinen ook 

voldoende recreatiecomplexen aanwezig zijn. 

Brainport Eindhoven en de regio zijn dan ook rijkelijk bedeeld met topsportac

commodaties zoals zwemmen het Pi eter van den Hocgenband Zwemcentrum (De 
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Tongel reep), paardensport in het Hippisch centrum in 

Deurne, voetbal in het PSV stadion. Velen van hen tot 

stand gekomen en bedoeld voor verdere kennisverga

ring binnen de specifieke sport. 

De HTC is een goed voorbeeld van een hoogwaardig 

kenniscluster waar werken en ontspanning samen

gaan. In het centraal gelegen gebouw "The Strip" zijn 

restaurants, winkels en een fitnessruimte gelegen 
waar kenniswerkers van binnen en buiten de campus 
onder een informele sfeer kunnen lunchen, dineren 

en sporten. Doordat op de HTC voornamelijk R&D 

Amsterdam I Den Bosch 
Tilburg I Rotterdam 

activiteiten plaatsvinden, die doorgaans weinig mi- Tilburg/ Rotterdam 
lieubelastend zijn, kan tijdens het ontwerpen ervan 

afgestapt worden van het conventionele ontwerp-

model voor bedrijventerreinen. Bij conventionele 

bedrijventerreinen vind uit veiligheid- en bruikbaar

heidoverwegingen een strikte scheiding plaats tussen 

stedelijke en industriële elementen. Bij de HTC zijn 

deze stedelijke elementen juist ingezet om de kwali-
teit ervan te verhogen. Openbaar groen is een derge-

lijk stedelijk element waar dankbaar gebruik van is ge-

maakt. Bèta's hechten hieraan veel waarde (UvA) en 

prefereren een landelijke omgeving boven een sterk 

verstedelijkte. Op de HTC [fig. 30) wordt de auto ge-

parkeerd in één van de parkeergarages waardoor een 

voetgangersvriendelijke omgeving ontstaat. Tijdens 

de lunchpauze kunnen werknemers een wandeling 

maken over de campus en eten in The Strip. 

Eindhoven wordt omringd door groene gebieden zo-

als bossen en heides. Binnen de stadsgrenzen [fig. 31) 
liggen l andgoed de Wielewaal, De Genneper parken 

en het Wandelbos Eckart. Allen zijn prachtige gebie-

den dicht bij het stadshart die met de fiets of te voet 

verkend kunnen worden. Bovendien bezit het Bra-

bantse landschap van zichzelf al een groen en landelijk 

karakter. Anders dan de Hollandse polderlandschap-

pen kent het Brabants landschap geen vergezichten 

en heeft geen horizon, een blik wordt al snel begrensd 

door boomcoulissen waardoor het landschap klein-
schalig en gevarieerd aandoet. (SRE, 2007-1) Allen 

landschappelijke elementen welke de kenniswerker 

belangrijk vind. Om dit karakter te versterken is in 

het kader van Brainport 2020 een plan opgesteld om 

deze vervlechting van stad en land nog sterker te ma
ken. Onder het mom van "Eindhoven SUPERvillage" 

Antwerpen 

Veldhoven 
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worden plannen bedacht die de verhouding groen en bebouwing gelijk moeten 

trekken (50-50). Een van deze (fictieve) maatregelen kan zijn het verwerpen van 

regelgeving rondom de ruimtelijke ordening van het buitengebied. Deze wordt 

vervangen door één simpele regel: Aangekochte grond moet voor minimaal 50% 

met bomen worden beplant, de andere helft biedt ruimte voor bebouwing, tuin 

en parkeergelegenheid. 

Het betreft hier slechts fictieve regels, maar dergelijke afspraken hebben poten

tie om het leefgebied van de kenniswerker aangenamer te maken. 

Concluderend mag worden gesteld dat de bèta, de kenniswerker van Brainport 

Eindhoven een goede 'quality of life' van groot belang acht bij de keuze van zijn 

woon- en werkomgeving. Deze wordt bereikt door te voldoen in de culturele, so

ciale en ecologische behoeften van de bèta. Sport en openbare groenvoorzienin

gen staan daarbinnen centraal. Het gaat hierbij niet zozeer om het sportief bezig 

zijn, maar meer om de informele atmosfeer waarin sociale contacten worden 

onderhouden en nieuwe gelegd. Naast sport prefereren bèta's ook een groene 

woon- en werkomgeving. Openbaar groen wordt dan gebruikt als recreatiegele

genheid. Eindhoven wordt omringd door grote hoeveelheden openbaar groen en 
vormt dus een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor kenniswerkers. Hier komt de 

bèta tot rust en wordt voldaan aan zijn ecologische behoeften. 

De binnenstad van Eindhoven biedt voldoende mogelijkheden om te voorzien in 

de culturele behoeften van de bèta kenniswerker. Veel van de huidige en toekom
stige kennisclusters bevinden zich dan ook in de nabijheid van het centrum van 

de stad en bieden goede locaties voor de verdere ontwikkeling. Dit geld ook voor 

de groenvoorzieningen in en rondom Eindhoven. Al deze voorzieningen maken 

van Eindhoven een goed vestigingsklimaat voor bèta kenniswerkers. 

A. Programma van eisen: 

Waarmee voldoet een werkmilieu aan de wensen van de kenniswerker (Beta)? 

Volsta in Sociale behoeften 

1. Stedelijke elementen geïntegreerd in de werkomgeving 

2. Aanwezigheid van ontmoetingsmogelijkheden. 

3. Aanwezigheid van informele atmosferen zoals sportfaciliteiten. 
Volsta in Culturele behoeften 

4. Goede bereikbaarheid tussen de werkomgeving en de binnenstad. 

5. Aanwezigheid van recreatiemogelijkheden zoals expositieruimte e.d. 
Volsta in Ecologische behoeften 

6. Regelgeving voor de intensivering van het groene karakter van de werk
omgeving. 

7. Een goede balans op de werkomgeving tussen het stedelijke en landelijke 

karakter. 

8. Toegang tot openbare groenvoorziening nabij de werkomgeving. 

9. Zet landschappelijke elementen in als kwaliteitsverbeteraar van de werk

omgeving. 



5.5. UITWERKING DIMENSIES 

5.5.2. DIM ENSIE 11: KENNISDELI NG 

Triple Helix, een regionaal perspectief 

Innovatie afdwingen kan niet, wel de ruimtelijke en beleidsmatige condities 

scheppen die het makkelijker maken. De overheid is binnen de kenniseconomie 

niet enkel ondersteunend, ook is zij 'ru imte-organiserend'. Er moet worden na

gedacht over de plaatsing van grote bedrijven en ruimte voor startende kleine 

ondernemingen. Van belang voor deze plaatsing zijn de eisen die de bedrijven 

stellen. Dit is meer dan een goede bereikbaarheid en voldoende fysieke ruimte 

voor toekomstige uitbreiding. Kennisgeoriënteerde bedrijven hebben ook baat 

bij de nabijheid van kennisinstellingen voor onderzoek en een goede gezamen
lijke verbinding. Overheden kunnen op hun beurt zorgen voor de juiste beleids

matige condities en ruimtelijke voorzieningen in de vorm van openbaar vervoer, 

een degelijke infrastructuur en woonvoorzieningen. 

Het tot stand komen van een succesvolle kenniseconomie is dus een integrale 

onderneming tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Actoren uit de 

triple helix. Wanneer deze partijen gelijke doelen stellen en samenwerken levert 

dit meerwaarde op in de vorm van kennisvergaring en economische groei. Voor

waarde hierbij is wel dat de actoren ruimtelijk niet te ver uit elkaar liggen. Dat 

deze formule succesvol kan zijn bewijzen kennisclusters als Munchen, Grenoble, 

Helsinki en Stockholm. Hier werken op relatief kleine oppervlakten overheden, 

kennisinstellingen en private bedrijven samen aan de ontwikkeling van nieuwe 
kennis. Opvallend is dat bij vrijwel alle onderzochte {SRE} Europese campussen 

een integratie tussen de kennisontwikkeling en het landschap wordt gemaakt. 

Deze strategie is ook op de High Tech Campus toegepast. Op deze manier wordt 

de ontwikkeling van de kenniscampus ingezet om de kwaliteit van de omgeving 

te verbeteren. 
Het Triple Helix model staat voor meer dan alleen de samenwerking tussen over

heid, bedrijven en kennisinstellingen. Ook onderlinge samenwerking van verschil

lende universiteiten of bedrijven valt hieronder. Binnen Brainport Eindhoven is 

het delen van onderzoeksruimte op de TU/e en de HTC hier een mooi voorbeeld 

van. Naast het delen van onderzoeksruimte gaat het hierbij ook om het halveren 

van de investeringskosten ervan. 

Startende (jonge) ondernemers zoals uit de hypothese, kunnen gevestigd wor
den in de nabijheid van een kennisintensief gebied. Kennisinstellingen zoals de 

TU/e zijn hiervoor uitermate geschikt omdat zo pas afgestudeerde studenten hun 

expertises kunnen ontwikkelen onder gelijken en onder een hogere macht. Ook 

kunnen deze jonge ondernemers worden geplaatst op oude conventionele be

drijventerreinen. Deze broedplaatsen kunnen onderdeel uitmaken van de eerste 

stappen in de herstructurering van verouderde, weinig kennisintensieve bedrij

venterreinen. Hiervoor is echter wel ruimte nodig en een versoepeling van de 
bestemmingsplannen. 

Clustering. een regionaal perspectief 

De afgelopen eeuw hebben zich een groot aantal (hoog)technische bedrijven, 

kennisintensieve organisaties en onderwijsinstellingen zich binnen en rondom 
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Eindhoven gevestigd. Al doende ontstonden zo de 

eerste kennisclusters van het later ontstane Brainport 

Eindhoven. Samen zorgen deze ondernemingen voor 

het ontwikkelen, produceren en vermarkten van nieu

we producten en kennis. Dit proces vormt de gehele 

kennisketen. 

Clustering van een aantal technologische kennissecto

ren is goed zichtbaar binnen Brainport [fig. 32] . De A2 

(ook wel aangeduid met Brainport Avenue) fungeert 

als een route waarlangs de clusters zich bevinden en 

Amsterdam I Den Bosch 
Tilburg I Rotterdam 

worden ontwikke ld. De HighTech Campus (HTC), de Tilburg / Rotterdam 
Automotive Campus en de TU/e campus zijn binnen 

de Brainport Eindhoven de belangrijkste grootscha-

lige kennisclusters. De High Medical campus en de 

Brainport Innovatie Campus (aan de A2) worden in 

de nabije toekomst hier aan toegevoegd (SRE 2009). 

Vooral de HTC is een mooi voorbeeld hoe kleine aan 
elkaar verwante bedrijven een bepaalde synergie 

hebben gevormd en door kennisuitwisseling en sa-
menwerking van elkaar profiteren. Daarnaast gaat de 

HOV lijn West-Corridor, die de verbinding gaat vormen 

tussen het centraal station en Eindhoven Airport, een 

belangrijke kennisketting vormen. Strijp Sis als cluster 

landelijk en misschien zelfs internationaal potentievol 
waar het gaat om jonge ondernemers die op creatieve 

wijzen tot nieuwe kennis en innovaties komen. 

Momenteel bestaat Brainport avenue uit verschillen-
de locaties (SRE 2007): 

» High Tech Campus Eindhoven: cluster van hoog 

technologische nano en microsystemen, onder

zoek en ontwikkeling 

» De Run: cluster van hoog technologische nano- en 

microsystemen en medische technologie, onder

zoek, ontwikkeling en productie 

» Ekkersrijt: woonboulevard en science- en media

park 
» Toekomstige uitbreidingsplannen bestaan uit: 

» Brainport Innovatie Campus: hoogtechnologische 

mechatronica technologie, onderzoek, ontwikke
ling en productie 

» T-Best: toerisme en leisure in combinatie met 

hoogwaardige bedrijvigheid en brandstores 

» I-Park: toptechnologisch zakelijk centrum 
Antwerpen 

Veldhoven 
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Door een hoge dichtheid van verwante bedrijven (clustering) binnen een campus 

is er snel op loopafstand een synergetische relatie tussen actoren mogelijk. De 

minimalisatie van het autogebruik (inefficiënte capsule) is een van de strategie

punten. De auto's worden aan de rand van een campus geparkeerd, waarna een 

kenniswerker zich lopend door een gebied voortbeweegt. Deze strategie is ook 

op de HTC geadopteerd. Auto's worden geparkeerd in gecentraliseerde parkeer

garages waardoor de werkomgeving voetgangervriendelijk blijft. 

Ruimtelijke nabijheid van verschillende actoren binnen een cluster is één van de 

belangrijkste voordelen van clustering. Dit maakt face-to-face contact makkelij 
ker en dus het ontstaan van vertrouwensbanden. Dit omdat face-to-face contac

ten en de frequentie van de interactie tussen de professionals verhoogd word. 

Een cluster is overigens geen statisch systeem, maar vormt een ecosysteem wat 
zich constant aanpast aan de concurrerende strijd van de kennisregio's onder

ling. Het bewaken en sturen van dit systeem is noodzakelijk voor een vruchtbaar 

voortbestaan. Bert Jan Woertman, Campusmanager van de HTC maakt deel uit 

van dit team dat constant zorgt dat het ecosysteem van de HTC aansluit op de 

markt en de nodige samenwerkingsvormen. 

Concluderend kan worden gesteld dat langs Brainport Avenue zich een aantal 

centrale clusters bevinden, waarvan de HTC het meeste in het oog springt. Deze 
ecosystemen kenmerken zich voornamelijk door een goede bereikbaarheid, mo

gelijkheid tot face-to-face contact van de actoren onderling en het opbouwen 
van vertrouwen. Dit ecosysteem past zich continu aan, aan de wensen van de 

potentiële markt en een hoge dichtheid aan professionals/kenniswerkers. 

Complete innovatieketen. een regionaal perspectief 

Een complete innovatieketen omvat het onderzoek, de ontwikkeling en op de 

markt zetten van innovaties. (SRE 2009) Hiervoor zijn in het vorig hoofdstuk een 

aantal kernbegrippen uiteengezet, die ook kunnen worden meegenomen in een 

weging van de dimensie kennisdeling. De conclusies zijn in het kort hieronder 

samengevat. 
Open Innovatie (5.3.5) 

» Om een complete kennisketen te creëren moet rekening worden gehouden 

met een aantal aspecten. De aanwezigheid van een open innovatiemodel is 

er één van. Deze term is uiteengezet in het vorig hoofdstuk waarbij geconsta

teerd werd dat innovatieve processen steeds duurder worden en vaker wor
den uitbesteed aan andere kennisgerelateerde bedrijven of instellingen. Dit 

uitbesteden van R&D is een goed voorbeeld van open-innovatie omdat kennis 
niet langer enkel binnen de bedrijven word ontwikkeld 

» Op HTC manifesteert dit gegeven zich ruimtelijk door een clustering rondom 

een aantal centrale voorzieningen waar onderzoekers gebruik van kunnen 

maken zoals cleanrooms. (SRE 2009b) 
Innovatie Competenties (5.3.9) 

» Aan het begin van de kennisketen werken voornamelijk techneuten (Beta's) 
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en later komen de marketeers (alfa's) in beeld. Bij grote projecten komen ook 

organisatorische competenties goed van pas. Succesvolle innovatie komt dus 

enkel tot stand wanneer integraal wordt samengewerkt met de verschillende 

competenties en vakgebieden. 

Bottom Up (5.3.6) 

» De essentie van dit principe is het naar binnen halen van kennis vanuit externe 

bronnen. Dit kan geschieden door Corporate Venturing, waarbij het moeder
bedrijf zoals Philips binnen de HTC investeert in een aantal kleine onderne

mingen. De kleine bedrijven delen of verkopen hun innovatieve ideeën en 

kennis aan Philips. 

B. Programma van eisen: 

Welke eisen liggen ten grondslag aan de bevordering van onderlinge kennisdeling 

binnen het microcluster? 

Triple Helix 

1. Lokale aanwezigheid van kennisinstellingen 

2. Lokale aanwezigheid kennisintensieve bedrijven. 

Clustering 

3. Integrale werkruimten waar verschillende disciplines samen werken aan 
nieuwe kennis en innovatie. 

4. Maak gebruik van gezamenlijk te gebruiken werkruimten zoals cleanrooms 

en werkplaatsen. 

5. Creëer transparantie tussen ruimten waardoor face-to-face interactie 

plaats kan vinden om ondeling vertrouwen te bewerkstelligen. 

6. Creëer een intern ecosysteem dat zich continu aanpast op de vraag van de 

markt. Flexibiliteit is de sleutel tot succes, actoren welke zich binnen de 
kenniseconomie niet weten aan te passen, overleven niet. 

1. Samenhorigheidsgevoel stimuleren door gezamenlijke ruimten te realise

ren . (bijv. samen eten, sporten, werken) 

Complete innovatieketen 

8. Interne organisatie gericht op gelijkheid van actoren. 
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5.5.3. DIMENSIE 111: TIJD 

In hoofdstuk 5.3 komt duidelijk naar voren dat de re

gionale schaal een goed kader biedt voor het opzetten 

van een kennisnetwerk. Tevens biedt het een hand

zame schaal om beleid uit te zetten met betrekking 

tot de mobilisatie van de kenniswerker. Hierin zijn 

onderlinge bereikbaarheid en communicatie de kern

begrippen. 

Tijd is een belangrijke dimensie omdat hiermee uit

spraken gedaan kunnen worden aangaande de verbin

ding tussen kennisclusters onderling en de kennisuit-

Amsterdam I Den Bosch 
Tilburg I Rotterdam 

wissel ing die plaats kan vinden. De dimensie tijd is op Tilburg / Rotterdam 

te delen in twee deeldimensies, fysieke bereikbaar-

heid zoals snelwegen en virtuele bereikbaarheid zoals 

het ICT netwerk. 

Fysieke bereikbaarheid. een regionaal perspectief 

Een uitstekende fysieke bereikbaarheid (fig. 33] is 

essentieel voor elke kennisregio, dus ook voor Brain

port Eindhoven. Een goed functionerend autowegen

net, een uitgebreid en veilig fietsroutenetwerk en 

hoogwaardig openbaar vervoer zijn noodzakelijk. De 

kennisprofessionals kunnen deze bereikbaarheidele

menten gebruiken om zich interregionaal tussen de 

kennispunten te verplaatsen en een interactie met 
elkaar aan te gaan. Om een verbinding met andere 

kennisregio's aan te gaan zijn er een aantal hogesnel

heidsverbindingen nodig zoals een vliegveld, een 
treinverbinding en een goed ontsloten autosnelweg. 

(SRE 2009). 

Autosnelwegen: Brainport heeft een Europese klasse 

A autosnelwegverbinding met Amsterdam, Rotter

dam, Maastricht, luik, Straatsburg, Geneve, Genua en 

Palermo (E35/25 noord-zuid) en met Antwerpen, Ven
lo, Duisburg, Dortmund, Hannover en Berlijn (E34/E30 

west-oost). Beide snelwegen komen samen op het A2 

tangent rondom Eindhoven. De 4x2 stroken wegconfi

guratie biedt een goede drager voor de nieuwe ruim

telijke ontwikkeling gelegen aan de A2. 
Bedrijven gevestigd aan de A2 krijgen een adres aan 

de snelweg en zijn of worden toekomstig eenvoudig te 

bereiken vanaf de snelweg. Met de nieuwe ingrepen 

is de doorstroming van de A2 tot 2020 gegarandeerd. 
Problemen doen zich echter wel voor op het onderlig-

Antwerpen 

.,..,..,. 
.,. .,. Veldhoven .,. 
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gen de wegennet (secundair wegennet). Dit door een overbezetting van de stede

lijke ring welke in capaciteit vergroot zal moeten worden. (SRE 2007) 

Spoornet: Brainport Eindhoven wordt ook ontsloten door een spoorwegverbin

ding (CS, Beukenlaan), zowel op een nationale- als regiona le schaal. Eindhoven 

heeft een directe Intercity verbinding met Amsterdam (Schiphol), maar daar

naast ook met Maastricht, Venlo, Den Bosch, Utrecht, Tilburg, Breda, Rotterdam 

en Den Haag. (SRE 2007). Een internationale verbinding is er nog niet, maar er 

wordt door Eindhoven geprobeerd een HSL verbinding via Breda te verkrijgen en 

een vergelijkbare (HST-connect) met het Duitse hogesnelheidsnetwerk. Wellicht 

komt er nog een nieuw intercity station extra, station Acht, welke een snelle ver

binding met Eindhoven Airport tot stand moet brengen. 

HOV: Op regionaal gebied wordt in grote mate ingezet op uitbreiding en ver

betering van het HOV (Hoogwaardige Openbaar Vervoernetwerk) [fig. 34]. Het 

spoortraject is ter plaatse van het centraal station (CS) aangesloten op het HOV. 

Verder wordt het HOV aangesloten op transferia ter plaatse van bedrijventerrein 

Ekkersrijt en Eindhoven Airport. Er zijn ook belangrijke stops bij de bestaande 

kenniscluster de High Tech Campus en Eindhoven Airport. Doel van het HOV is 

binnen no-time vanaf de verschillende transferia, waaronder Eindhoven Airport 

en het CS, de kennisclusters sneller bereikbaar te maken. Het HOV beschikt over 
een hoog comfort en rijdt met een hoge frequentie (SRE 2007). Het mooiste voor

beeld dat in ontwikkeling is, is de West-Corridor die het CS moet verbinden met 

Eindhoven Airport. Wanneer station Acht verwezenlijkt wordt zal deze erop aan

gesloten worden. 
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Fietsroutes: De afstanden die per fiets afgelegd kunnen worden (actieradius) zijn 

voor een kennispro fessional maximaal 7,5 km {SRE 2007). Deze toplocaties zijn 

allen omsloten door een regionaal sternet, een stelsel van vrij liggende brede 

fietspaden. De grote toplocaties zoals de HTC en Ekkersrijt zijn ook uitgerust met 

vrij liggende fietspaden . 

Eindhoven Airport: 1,5 km ten westen van de A2-zone bevindt zich Eindhoven 

Airport. Vanuit de hele A2-zone is de Airport binnen tien minuten te bereiken. 
Eindhoven Airport is vanaf het CS uitstekend bereikbaar met het HOV. Dagelijkse 

vluchten verbinden Eindhoven met Londen, Barcelona, Madrid, Rome, Milaan, 

Dublin en nog vele andere Europese steden. (SRE 2007) Het aantal vluchten is nog 

steeds aan het toenemen en het lijkt erop dat de luchthaven met de bijhorende 

bedrijvigheid zich steeds meer een internationale allure verwerft. De internatio

nale vluchtverbindingen worden met een snelle (1 a 1,5uur reistijd) en frequente 

treinverbinding met Schiphol, Brussel, Dusseldorf mogelijk. 

Kanalen: Eindhoven wordt aan de noordrand ontsloten door een tweetal kana

len. Het Wil helminakanaal bevindt zich aan de noordzijde van de A2-zone en ver

bindt Geertuidenberg (Amer), Tilburg en Eindhoven. Dit kanaal staat evenals in 
verbinding met het Zuid-Willemsvaart (bypass van de Maas), welke ligt tussen 

Den Bosch en Maastricht. Het andere potentievolle kanaal is het Beatrixkanaal, 

zij vormt een zijkanaal van het Wilhelminakanaal. (SRE 2007) Aangezien de goe

derenstromen over het asfalt en het spoor rond 2020 verdubbeld zullen zijn kan 

de binnenvaart hier mogelijk een uitkomst voor bieden. Dit vereist wel een grote 

investering in het moderniseren van de vaarwegen. 

Concluderend mag worden gesteld dat Brainport Eindhoven uitstekende verbin

dingen heeft met andere (internationale) kennisregio's. Binnen Brainport Eind

hoven is al een sterk infrastructureel netwerk aanwezig waarbij het openbaar 

vervoer een grote rol speelt. 

Bij deze conclusievorming wordt gekeken naar de belangen van de startende, 

jonge kenniswerker en zijn rol die hij binnen de hypothese zal innemen. 

» De belangrijkste infrastructurele elementen binnen Brainport Eindhoven zijn 
het HOV, autosnelwegen en fietspaden. 

» De belangrijkste infrastructurele elementen welke Brainport Eindhoven ver

binden met andere (internationale) kennisclusters zijn Eindhoven Airport en 

de treinverbinding. Deze zijn echter voor de doelgroep minder belangrijk van 

de lokale verbindingen binnen Brainport Eindhoven. 

» Knooppunten waar verschillende verbindingen samenkomen hebben grote 

potentie waar het gaat over de ontwikkeling van kennisintensieve gebieden 

en vormen zo goede locaties voor de micro-hotspot. 
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Virtuele bereikbaarheid. een regionaal persoectief 

Naast de uitbreiding van de harde fysieke bereikbaarheid van de regio Brainport 

zijn er een aantal fenomenen gaande die bereikbaarheid een andere betekenis 

gegeven hebben. Ten eerste is het de intrede van de ICT netwerken ten gevolge 

van de ICT revolutie, die er voor gezorgd heeft dat we steeds plaatsonafhankelij

ker ons werk kunnen doen (Boelens 2006). Een ander fenomeen is de veranderen

de relatie tussen het reizen en het werken. Tijdens het reizen is het tegenwoordig 

mogelijk mobiel e-mails te checken en collega's te bellen. Men kan onder het 

reizen simpelweg doorwerken. Werkgevers betalen het personeel door tijdens 

hun reistijd als zij tegelijkertijd hun werkzaamheden kunnen voortzetten. Met 

deze aanpak stimuleren werkgevers hun werknemers om de auto thuis te laten 

en lange afstanden te overbruggen met het openbaar vervoer. 

!CT-netwerk: Voorheen werd de locatie van een bedrijventerrein bepaald door 

de bereikbaarheid en aangrenzende infrastructuur (fysieke bereikbaarheid). He

dendaags met de globalisering en opkomst van het internet en andere snelle 

communicatiemiddelen krijgt de term bereikbaarheid een nieuwe lading. De ICT 

netwerken zijn niet meer weg te denken uit onze kenniseconomie. We kunnen 

ons afvragen in hoeverre deze de mobiliteitsbehoefte verminderd? In het vorige 

hoofdstuk is aangetoond dat regionaal juist de face-to-face contacten belangrijk 

zijn voor kennisdeling en vertrouwen. Alles communiceren via ICT zal dan ook 

nooit gebeuren. Wel is het uitwisselen van data en informatie veel sneller gewor

den door de inzet van ICT. Men heeft in tegenstelling tot vroeger, toen kantoor
omgevingen nog volstonden met datakasten, nu enkel een computer nodig om 

grote reeksen data en informatie te kunnen raadplegen. 

Slimmere Fysieke Bereikbaarheid: De techno logische innovaties zoals naviga

tiesystemen, afstand-sensoren en dynamisch verkeersmanagement maken het 

steeds beter mogelijk het bestaande infrastructureel netwerk slimmer te gebrui

ken. Een mooi voorbeeld hiervan is het navigatiesysteem bedoeld voor het auto

verkeer. Op korte termijn zullen nagenoeg alle auto's uitgerust worden met een 

navigatie systeem. Dit maakt het mogelijk dat de hele regio, dus ook de periferie 

zone, eenvoudig bereikbaar gaat worden. Een ander voorbeeld zijn de afstand
sensoren. Deze maken het mogelijk om met een continue snelheid dicht bij elkaar 

te rijden, hierdoor wordt de wegcapaciteit in de lengte vergroot. Wetende dat 
regio Eindhoven van oudsher de koploper in dynamisch verkeersbeheer is, denk 

maar aan in het verleden ontwikkelde groene golf principe, betekent dat er bin
nen deze ontwikkelingen veel kansen liggen. 

Mobiliteitscultuur: Er lijkt zoiets te bestaan als een mobiliteitscultuur, die een 

wijze is waarop gebruik wordt gemaakt van infrastructuur en de subculturele uit

drukking die daaraan wordt gegeven. Milieuvriendelijke voertuigen die dagelijks 

het netwerk belasten, kunnen op zich al een reclame zijn voor de kennisregio. 

Zeker omdat de Automotive-tak sterk aanwezig is in de regio Helmond en voer

tuigen (auto's/bussen) het belangrijkste vervoermiddel tussen kennisclusters zijn 
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(SRE 2009-1). De Phileas als HOV is hier een goed voorbeeld van. 

Ook liggen er kansen met betrekking tot diensten welke tijdens het reizen van 

kenniswerkers aangeboden kunnen worden. Waarom niet tijdens een rit naast 

mobiel bellen ook mobiel vergaderen, mobiel workshoppen en brainstormen? 

Hebben we het over effectief benutten van de reistijd tussen verschillende ken

nisintensieve kernen dan moeten we een beschikking hebben over een draadloos 

netwerk of zelfs mobiel internet. 

Samengevat kunnen we stellen dat er naast een goede fysieke bereikbaarheid 

een virtuele bereikbaarheid geschapen kan worden. Deze zal niet volledig de 

functie van de fysieke bereikbaarheid overnemen, maar is wel een goede aanvul
ling om de interactie tussen kennisprofessionals te optimaliseren. Concluderend 

kunnen we zeggen dat: 

» Naast het !CT-netwerk speelt de fysieke bereikbaarheid (personenverkeer, 

face-to-face) een ondersteunende rol om kennisuitwisseling tussen de ken

niswerkers te stimuleren. Wel moet er op microniveau een goede netwerk 

(glasvezel of sneller) aansluiting zijn om communicatie en dataverkeer moge

lijk te maken en data digitaal (tijdelijk} op te slaan. 

» De technologische innovaties maken het mogelijk om het bestaande fysieke 

infrastructurele netwerk slimmer te benutten. Dit kan bijdragen dat de ken

nisuitwisseling sneller tot stand kan komen, doordat de afstand tussen de 
kenniskernen kleiner is geworden. 

» Innovatie op het gebied van mobiliteit (mogelijk maken kennisdiensten) kan 

ervoor zorgen dat er kennisuitwisseling tijdens reizen kan gebeuren. De wijze 

waarop de kenniswerker reist (groen) kan reclame voor de regio of verschil

lende innovatie sectoren zijn. 

C. Programma van eisen: 

Welke bereikbaarheidselementen zijn belangrijk voor het microcluster? 

Voldoe in fysieke bereikbaarheid 
1. Microcluster bevindt zich in de nabijheid van een HOV verbinding. 

2. Goede aansluiting op brede en veilige fietsroutes. 
3. Aanwezigheid van fietsopslag. 

4. Goede aansluiting op het regionaal autowegennet. 

5. Aanwezigheid van voldoende parkeerruimten. 

Voldoe in virtuele bereikbaarheid 

6. Aanwezigheid van een glasvezelnetwerk. 

7. Mogelijkheid tot digitale dataopslag. 
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5.6. RESULTATEN EN WAARDERING 

5.6.1. EISEN TEN BEHOEVE VAN DE ACTOREN 

A. Programma van eisen: 

Waarmee voldoet een werkmilieu aan de wensen van de kenniswerker (Beta)? 

Volsta in Sociale behoeften 

1. Stedelijke elementen geïntegreerd in de werkomgeving 

2. Aanwezigheid van ontmoetingsmogelijkheden. 

3. Aanwezigheid van informele atmosferen zoals sportfaciliteiten. 

volsta in Culturele behoeften 

4. Goede bereikbaarheid tussen de werkomgeving en de binnenstad. 

5. Aanwezigheid van recreatiemogelijkheden zoals expositieruimte e.d. 

volsta in Ecologische behoeften 

6. Regelgeving voor de intensivering van het groene karakter van de werk

omgeving. 

7. Een goede balans op de werkomgeving tussen het stedelijke en landelijke 

karakter. 

8. Toegang tot openbare groenvoorziening nabij de werkomgeving. 

9. Zet landschappelijke elementen in als kwaliteitsverbeteraar van de werk

omgeving. 
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5.6.2. EISEN TEN BEHOEVE VAN DE KENNISDELING 

B. Programma van eisen: 

Welke eisen liggen ten grondslag aan de bevordering van onderlinge kennisdeling 

binnen het microcluster? 

Triple Helix 

1. Lokale aanwezigheid van kennisinstellingen 

2. Lokale aanwezigheid kennisintensieve bedrijven. 

Clustering 
3. Integrale werkruimten waar verschillende disciplines samen werken aan 

nieuwe kennis en innovatie. 
4. Maak gebruik van gezamenlijk te gebruiken werkruimten zoals cleanrooms 

en werkplaatsen. 

5. Creëer transparantie tussen ruimten waardoor face-to-face interactie 

plaats kan vinden om ondeling vertrouwen te bewerkstelligen. 

6. Creëer een intern ecosysteem dat zich continu aanpast op de vraag van de 

markt. Flexibiliteit is de sleutel tot succes, actoren welke zich binnen de 
kenniseconomie niet weten aan te passen, overleven niet. 

7. Samenhorigheidsgevoel stimuleren door gezamenlijke ruimten te realise

ren. {bijv. samen eten, sporten, werken) 

Complete innovatieketen 
8. Interne organisatie gericht op gelijkheid van actoren. 
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5.6.3. EISEN TEN BEHOEVE VAN TIJD 

C. Programma van eisen: 

Welke bereikbaarheidselementen zijn belangrijk voor het microcluster? 

Voldoe in fysieke bereikbaarheid 

1. Microcluster bevindt zich in de nabijheid van een HOV verbinding. 

2. Goede aansluiting op brede en veilige fiet sroutes. 

3. Aanwezigheid van fietsopslag. 

4. Goede aansluiting op het regionaa l autowegennet. 

5. Aanwezigheid van voldoende parkeerruimten. 

Voldoe in virtuele bereikbaarheid 

6. Aanwezigheid van een glasvezelnetwerk. 

7. Mogelijkheid tot digitale data opslag. 
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5.7. ALGEMENE CONCLUSIE 

5.7. ALGEMENE CONCLUSIE 

De uitkomsten van het onderzoek resulteren in een reeks aanbeve lingen in de 

vorm van een programma van eisen (PvE). Met behulp van dit PvE kan een ruim

telijke vertaling worden gemaakt voor de in het begin gestelde doelstelling. Een 

werkomgeving bedoeld om de ontwikkeling van kennis te intensiveren en dus 

indirect kennisdeling te stimuleren. 

Deze doelstelling past binnen de transformatie van de 20ste eeuwse productie 

economie naar de 21ste eeuwse kenniseconomie waar Brainport Eindhoven een 

belangrijke rol in gaat spelen. De keuze voor Eindhoven als kader binnen het on

derzoek is geen toeval. Eindhoven vormt een perfect voorbeeld van een stad 

welke gevormd is door de industriële revolutie begin 20ste eeuw en daardoor is 

geëvolueerd tot een productie grootmacht. Momenteel is Eindhoven actief bezig 

met de transformatie tot één van de kennisintensiefste regionen van Nederland. 

De belangrijkste ontwikkeling vormt het goed onderling verbonden netwerk van 

kennisclusters in en rondom de stad, genaamd Brainport Eindhoven. Kansen voor 

Brainport liggen bij nader onderzoek in de toepassing van het open-innovatiemo

del en de clustering van lokale talentvolle (startende) kleine bedrijven/onderne

mers. De gestelde hypothese luidt dan ook dat het ruimtelijk faciliteren van het 

open-innovatiemodel, en dan in het bijzonder de bottorn-up methode zalleiden 

tot een intensivering van de kennisontwikkeling en deling ervan. Verder vermeld 

de hypothese dat het samenbrengen van de betrokken actoren op microniveau 

hiervoor een goede praktische schaal vormt. 

De opdracht van de bouwkundige is het ruimtelijk vertalen van het eisenpakket 

dat aan een dergelijk model en schaal ten grondslag ligt. Deze eisen zijn bepaald 

door de analyse van 3 invloedrijke 'dimensies' op het gebied van kennisontwikke

ling en vloeien voort uit hoofdstuk 5.3, kansen voor Brainport Eindhoven. 

De dimensies actoren, kennisdeling en tijd zijn geanalyseerd op regionaal niveau 

en vervolgens teruggekoppeld in de vorm van concrete eisen welke van toepas

sing zijn voor de ontwikkeling van het microniveau. De punten van het PvE zijn 

afzonderlijk gewaardeerd met behulp van spiderplots, dit maakt de importantie 

van de punten inzichtelijk en geeft houvast voor latere beargumentatie tijdens de 

implementatie van deze punten in een ruimtelijke vertaling. 

De uitkomsten geven zoals gezegd een goede basis voor een ruimtelijke verta

ling. Een andere belangrijke bevinding is het generieke karakter van de hypothese 

waardoor kennisontwikkeling tot stand komt. Het is ten slotte van allen tijden dat 

de mens op zoek is naar technologische vooruitgang en kennisontwikkeling om 

zichzelf en de wereld om zich heen te verbeteren. Begin 20ste eeuw ontketende 

deze behoefte aan technologische vooruitgang en kennisontwikkeling een indus

triële revolutie. De uiteindelijke doelstelling, de ontwikkeling van nieuwe kennis 

blijft dus hetzelfde. De eisen van de actoren zijn niet te beïnvloeden en dus iedere 
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35 Hypothese: De vooraf 
gestelde hypothese met 
de algemene hypothese 
eronder. 
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tijdsspanne een vast gegeven. Het enige wat wezenlijk veranderd gedurende de 

tijd verstrijkt zijn de tools (middelen) die worden toegepast om tot de ontwik

keling van nieuwe kennis te komen. De generieke hypothese luidt dus als volgt 

Actoren+ Tools = Nieuwe kennis 

Binnen ons onderzoek vormen de tools het microniveau in de vorm van een 

microcluster waarbinnen de actoren kennis ontwikkelen en delen volgens het 
bottam-up principe. 

Binnen het onderzoek worden de eigenschappen van deze microcluster (tooi) 

onderzocht aan de hand van de begrippen tijd en kennisdeling. Tijd gaat in op de 

fysieke bereikbaarheid binnen Bra inport Eindhoven en de virtuele bereikbaar

heid die communicatie de afgelopen decennia enorm heeft versneld. Kennisde

ling gaat in op het creëren van een optimaal klimaat voor kennisdeling tussen de 
actoren. 

Deze tooi heeft geleid tot een specifiek pakket aan eisen passend bij de wijze van 

kennisontwikkeling zoals we deze kennen begin 21ste eeuw. Aan bouwkundigen 

is nu de taak deze tooi ruimtelijk te vertalen met behulp van het door onderzoek 
tot stand gekomen programma van eisen. En dit zo te doen om de kenniswerker 

van een faciliteit te voorzien, waarbinnen hij/zij zich geprikkeld voelt om tot de 
benodigde resultaten te komen. 
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6.CASUS 

Bouwtijd: november 1971 t/m december 1972 
Oppervlakte: 19.614m2 

Inhoud: 63.899m3 

Bouwkosten: 16,5 miljoen (in guldens) 

Projectarchitect: Bureau Kraaijvange, J.M. Rut E.T.H. 

Projectleider-directievoerder: Dhr. van der Putten 

Adviseur constructie: Ingenieursbureau Aronsohn, Rotterdam 

Adviseur installaties: Technisch bureau van Heugten 

Aannemer: Bouwbedrijf Brabant Oost te Eindhoven 



Het techmsctie ... - gemeenschappelijke . . . ties (ontvangstbalies) ... -
De bouw van het object i5 begonnen in 1971 en de bovenste verdieping zijn de gezamenlijke functies 

restaurant en de vergader· 

zeer geringe hoogte van 2,3m. is de kelde~ op het 
. ,. 

tot functionele ruimte. 

'" : • I I I • 

• I I I I I • I - van de vloeren en de .. balie Rer vloer is de centra· 

I!' entreehal sober gelaten. Het veelvuldig gebruik 

van beton dat tyRerend is voor veel gebouwen uit 

de ontvangsthal 
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40 Object: Locatie van het 
Technische Dienst gebouw in 
het centrum van Eindhoven. 
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Het onderzoek uit deel I van het afstuderen heeft geleid tot een groot aantal 

randvoorwaarden voor de intensivering van kennisontwikkeling op een micro

niveau. Deelll van het afstuderen vormt het verwerken van een aantal van deze 

randvoorwaarden in een casus. Doel van de casus is het toepassen van de rand

voorwaarden op een microniveau, een gebouw binnen Brainport Eindhoven. 

6.1. OBJECT 
Als object is gekozen voor het voormalige Technische Diensten (TD) gebouw van 

de Gemeente Eindhoven. Dit gebouw staat aan het begin van het Anne Frank 

plantsoen binnen het centrum van Eindhoven [fig. 40) en staat al enkele jaren 

leeg. Uitzonderlijke kenmerken die het gebouw interessant maken voor een 

transformatie tot micro kenniscluster zijn de locatie en de massieve betonnen 

'drager'. Deze laatste is met name interessant wanneer we kijken naar duurzame 

elementen binnen de 'tooi' die we ontwikkelen voor het faciliteren van de ont

wikkeling van kennis. Het object scoort hoog wanneer gekeken wordt naar de 

randvoorwaarden uit het onderzoek van deell van het afstuderen. Door zijn cen

trale ligging binnen Eindhoven ligt het op loopafstand van het centrum en zijn er 

vele recreatiemogelijkheden in de nabije omgeving. De plaatsing van het object 

binnen het Anne Frank plantsoen geeft het automatisch een meerwaarde en ver
bind het met de stedelijke groenvoorzieningen. Via hetAnne Frank plantsoen kan 

men door een groene omgeving de Genneper Parken bereiken. 
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6.2. STRATEGIE 

Het TD gebouw wordt herbestemd tot 'cradle' voor jonge en startende onder

nemers. Door samenwerking versterken de startende ondernemers hier elkaars 

positie. Door dergelijke aantrekkelijke werkomgevingen aan te bieden binnen de 

regio behoudt Brainport zijn jonge talenten waardoor het zich sterker kan ont

wikkelen. Deze talenten hebben door de samenwerking onderling en met kennis

instellingen en grotere kennisintensieve bedrijven een betere slagingskans dan 

andere starters binnen Brainport Eindhoven. 

» Samenwerking starters onderling voor een hogere slagingskans, kennisdel ing. 

» Samenwerking met grote kennisintensieve bedrijven en kennisinstellingen. 

De jonge startende bèta's krijgen ondersteuning van de grotere kennisintensie

ve bedrijven en kennisinstellingen die vertegenwoordigd zijn in hetzelfde pand. 

Zij huren zelf ook werkruimte en coachen hen in het ondernemerschap en hun 

onderzoek en andere bezigheden. Deze kennisinstellingen en grotere kennisin

tensieve bedrijven mogen op hun beurt weer gebruik maken van de kennis die 

door de startende ondernemers wordt ontwikkeld. De grote bedrijven beschik
ken over dure faciliteiten zoals laboratoria en werkplaatsen waar de startende 

ondernemers gebruik van kunnen maken. 

Deze strategie past geheel binnen het open-innovatiemodel dat deel uitmaakt 

van de hypothese uit het onderzoek. 

» Gedeelde faciliteiten met grote bedrijven. 

» Grote bedrijven gebruiken kennis van starters. Kennisdeling = "geven & ne
men". 

Werkplekken huren: De verhoogde slagingskans die ontstaat door het delen van 

kennis onderling en met grotere kennisintensieve bedrijven en kennisinstellingen 

maakt het gebouw aantrekkelijk voor de startende ondernemer. De startende 
ondernemers kunnen werkplekken of werkruimten huren voor bepaalde of on
bepaalde tijd. Door variatie aan te brengen in het huuraanbod is het mogelijk 

voor bedrijven om door te groeien binnen het gebouw. Gezamenlijke functies 

zoals formele en informele vergaderruimten zijn in de huur opgenomen. Star

ters kunnen dus voor enkele dagen per week een bureau huren en beschikken 

toch over professionele vergaderruimte en ontvangstplekken voor hun klanten. 

Grote kennisintensieve bedrijven en kennisinstellingen kunnen op hun beurt ook 

ruimten of bureau's huren waar werknemers gestationeerd kunnen worden. Zij 

kunnen starters ondersteuning aanbeiden en zelf gebruik maken van de kennis
ontwikkeling die plaatsvindt. 

» Werkplekken op huurbasis, variatie in aanbod en bedrijfsgrote. 
» Vergader- en ontvangstruimten in de huur opgenomen. 

» Grotere kennisintensieve bedrijven en kennisinstellingen kunnen ruimte hu

ren binnen gebouw. 
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Trekpleiser & Icoon: Het gebouw zal ook als stadsverbetering binnen Eindhoven 

geprofileerd worden. Het gebouw moet een vernieuwend karakter hebben en 

fungeren als een 'trekpleister' en icoon voor de kenniswerkers binnen Brainport 

Eindhoven. Dat deze profilering belangrijk is kwam naar voren in een gesprek 

met Willie de Groot, directeur bijzondere projecten van Trudo. Deze zelfde hou

ding hebben zij aangenomen met het herbestemmen van het Klokgebouw op het 

Strijp Sterrein in Eindhoven. Met deze profilering kan het gebouw als kennisclus

ter de benodigde kenniswerkers naar zich toe trekken en vasthouden. 

Door het integreren van stedelijke functies en het bevorderen van kennisdeling 

met bedrijven en kennisinstellingen uit de regio creëert men meer draagvlak en 

profileert het gebouw zich binnen de stad en de regio. Uit het onderzoek is ook 

gebleken dat het cluster een verbindend element moet vormen tussen de star

tende bedrijven, de kennisinstellingen, kennisintensieve bedrijven en de regio. 

» Gebouw als stadsverbetering van Eindhoven. 

» Vernieuwend karakter en functie als icoon. 
» Verbindend element tussen startende bedrijven, de kennisintensieve bedrij

ven en kennisinstellingen en de regio 

Kennisdeling: Binnen de strategie kunnen twee soorten kennisdeling worden 

onderscheiden . Interne en externe kennisdeling. Interne kennisdeling gaat over 

het delen van kennis tussen bedrijven aanwezig binnen het kenniscluster. Welke 

randvoorwaarden en faciliteiten hierbij horen wordt verderop in het verslag ver

der uitgewerkt. 
Externe kennisdeling is de deling van kennis tussen bedrijven binnen en kennis

cluster en kennisintensieve bedrijven en kennisinstellingen van buiten het ken

niscluster. Dit kan door congresfuncties en expositieruimte waar bedrijven bin

nen het kenniscluster zich kunnen presenteren. Tevens gaat externe kennisdeling 

ook over communicatie tussen de stad en het kenniscluster. Door de integratie 

van verschillende stedelijke elementen zoals sportfaciliteiten, een Grand Café en 

exposities trekt het kenniscluster ook mensen van buitenaf aan en leren zij wel

licht kennismaken met techniek. Externe kennisdeling gaat ook over de uitstra

ling van het gebouw en de manier waarop het bezoekers en kenniswerkers fysiek 

dient aan te trekken. 

» Onderscheid interne- en externe kennisdeling. 
» Integratie stedelijke elementen in gebouw. 
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6.3. VERDIEPING 

Het is reëel te stellen dat het TD- gebouw herbestemd wordt tot een bedrijfs

verzamelgebouw. Voor dit type gebouwen zijn tal van randvoorwaarden bekend 

die hier een succesvolle opgave van kunnen maken. Wat deze herbestemming 

speciaal maakt zijn de extra randvoorwaarden die voortvloeien uit het onder

zoek uitgevoerd in deel I van de afstudeeropgave. Zij maken van een standaard 

bedrijfsverzamelgebouw een gebouw gericht op de ontwikkeling van kennis en 

het delen ervan. 

6.4. PROGRAMMA & RANDVOORWAARDEN M.B.T. DE BÈTA 
Uit het onderzoek zijn een aantal randvoorwaarden naar voren gekomen die het 

gebouw voor aantrekkelijk maken voor Bèta's en het delen van kennis bevorde

ren. Deze randvoorwaarden staan centraal tijdens het faciliteren van kennisde
ling. Een aantrekkelijke werkomgeving komt tot stand door te voorzien in de so

ciale en ecologische behoeften van de kenniswerker. Het culturele aspect is voor 

hem ook belangrijk, maar ondergeschikt aan de voorgaande twee. Het werken 

in een omgeving waar veel informele atmosferen en ontmoetingsmogelijkheden 

aanwezig zijn speelt hierbij een grote rol. De kenniswerker streeft naar een balans 

tussen arbeid en ontspanning. Sport is één van de belangrijkste manieren van 

ontspanning voor de bèta. Samen sporten met collega's heeft tevens als voordeel 
dat men naast zichzelf te ontspannen de vertrouwensband onderling versterkt. 

Dit vertrouwen is van groot belang bij het delen van kennis. Deze informele ont

moetingsplekken kunnen gefaciliteerd worden door stedelijke elementen zoals 

sportgelegenheden en restaurant I cafés in het gebouw te integreren. Uit een 

gesprek met Bert-Jan Woertman, Campusmanager van de Philips HighTech Cam

pus (HTC) te Eindhoven blijkt dat deze functies, ook opgenomen in de HTC, bij 

uitstek geschikt zijn om werknemers samen te laten komen. Een ander voordeel 

van de integratie van stedelijke elementen kwam naar voren tijdens een gesprek 

met Willie de Groot van Stichting Trudo afdeling Bijzondere Projecten. Stedelijke 

elementen zoals sportfaciliteiten en een restaurant I café zorgen ervoor dater's 

avonds en in de weekenden ook levendigheid is in het gebouw. Hierdoor onder
scheid het gebouw zich van het standaard bedrijfsverzamelgebouw. 

Doordat het gebouw gelegen is binnen het Anne Frank Plantsoen en is aangeslo

ten op de Genneper Parken zit het met de aanwezigheid van openbaar groen wel 

goed, mogelijkheden om de groene omgeving meer bij het gebouw te betrekken 

dienen wel onderzocht te worden. 

» Herbestemming TD tot bedrijfsverzamelgebouw. 

» peciale zit hem in de aanvullende randvoorwaarden afkomstig uit het onder-

zoek. 
» Voldoen in sociale, culturele en ecologische behoeften van de Bèta. 

» Balans aanbrengen tussen werk en ontspanning, formeel en informeel. 
» Informele faciliteiten integreren in gebouw. 

» Goede aansluiting op openbare groenvoorzieningen. 



CASUS: TECHNISCHE DIENST GEBOUW EINDHOVEN 107 

Programma 

Het complete programma [fig. 41], voor het TD zal er als volgt uitzien: 

A. verhuurbare ruimte 

B. Gezamenlijke voorzieningen 

C. Faciliterende voorzieningen 

1. Expositieruimte 

2. Koffiecorners 

3. Bedrijfskantine 

4. Grand Café 

5. Printstations 

6. Sportfaciliteiten 

7. Office Supply Store 

8. Entree 

I. Lobby 

11. Receptie 

111. Lounge 

IV. Postvakken 

9. Bureau faciliteiten 

I. Huisvesting 

11. Beheer faciliteiten 

111. Huishoudelijke dienst 

10. Werkplaats 

D. Business Center 

1. Symposia I Lezing I Workshop ruimten 

2. Auditorium 

3. Foyer 
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41 Programma: De 
gezamenlijke en verhuur
bare funcites uitgezet in de 
doorsnede. 
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WERKVLOEREN 
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WE~KVLOERE 
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6.5. RANDVOORWAARDEN M.B.T. DE INTERNE KENNISDELING 
(DOOR MARK VAN RIJSSEL) 

Interne kennisdeling gaat zoals eerder al aangehaald over de kennisdeling tussen 

bedrijven binnen het gebouw onderling. Het stimuleren van deze kennisdeling 

vergroot de ontwikkeling van nieuwe kennis en innovaties. Er vindt dus kennis

intensivering plaats. De kracht van het gebouw zit hem dan ook in het feit dat 

verschillende actoren, zoals starters, grote kennisintensieve bedrijven en ken

nisinstellingen samen een gebouw delen. De mogelijkheden die dit biedt voor 

het delen van kennis en ervaring zijn dan ook uniek binnen het kennisnetwerk 
van Brainport Eindhoven. Het oude TD gebouw zal deze kennisdeling moeten fa

ciliteren. 

Transparantie: Het onderzoek naar kennisdeling leverde een aantal interessante 

randvoorwaarden op waarmee ontworpen kan worden. Een van deze randvoor
waarden was een hoge mate van transparantie op de werkvloer. Transparantie en 

face-to-face contact is van essentieel belang bij het delen van kennis. Startende 

bedrijven kunnen daarom niet zonder een werkplek of vestiging waar zij contac

ten op kunnen doen met gasten en mogelijke klanten kunnen ontvangen. Voor 

starters zijn deze ontvangstruimten en vergaderruimten echter erg kostbaar om

dat zij het gros van de tijd niet gebruikt worden. Delen van deze specifieke ruim

ten met andere starters is daarom een aantrekkelijk alternatief. 

» Transparantie ter bevordering van facetoface contact is essentieel voor ken

nisdeling. 

» Gezamenlijke faciliteiten voor besprekingen en ontvangst van gasten. 

De lokale aanwezigheid van kennisintensieve bedrijven en kennisinstellingen bie

den zoals eerder al aangehaald ondersteuning voor de starters en vormen tevens 
een goede zakenpartner. De aanwezigheid van deze actoren is essentieel voor 

het slagen van de hypothese. Het zijn hen die kunnen profiteren van de bottorn

up kennisdeling en dit ook mogelijk moeten maken. De starters kunnen de aan

dacht van de grotere bedrijven trekken door zich te profileren met exposities van 

hun werk op verschillende centrale plekken in het gebouw. Andere mogelijkhe

den voor het delen van kennis zijn het bijwonen van symposia en workshops die 

binnen het gebouw gegeven worden. 

Interactie: Het belangrijkste voor een intensieve interne kennisdeling is het 

stimuleren van interactie tussen de verschillende actoren binnen het gebouw. 

Deze interactie kan op de traditionele formele manier plaatsvinden in afgeslo

ten vergaderruimten, dit past echter niet binnen het concept waar transparan

tie van groot belang is. Kennisdeling binnen informele sferen sluit beter aan op 

het concept. Door gezamenlijk gebruik te maken van dezelfde bedrijfskantine, 

sportschool en koffiehoek en deze zo goed mogelijk te positioneren binnen het 

gebouw kan men met ruimtelijke oplossingen invloed uitoefenen op de ont

moetingsmogelijkheden binnen het gebouw. Ook de positionering van de werk-
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plekken, gezamenlijke arbeidsgerelateerde faciliteiten en informele gezamenlijke 

faciliteiten is hierbij van belang. 
» Interactie op zowel formeel als informeel niveau. 

» Gezamenlijke arbeidsgerelateerde functies. 

» Positionering gezamenlijke arbeidsgerelateerde en informele sferen geënt op 

ontmoeting. 

Innovatieve bedrijfsverzamelgebouwen: Een van de belangrijke punten waarin 

het gebouw dient te faciliteren is de mogelijkheid voor (succesvolle) bedrijven 

om door te kunnen groeien, dit kan door zich permanent binnen het gebouw te 

vestigen of zelfs extra personeel aan te nemen en het huren van een geschikte 
werkruimte. In het Klokgebouw [fig. 42) op Strijp S heeft Trudo dit op een slimme 

manier aangepakt. Zij bieden verschillende instapniveaus aan voor jonge onder
nemers, variërend van een aantal open werkplekken (bureau met x aantal m2) 

welke men kan huren tot aan complete kantoorruimte die naar eigen smaak in

gericht mogen worden [fig. 43). De verschillende verdiepingen verschillen ook in 

afwerkingsniveau wat weer resulteert in verschillende huurprijzen per m2
• In het 

Klokgebouw zijn ook een muziekschool (Pop Ei), een evenementenzaal, café en 

een sportschool opgenomen. Deze stedelijke elementen zorgen ervoor dater's 

avonds en in het weekend ook wat te beleven is. 

» Variatie in de te verhuren werkplekken I ruimten. 
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42 Kenniscluster: Het 
klokgebouw van Stichting 
Trudo, afdeling Bijzondere 
Projecten. Een bedrijfsver
zamelgebouw met variatie in 
bedrijfsruimten. 
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43 Gezamenlijke ruimten: 
In het klokgebouw zijn op 
iedere verdieping gezame
lijke ruimten die door de 
ondernemers zelf dienen te 
worden ingericht. Hier vinden 
informele bijeenkomsten 
plaats. 

44 The Yard: Bedrijfsver
zamelgebouw van Trudo en 
Stichting Ruimte. 
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Een ander project wat doorgroeimogelijkheden biedt aan de huurder is The Yard 

[fig. 44), een samenwerkingsverband tussen Stichting Ruimte en Trudo. The Yard 
bestaat uit 2 grote voormalige Philips hallen op Strijp T. Deze hallen zijn met 

behulp van containers en hekwerk ingedeeld tot verhuurbare ruimten [fig. 45). 

Huurders betalen enkel de m2 van de footprint. Indien nodig mag men hierop 

2 extra verdiepingen bouwen waardoor de ruimte wordt verdriedubbeld. The 

Yard valt op door de assertieve achterliggende strategie. De hallen worden waar

schijnlijk voor slechts 5 tot 10 jaar verhuurd waarna men overgaat tot definitieve 
herbestemming of sloop van de hallen. Voor Trudo en Stichting Ruimte beteken

de dit dat als het project winstgevend diende te zijn, alle kosten voor de ingrepen 

en materialen binnen deze periode afgeschreven moesten worden. Vandaar ook 

de keuze voor simpele verkaveling met vrachtcontainers en hekken. Momenteel 

worden de ruimten gehuurd door ondernemers uit de creatieve sector zoals ar
tistieke meubelmakers, timmerlieden, metaalbewerkers en kunstenaars. 

Bij het aanbieden van variatie in verhuurbare ruimte snijdt het mes aan twee 

kanten. Starters krijgen ruimte om door te groeien binnen het gebouw en wan

neer verschillende soorten werkp lekken zoals flex-werkplekken en verhuurbare, 

afgeschermde kantoorruimten worden gemengd op dezelfde verdieping kan ook 

overdracht van ervaring plaatsvinden waarvan de starters kunnen profiteren. 

» Technische ingrepen afstemmen op functionele en economische lifespan. 
» Variatie in aanbod biedt starters groeimogelijkheden en maakt de overdracht 

van ervaring mogelijk. 
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45 The Yard: 
À • Een centrale corridor 
scheidt de hal in tweeen. Aan 
beide zijden zijn verhuurbare 
kavels ingericht met contai
ners en hekwerk. 
À Containers stapelen is 
mogelijk tot 2 lagen. Zo 
verdubbelen huurders hun 
werkoppervlakte. De kan
toorunit is tevens verwarmd 
en kost slechts 25 euro huur 
per maand extra. 
• Het is ook mogelijk zelf 
verdiepingen te bouwen mits 
zij aan bepaalde veilig
heidseisen voldoen. 
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Het nieuwe werken: Varieren met typen werkplekken en het ereeren van for

mele en informele werksferen raakt het vlak van 'het nieuwe werken' ofwel de 

' innovatieve werkomgeving'. Uit presentaties van Marja Hurks, destijds di rector 

of Workplace lnnovation for EMEA & India Sub-continent bij Philips, Thom Ver

leg, directeur servicebedrijf bij het ROC Nijmegen en gesprekken met Berend van 

Egmond van VEG Interier Building Systems BV is gebleken dat elementen uit dit 

concept goed zouden passen binnen het kenniscluster. Deze professionals heb

ben veel ervaring met het implementeren van het 'nieuwe werken' concept bin

nen bestaande bedrijfsstructuren. 

Het nieuwe werken is een andere kijk op de huidige kantoorwerkzaamheden. 

Door werknemers zelf te laten bepalen waar en wanneer ze werken, thuis of in 

een inspirerende flexibele werkomgeving geeft men hen meer bewegingsvrijheid, 

kunnen bureaus gedeeld worden en kantoorruimte (m• en werkplekken) geredu

ceerd. Werknemers hebben hun eigen werkzaamheden in de hand en worden 

dan ook beoordeeld op hun resultaten (Philips, 2009). Voor de invoering van het 
nieuwe werken is geen standaard aanpak. Afhankelijk van de bedrijfsstructuur 

moet een pad worden uitgezet met bijpassende organisatorische en ruimtelijke 

maatregelen. Bij Philips heeft dit op de HTC, waar sinds kort de IT-dienst gecen
traliseerd is in een nieuw complex, geleid tot de volgende maatregelen (Presen

tatie Marja Hurks, WPI, 12.11.2010 TU/e): 

» Flexibele werkomgeving waardoor werknemers mobiel zijn en werken waar 

dat het beste uitkomt, dit kan bijvoorbeeld zijn: thuis, bij de klant of op het 
kantoor. 

» Op het kantoor worden verschillende werksettings aangeboden passend bij 

de werkactiviteit van de werknemer. Dit zijn bijvoorbeeld: flexible werkplek

ken (gedeelde bureaus) [fig. 46], informele en formele vergaderruimten, 
break-out spaces (informele zitjes) en concentratieplekken waar werknemers 

zich kunnen afsluiten van de omgeving om geconcentreerd te kunnen werken. 

» Een degelijke virtuele werkomgeving waar alle werknemers overal en altijd bij 

hun gegevens kunnen. Data-opslag, Wifi en intra net via VPN. 

» Een geoptimaliseerd gebruik van de kantoorruimte. Op de HTC 1300 werk

plekken voor.1700 werknemers (excl. faciliterende werkplekken) 
)) 

Flexibele werkplekken, zoals deze voorkomen bij het nieuwe werken zijn uitste

kend geschikt voor starters die niet fulltime aanwezig zijn in het gebouw. Deze 

plekken kunnen dus door meerdere gebruikers afgewisseld worden waardoor de 

plekken een hogere bezettingsgraad krijgen en daardoor automatisch goedkoper 
in huur kunnen zijn. Dit laatste is vaak ook de hoofdrede waarom organisaties 

overstappen op een innovatieve werkomgeving. Het aantal werkplekken kan 

door er meerdere personen gebruik van te laten maken worden gereduceerd wat 
weer resulteert in minder benodigde m2 kantoorruimte. Naast ruimtebesparing 
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wordt er met de introductie van een innovatieve werkomgeving meer gecom

municeerd door de werknemers onderling wat weer leidt tot een betere deling 

van ervaring en kennis. Door het wegvallen van fysieke barrières zoals muren 

en gesloten deuren spreken werknemers elkaar sneller aan en vinden dus meer 

spontane ontmoetingen plaats. 
» Flexibele werkplekken, minder oppervlakte en werkplekken voor hetzelfde 

aantal werknemers. 
» Innovatieve werkomgeving leidt tot meer communicatie tussen de werkne

mers. 

6.5.1. UITWERKING TD 

De voorbeelden van het ROC Nijmegen en Philips zijn weliswaar succesvol maar 

slechts gericht op slechts één bedrijf. Voor een bedrijfsverzamelgebouw waar 

variatie dient te worden geboden gelden andere aanvullende spelregels. Trans
parantie wordt hier nog belangrijker om onderling vertrouwen te versterken en 

face-to-face contact te stimuleren. Tijdens een rond leiding door het klokgebouw 

werd echter duidelijk dat transparantie in een bedrijfsverzamelgebouw geen 

vanzelfsprekendheid is. Brandveiligheid en budget zijn kunnen hier de beslissen

de factoren zijn. Het langwerpige gebouw is opgedeeld in brand- en rookcom

partimenten d.m.v. brandwerende deuren. Om toch nog enige mate van trans-
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46 Het nieuwe werken: Mo
del van flexibele werkplekken 
in een innovatieve kantoor· 
omgeving. 
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parantie te bereiken is gekozen voor glasvlakken in de deuren. Dit type deuren 

zijn erg kostbaar en vormen altijd een fysieke belemmering van de transparantie 

binnen de werkomgeving. Hetzelfde geld voor de scheidingswanden tussen de 

verhuurbare ruimten en de dentrale gang. Deze zijn bij het klokgebouw allen 

brandvertragend uitgevoerd waardoor zij gesloten vlakken vormen, iets wat in 

het ontwerp van het TD gebouw onacceptabel is. De keuze voor Trudo was echter 
logisch, deze oplossingen waren financieel het aantrekkelijkst. De installatie van 

een sprinklers was een andere, vele malen duurdere oplossing geweest. 

Bij een bedrijfsverzamelgebouw ligt beveiliging ook anders dan wanneer we 

praten over een standaard kantoorgebouw voor één bedrijf. Bepaalde ruimten 

zullen afsluitbaar dienen te zijn aangezien starters hier hun dure computers en 

dergelijke hebben geïnstalleerd. 

" Transparantie en openheid zijn geen vanzelfsprekendheid, vaak wordt dit be
lemmerd door veiligheidsvoorzieningen. 

» Keuze maken met betrekking tot brand- en rookcompartimentering. 

Ondanks de verschillen kan voor het gebouw nuttig gebruik gemaakt worden 
van voorgaande projecten en hun achterliggende concepten. Het zal dan ook 

uitdraaien op een mix van ve rschillende systemen aangevuld met eigen bevin

dingen. 

Als basis wordt uitgegaan van een intern ecosysteem dat zich aan kan passen 

aan de vraag van de huurder. Werkruimten moeten zonder al te veel ingrijpende 
aanpassingen uitgebreid kunnen worden of weer opgedeeld worden in kleinere 

ruimten wanneer een bedrijf het pand verlaat. Anderzijds kan gecompartmen

teerde ruimte ook weer omgevormd worden tot een open ruimte. Dit hangt deels 

af van de samenwerkingsvormen die tussen de bedrijven kunnen ontstaan en 

met de wisselende vraag naar type werkplekken. Dit ecosysteem zal moeten evo
lueren aan de hand van een standaard interne maatvoering. Het monitoren van 

de vraag naar de verschillende werkvormen is dus van groot belang. 
» Basis vormt een intern ecosysteem dat zich kan aanpassen aan de vraag van 

de huurder(s). 

6.5.2. INPASSING PROGRAMMA 

Wanneer de huidige constructie van het TD gebouw nader bestudeerd wordt kan 

geconcludeerd worden dat de structuur zich uitstekend leent voor een flexibel 

ecosysteem. Het ontwerp uit 1972 is gebaseerd op een centrale kern waarin de 

hoofdverkeersaders, in dit geval liften, opgenomen zijn [fig. 47). De kern ontleent 

hier ook haar stabiliteit aan. Aan de kern hangen 3 vleugels opgebouwd uit een 

kolommenskelet met puntvormig ondersteunde platen. Alle vleugels worden op 
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Schaa/1:500 

@ 

n 
)> 
VI 
c 
VI 

--t 
m 
n 
:z: 
z 
VI 
n 
:z: 
m 

2 
- -{i) 

m 
z 
VI 
--t 
Gl 
m 
c:l 
0 
c 
~ 
m 
z 
0 
:z: 
0 
< 

@ @ 
m 
z 



118 

48 Layout Het Technische 
Diensten gebouw is ont
worpen met een standaard 
maatvoering voor kantoorge
bouwen. 
Schaa/1:150 

KENNISINTENSIVERING OP MICRONIVEAU 

de kop ontsloten door een noodtrappenhuis. 

Het interessante aan de vleugels is het stramien [fig. 48) van 7,50m. en de interne 

breedtemaat van bijna 12,00m. welke vrij word overspannen door een koker

vloer van 0,36m. dik. Deze breedtemaat van 12,00m. is de standaard voor een 

traditionele kantoorvleugel waar aan de gevel 2 stroken kantoorruimten gesi

tueerd konden worden van 4,80m. diep. In het midden liep een gang met een 
breedte van 2,10m. Het stramien van 7,50m. is indeelbaar in 2 kantoorbeuken 

van 3,75m. Dit in combinatie met de diepte van 4,80m. vormt een standaard kan

toorruimte van ca. 18 m2. waar 2 werknemers kunnen werken (Neufert, 2002). 

Volgens deze configuratie zijn dan ook veel van de vleugels momenteel ingericht 

[fig. 49). Het gevolg hiervan zijn gesloten kantoorruimten met een gang in het 

midden, verouderd en geen enkele vorm van transparantie. Desalniettemin bie
den de vleugels een uitstekende basis om ingericht te worden als transparante 

werkomgeving waar veel interactie plaats kan vinden tussen de verschillende 

bedrijven. Door de vrije overspanning blijven de ruimten kolomvrij en flexibel 
indeelbaar. 

Nadelig aan de verdiepingen is de vrij starre kern die zich tussen de vleugels be
vind. Door de smalle doorgangen verdeelt hij de verdiepingen op in vier mogelij

ke werkzones. De ontsluiting tot andere verdiepingen bevindt zich ook enkel in de 

7500 
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kern waardoor dit eerder een verkeersgebied wordt dan een werkruimte [fig. 50]. 

Deze verkeersruimte kan echter wel perfect dienen als ruimte waar startende 
jonge ondernemers zich kunnen profileren voor andere bedrijven van binnen of 

buiten de cluster. 

» Kolommenskelet met een vrije overspanning van 12m. standaard voor de ja
ren '70. vleugels bieden veel flexibiliteit. 

» Kern als verkeersgebied, tevens bedoeld voor de profilering van de startende 

ondernemingen. 

Naast profileren hebben we ook nog andere hoofdfuncties op de verdiepingen 

waar interne kennisdeling plaatsvindt . Faciliteiten waar men formeel en infor

meel kennis kan delen zonder storend te zijn in de overige werkruimte vormen de 

tweede hoofdfunctie. De derde hoofdfunctie is het verwerken van kennis/infor

matie. Deze hoofdfuncties worden in het volgende hoofdstuk verder toegelicht. 

» Drie hoofdfuncties voor de interne kennisdeling. Profileren, delen en verwer-

ken. 
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49 TD gebouw: Hudige ver
kaveling van de gebouwvleu
gels, een centrale gang met 
kantoorruimten aan beide 
zijden. 

50 Verkeersstromen: Hoge 
concentraties aan verkeer 
bevinden zich in de kern van 
het TD gebouw. 
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51 Profilering: De kern wordt 
een plek waar bedrijven 
zichzelf door middel van ex
posities kunnen presenteren 
naar andere ondernemers. 

KENNISINTENSIVERING OP MICRONIVEAU 

De plaatsing van de hoofdfuncties wordt afgeleid van de routing van de ver

dieping en de oppervlakte van de verschillende vleugels [fig. 52]. De kern is het 

drukst bezochte gebied en zal door zijn ontsluitingsfunctie worden gebruikt als 

profileringzone voor de startende bedrijven die op de verdieping gevestigd zijn . 

Vervolgens komt men in de delingszone aan het begin van iedere vleugel. Gezien 

de grootte van de verschillende vleugels zal deze zone bij de west en oostvleugel 

het grootste zijn. Hier kan men in een formele of informele sfeer overleg houden 

en kennis uitwisselen. De derde hoofdfunctie bestaat uit het verwerken van ken

nis, hier is de overige ruimte van de vleugels voor bestemd. 

Profi leren: Kennisdeling begint in de kern waar men de verdiepingen betreedt. 

Deze ruimten worden het drukst bezocht en zijn de plaatsen waar de kenniswer

ker of bezoeker de verdiepingen binnen komen. Deze ruimte is door het verkeer 

drukker dan de vleugels en dus per definitie ongeschikt als werkruimte. Toch heb

ben de ruimten grote kwaliteiten. Het is een vierkante ruimte van ruim 9,00m. 

doorsnede welke kolom- en wandloos is uitgevoerd [fig. 51]. 

Oe kern wordt een plek waar de kennisdeling geactiveerd wordt. Bedrijven en 
externen komen hier om meer over de andere bedrijven op de verdiepingen te 

weten te komen. Deze informatie kunnen de starters in de vorm van expositie 

hun werkzaamheden en producten presenteren. Tevens vormt de ruimte een 

eerste ontmoetingsplek tussen de bezoekers en de bedrijven. De centrale ligging 

maakt de kern ook geschikt voor andere functies zoals een centrale koffiecorner 

en een printhoek waar een 'werkstation' voor de gehele verdieping geplaatst kan 

worden. 
>> Kern is waar de kennisdeling geactiveerd wordt. Hier profileren startende on

dernemingen zich en ontvangen zij hun gasten. 
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53 Gezame/ijke functies: 
.,. Á De gezamelijke infor
mele vergaderruimten aan 
het begin van de vleugels. 
De vloer- en plafondafwer
king worden vanuit de kern 
doorgezet en vormen een 
fysieke verbinding. 
.,. T De informele vergader
ruimten bestaan uit zitjes en 
tafels die een huiselijke sfeer 
uitstralen. 

54 Formele vergade"uimte: 
Ëén van de formele verga
derruimten. Gesitueerd in de 
westvleugel van het gebouw. 

KENNISINTENSIVERING OP MICRONIVEAU 

Delen: Hoewel de layout van de gehele gebouw zo optimaal mogelijk wordt in

gericht ter bevordering van de onderlinge kennisdeling worden er op de vleugels 

wel extra voorzieningen getroffen waar men kennis kan delen in formele en infor

mele sferen [fig. 53], geheel conform aan de uitkomsten van het onderzoek. Om 

de ondernemers in rust te laten werken worden aan het begin van de vleugels 

formele vergaderruimten en informele vergaderruimten geplaatst. Hier kunnen 

de starters hun gasten ontvangen en direct overleg plegen. De formele kennis 

-delingsfaciliteiten zijn afgesloten ruimten variërend in grootte en geschikt voor 

overleg met 4 tot 10 personen. 

De informele kennisdelingsfaciliteiten bestaan uit tafels met stoelen of zitjes in 

een open ruimte die al dan niet afgeschermd wordt met kasten, plantenbakken 

of iets dergelijks. Ook deze variëren in grootte en zijn geschikt voor overleg met 

2 tot 6 personen. De zitjes en tafels worden in de open ruimte geplaatst. Deze 

zijn toegankelijk voor alle gebruikers en kunnen gebruikt worden voor overleg in 

een informele sfeer, een pauze of het lezen van wat literatuur. Op werkvloeren 

waar zich flexibele werkplekken bevinden worden ook enkele concentratiecellen 

geplaatst waar men voor korte perioden zichzelf kan afsluiten van de buitenwe
reld en geconcentreerd kan werken. Deze ruimtes kunnen ook worden gebruikt 

als men een telefoongesprek moet voeren zonder daardoor andere werkers te 

willen storen. 
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SS Verbinding: Overgang 
van de kern naar de west
vleugel. Gelijke afwerking 
tussen de profileringszone 
(kern) en de delingszone 
(vleugel) met gezamelijke 
functies maakt de vleugels 
toegankelijker. Het gebruik 
van glazen deuren tussen 
de kern en de vleugels zorgt 
voor een maximale transpa
rantie tussen de twee zones. 
De deuren zijn noodzakelijk 
omdat zij de scheiding vor
men tussen twee rookcom
partimenten. 

KENNISINTENSIVERING OP MICRONIVEAU 

De zone die gebruikt zal worden voor formeel en informeel overleg (delen) vormt 

de verbinding tussen de kern en de werkplekken verderop in de vleugels. Om 

ruimtelijk een link te leggen tussen de kern en de vleugels worden de eerste twee 

hoofdfuncties, profileren en delen, op eenzelfde manier afgewerkt. Zo gaan de 

vleugels en de kern een relatie met elkaar aan. Dit zal uitgewerkt worden in de 

vloer- en plafondafwerking [fig. SS). Enkel de werkplekken binnen de vleugels 

worden voorzien van een verlaagd plafond. Ook krijgen zij een andere vloeraf

werking als de informele en formele overlegruimte. Deze ingrepen geven het on

derscheid in functie weer. 

» Kennis delen in formele en informele sferen. Formele vergaderruimten en in

formele break-out ruimten. 

» Ruimtelijke brug leggen tussen de kern en de vleugels door gelijke afwerkin

gen. 

Verwerken: De meeste ruimte zal worden ingedeeld met een variatie aan werk

plekken waar de startende kenniswerker zijn werkzaamheden verricht. Binnen de 

kenniseconomie komt dit altijd neer op het verwerken van kennis. In het onder

zoek staat het volgende over kennis vermeld: 

Kennis heeft nauwe verbanden met de begrippen 'data' en 'informatie', data be

staat immers uit een hoeveelheid informatie. Deze informatie is vaak van een on

gestructureerde aard. Kennis is het toepassen en gebruiken van deze informatie 
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en omvat de competentie deze data te interpreteren en te structureren (Raspe 

2004). Maar kennis is meer dan enkel het interpreteren van informatie, het heeft 

ook betrekking op een bewustzijn dat is verkregen door ervaring, vertrouwdheid 

of geleerdheid. (Ra spe 2004). 

Veel is er geschreven over de manier hoe informatie en kennis op elkaar inwer

ken, dit is echter niet relevant voor het onderzoek naar de karakteristieken er

van. Wel is zeker dat communicatie een belangrijke rol speelt bij het ontwikkelen 

van kennis. Ook kan kennis leiden tot nieuwe gegevens, waaruit op zijn beurt 

weer nieuwe kennis voortvloeit. Wanneer deze nieuwe kennis door een bedrijf 

of instelling wordt aangewend tot het creëren van nieuwe, meer concurrerende 

producten of productieprocessen spreekt men van een innovatie. 

De rol van kennis binnen de kenniseconomie is zoals gezegd meer dan het inter

preteren van informatie. Bedrijven kunnen kennis aanwenden om kansen in de 

markt te onderzoeken en hierop in te spelen. Dit gebeurt wederom door hun ken

nis aan te wenden, dit maal voor de ontwikkeling van innovaties welke zij kunnen 

verkopen of delen met andere bedrijven en kennisinstellingen. 

Het ontwikkelen van innovaties en het verspreiden van kennis ligt zoals eerder al 

gezegd ten grondslag van de moderne kenniseconomie. 

Uit de tekst blijkt duidelijk dat kennis wordt ontwikkeld uit de interpretatie en 

structurering van vaak grote hoeveelheden data. De mate van succes hangt af 

van ervaring en geleerdheid. Voor de deling van kennis is communicatie en ver

trouwen van groot belang. De ontwikkeling en deling van kennis staan binnen 

het gebouw centraal. Jonge startende ondernemers moeten dan ook de kans 

krijgen om zich in het gebouw te vestigen. Deze wens wordt realiteit met het 

aanbieden van variatie in het werkplek aanbod. Variatie in het aanbod in werk
plekken en verschillende instapniveaus maken het mogelijk voor starters door te 

groeien in zowel bedrijfsgrote als in ervaring. Deze doorgroeimogelijkheid voor 
starters is essentieel voor de evolutie van de kenniseconomie. Wanneer starters 

belemmerd worden in hun groei zullen zij wellicht prematuur het gebouw verla

ten terwijl de intensieve uitwisseling van kennis en ervaring nog een belangrijke 

rol speelt bij hun slagingskans op de innovatiemarkt Anderzijds vermindert hun 

bijdrage in kennisdeling binnen het gebouw wanneer zij besluiten te vertrekken. 

Uiteraard zit er aan de groei ook een limiet, er moet immers een bepaald even

wicht ontstaan waar de gezonde doorstroom van nieuwe starters een deel van 
uitmaakt. Zo blijft jong talent zich ontwikkelen, wat weer gunstig is voor de ken

niseconomie. 
» Variatie aan werkplekken en instapniveaus. Dit biedt de doorgroeimogelijk

heden en een lage drempel voor starters om zich te vestigen in het gebouw. 
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56 Verhuurbare werlcplek
ken: 
~.a. Flexibele werkplekken 
bieden ruimte voor starters 
die niet full-time in het ge
bouw aanwezig zijn. 
~"' Vaste werkruimte voor 
bedrijven met meerdere 
werknemers die een afgeslo
ten werkomgeving willen. 

KENNISINTENSIVERING OP MICRONIVEAU 

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken worden drie soorten werkplekken [fig. 
56) aangeboden: 

» Flexibele werkPlekken: Voor de starters die waarschijnlijk niet de gehele 

werkweek aanwezig zullen zijn worden flexibele werkplekken aangeboden. 

Deze plekken bestaan uit niet meer dan een bureau waar men aan kan wer

ken. Door de tafels te clusteren tot werkeilanden werkt men altijd gezamenlijk 
met anderen. Dit face-to-face contact komt de kennisdeling ten goede. 

» Vaste werkPlekken; Bureau met een kast, in een ruimere setting dan de flexi

bele werkplekken. Starters hebben hier hun eigen plek binnen een open wer

komgeving en kunnen deze inrichten naar behoeven. Dergelijke werkplekken 

dienen wel afgeschermd te worden voor bezoekers met kwade bedoelingen. 

Want als de veiligheid van de door hun geïnstalleerde computers en appara

tuur niet gega randeerd kan worden zal niemand een vaste werkplaats huren. 

Doordat de huurders hun eigen plek hebben kunnen zij terecht in het gebouw 
wanneer ze willen. 

» Vaste werkruimten; Ruimten van 18, 36, 72 of 90 m2• Hier kunnen starters 

die behoefte hebben aan een eigen, afgesloten werkruimte terecht. Hoewel 
het fysiek afgesloten ruimten zijn zal de afscheiding transparant gehouden 

worden zodat het zicht en bereik niet beperkt wordt tot de werkruimte zelf. 

Deze verhuurbare werkplekken [fig. 57) en de algemene faciliterende voorzie
ningen zoals concentratiecellen, informele en formele vergaderruimten, een kof

fiecorner en printstations maken het een ideale omgeving om als jonge starter 

te beginnen en verder door te groeien. Kennisinstellingen en kennisintensieve 

bedrijven hebben de keuze om binnen het gebouw een ruimte af te huren of 
toch liever te werken met flexibele werkplekken waar hun vertegenwoordigers 

hun werkzaamheden uitvoeren. Jonge, startende ondernemingen beschikken zo 

over een hoogwaardige huisvesting en uitstekende faciliteiten waar zij hun gas

ten kunnen ontvangen. 

Een ander belangrijke bijdrage die deze variëteit aan functies en niveaus met zich 

meebrengt is de ervaring die tussen de betrokken actoren kan worden uitge

wisseld. Deze uitwisseling verloopt het beste wanneer de bedrijven van verschil

lende grootte en ervaringsniveau bij elkaar op de verdieping zitten en met hun 
werkplekken en ruimten gemengd door elkaar zitten. 

Naast deze gezamenlijke- en de verhuurbare voorzieningen worden ook nog een 

bedrijfsrestaurant, een Grand Café, een sportschool en een business center op

genomen in het microcluster. De eerste drie functies zijn naast hun functionele 

karakter essentieel voor kennisdeling. Het zijn de plaatsen waar de actoren elkaar 

voor, tijdens en na het werk ontmoeten en in een informele sfeer hun ervaringen 

uitwisselen. Het business center en de daarin opgenomen functies worden ver

der toegelicht onder het hoofdstuk externe communicatie. 
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57 Verhuurbare werkruimte: 
Ä Vaste werkruimten . 
.,.. .6. Vergaderplek opgeno
men In vaste werkruimten 
Indeling mag de huurder zelf 
bepalen . 
.,.. 'f Flexibele werkplekken. 

KENNISINTENSIVERING OP MI CRONIVEAU 

A. verhuurbare ruimte (werkplekken 3e t/m 9e verdieping) 

1. Open werkplekken 

2. Vaste werkp lekken (bureau+ kast) 

3. Vaste werkruimten (18m2, 36m2, 72m2, 90m2) 

B. Gezamenlijke voorzieningen 

1. Concentratieplekken (1 pers. cellen) 

2. Informele vergaderruimten (break-out ruimten) 

3. Formele vergaderruimten (4-10 pers.) 
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58 Programma: 
~ ~ Verdeling van de ver
schillende functies, in aantal
len werkplekken en m'. 
~ Aantal werkplekken en m' 
per functie op de verschil
lende verdiepingen. 

KENNISINTENSIVERING OP M ICRONIVEAU 

6.5.3. INDELING VERDIEPINGEN 3 T/M 9 

ratio w.p. I geb. m21 bvo w.p.l verd. 

A Verhuurbare ruimte (2e t/m 9e verdieping) 0,60 463 4' 
1 Open werkplekken 0,20 154 2 

2 Vaste werkplekken (bureau +kast) 0,20 154 2 
3 Vaste werkruimte (18m2, 36m2, 72m2, 90m2) 0,20 154 
B Gezamelijke voorzieningen 0,40 309 4' 
1 Concentratieplekken (1 pers. cel) 0,05 39 E 

2 Break-<>ut ruimten (2·4 pers. informeel) 0,20 154 2 
3 Formele vergaderruimten (4-12 pers. formeel) 015 116 1 
C Faciliterende voorzieningen 3079 
1 Expositieruimte 1237 
2 Koffiecorners 28 
3 Bedrijfskantine 397 
4 Grand Café 362 
5 Printstations 28 
6 Sportfacil iteiten 568 
7 Entrée 154 

- Lobby 
- Receptie 

- Postvakken 
8 Bureau faciliteiten 305 

- Huisvesting 
- Beheer faciliteiten 

- Huishoudelijke dienst 
9 Werkplaats 296 

10 Berging 166 

D Business Centre 625 
1 Symposia I Lezing I Workshop 305 
2 Auditorium 213 
3 Foyer 107 

Verhuurbare werkruimte voor de startende ondernemers zal zich bevinden op 

de verdiepingen 3 t/m 9 [fig. 58]. Hier moeten volgens een berekening 772 werk

plaatsen gecreëerd te worden. Dit getal is tot stand gekomen door het totale 

netto vloeroppervlak te delen door15m2 per werkplek. Deze 15 m2 per werkplek 

is afkomstig uit documentatie over het Workplace lnnovation project van Phi

lips International (Presentatie Marja Hurks, WPI, 12.11.2010 TU/e). Van deze 772 

werkplekken bestaat 60% uit verhuurbare werkplekken en 40% uit gezamenlijke 

voorzieningen. Dit komt neer op respectievelijk 463 werkplekken in de vorm van 

flexibele en vaste werkplekken en vaste werkruimten. De overige 309 werkplek

ken bestaan uit concentratieplekken, formele en informele vergaderruimten. Op 

iedere verdieping is ruimte voor 72 verhuurbare werkplekken en 46 stoelen aan 

gezamenlijke faciliteiten. Aangezien er 916m2 per verdieping beschikbaar is voor 

deze functies is er per werkplek 7,8m2 beschikbaar, dit is ruim voldoende en vol

doet aan de ARBO standaard. 

» Verdiepingen 3 t/m 9 bestemd voor verhuurbare- en gezamenlijke werkplek

ken. 

» 769 werkplekken op basis van 11587 m2, 15m2 per werkplek. 

» 60% verhuurbaar, 40% gezamenlijk. 

De verdeling van het aantal plekken is moeilijk te bepalen. Omdat het gebouw 

zal moeten functioneren als een ecosysteem dat zich constant aanpast aan de 
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Netto Vloer oooervlak WERKPLEKKEN m2 
.... N < .... N "' .... N "' 15 "' "' .... 00 "' ~ .... N "' < < "' "' "' u u u u u u u u 

u Cl Cl Cl 

-le verd keldervloer 1392 m2 568 296 166 

bg verd kern 154m2 154 
oostvleugel 249m2 249 
zuidvleugel 110m2 10 

le verd. kern 154m2 

oostvleugel 113m2 113 
zuidvleugel 213m2 213 

2e verd. kern 154m2 

west vleugel 397m2 397 
oostvleugel 305m2 305 

3e verd. kern 154m2 120 4 4 
west vleugel 397m2 28 2 14 8 
oostvleugel 305m2 19 2 8 8 
zuidvleu~el 214m2 19 2 

u 47 0 • 22 11 
4e verd . kern 154m2 120 4 4 

west vleugel 397m2 14 14 2 14 8 
oostvleugel 305m2 9 9 2 8 8 
zuidvleugel 214m2 19 2 

u u u • :u 11 
Se verd. kern 154m2 120 4 4 

west vleugel 397m2 14 14 2 14 8 

oostvleugel 305m2 9 9 2 8 8 
zuidvleu~el 214m2 19 2 

u u u • :u 11 
Ge verd. kern 154m2 120 4 4 

west vleugel 397m2 14 14 2 14 8 
oostvleugel 305m2 9 9 2 8 8 
zuidvleugel 214m2 19 2 

u u u • :u 11 
7e verd. kern 154m2 120 4 4 

west vleugel 397m2 14 14 2 14 8 

oostvleugel 305m2 9 9 2 8 8 
zuidvleugel 214m2 19 2 

u u u • :u 11 
Se verd . kern 154m2 120 4 4 

westvleugel 397m2 14 14 2 14 8 
oostvleugel 305m2 9 9 2 8 8 
zuidvleugel 214m2 19 2 

u u u I :u 11 
9e verd. kern 154m2 120 4 4 

west vleugel 397m2 14 14 2 14 8 
oostvleugel 305m2 9 9 2 8 8 
zuidvleugel 214m2 19 2 

u 0 a • :u 11 
10e verd . kern 154m2 

westvleugel 397m2 397 
oostvleu~el 305m2 305 

157 142 157 42 154 112 1237 28 397 362 28 568 154 305 296 166 305 213 10 

NVO 11587 m2 I 
154 154 154 39 154 116 

ruimte per 15 m2 

werkplek, incl. 

circulatie en 

aantal werkplekken 772 plaatsen 
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wensen van de startende bedrijven kunnen hier geen uitspraken over gedaan 

worden. Zeker is dat er ten alle tijde een bepaalde balans dient te zijn tussen 

de flexibele werkplekken, vaste werkplekken en vaste werkruimten. De verhou

dingen zijn onzeker en worden bepaald door de evolutie van het interne eco

systeem. Deze balans is van groot belang voor de mogelijkheid om als startend 

bedrijf te groeien. Als startconfiguratie wordt uitgegaan van een gelijkwaardige 

verdeling tussen werkplekken [fig. SS], ieder type bestaat uit 20% (1S4} van het 

totale aantal werkplekken (772}. 

Flexibele werkplekken en vaste werkruimten worden geplaatst op dezelfde vleu
gels [fig. S9]. Deze menging bevordert de uitwisseling van ervaring en kennis tus

sen het laagste en hoogste instapniveau. Vaste werkp lekken krijgen een eigen 

vleugel omdat deze dient afsluitbaar te zijn voor onbevoegden. Deze maatregel 

stelt de apparatuur van de bedrijven veilig voor bezoekers met kwade bedoelin

gen. Deze vleugel wordt niet gedurende de gehele dag afgesloten, maar enkel in 

de daluren. 
» Basisverdeling 20-20-20, moeilijk te bepalen omdat dit afhankelijk is van de 

vraag. 

» Menging van werkplekken leidt tot overdracht van ervaring tussen startende 

ondernemers. 

» Vaste werkplekken in een afsluitbare vleugel. 

Een standaard verdieping [fig. 60) bestaat uit een zuidvleugel met enkel vaste 

werkplaatsen en een oost- en westvleugel met flexibele werkplekken en vaste 
werkruimten, hier bevind zich gezien de ruimte ook het gros van de gezamenlijke 

voorzieningen. 

Kennisdeling op verdiepingsniveau: Het mengen van de verschillende typen 

werkp lekken en het tactisch plaatsen van de gezamenlijke functies leidt op ver

diepingsniveau tot kennisdeling. Kennisdeling tussen de verschillende verdiepin

gen is echter niet mogelijk. 

Het is mogelijk de gehele verdieping te zien als één brandcompartiment, wel 

moeten er tussen de drie vleugels en de kern rookwerende scheidingen geplaatst 

worden. Dit worden glazen deuren [fig. SS) welke door middel van magneetslui
tingen automatisch dichtva llen als er brand uitbreekt. Deze ogenschijnlijk een

voudige technische ingreep is echter essentiee l voor het concept. Ondanks de 

smalle doorgangen (1,80m.} naar de west- en zuidvleugel worden de verdiepin

gen zo open en transparant mogelijk gemaakt. De openheid en transparantie lei

den volgens de theorie tot meer face-to-face contacten wat weer bevorderl ijk is 
voor de kennisdeling. 

Een alternatief was het snijden in de vloeren tussen de verschillende verdiepingen 

geweest. Deze vides leggen een relatie tussen de verdiepingen onderling. Deze 

ingreep heeft echter twee nadelen. Ten eerste dienen de scheidingen tussen de 

kern en de vleugels volledig brandvertragend uitgevoerd worden. Dit transparant 

oplossen is erg kostbaar, een goedkoper alternatief is een zware gesloten brand

vertragende deur. Dit doet wel afbraak aan het transparante en open karakter 
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van de verdieping. Een tweede nadeel is dat ingrepen aan de betonnen drager 

moeilijk omkeerbaar zijn en dus per definitie voor een volgende herbestemming 

niet duurzaam. 

» Kennisdeling op verdiepingsniveau, niet tussen de verdiepingen. Dit zou ten 

koste gaan van de drager. 

• ! 

. 
~ . ~. 

r 
-

w: 

1:: 
Ql 
tiO 

1:: 
1:: 

~ 
'ë 

-· 1:: 
Ql 

.>< 1:: ·;;; 
Ql ~ Ql .... 

15. 
..... 0 .>< E .>< Ql 0 .... ·::; > 

Ql 15. .... 
~ ~ .>< .>< .... .... :::"' Ql Ql Ql 

a; ~ ~ a; 
.c Ql Ql E 
·;c ..... ..... :s 
Ql "' "' ~ ~ 

Ql 
ü: C) 

...i l"i ..,; 
a:i <{ <{ <{ 

-~ • • 
0 ~~ 

133 

.;, 
·= (ij 
> 
(i; 

.>« 
0 
0 

io 
"' E 

"' ï: 
c: 
~ 
c: 
CD 
~ 
ïö 
Qj 
·;:: 
c: 

"' > 
Cl 

·= äi 
"' "' :! ·:; 
CD 

"' 'E 
CD 
'E 
0 
> 
CD 
.0 

"' :::> 

"' CD 
> .Ë 
:::> 
:::> 

.t::. 
CD 

"' c: 
~ 
:;: 
u 
!!! 
CD 
> 
CD 

"' c: 

"' > 
Cl 
c: ·;:;, 
c: 
CD 

::i! 
i::j, 
.5; 
Q. 
.!!! 
-e 
!!! 
"ec 
IOC 
Cl! U) 

1:l .. c: .... 
"'--"' Cl)"' 

cn'f:i 
LI'ICil 



134 

A 

~-

D 

60 Plattegrond: 
A Uitgewerkt interieur van 
een standaard verdieping. De 
kern wordt gebruikt voor de 
profilering van de bedrijven. 
Binnen de vleugels bevinden 
zich de gezamelijke functies 
en de verhuurbare werkplek
ken. 
Schaal 1:300 
[Zie Tekeningenboek blz. 15] 
.,.. Impressie van de kern van 
het gebouw. 
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61 Flexibiliteit: Detaillering 
van het flexibele wandsys
teem. Een horizontale snede 
over de diverse aansluitingen 
tussen de panelen en de 
bestaande constructie. 
Schaal1:10 
[Zie Tekeningenboek blz. 42} 

KENNISINTENSIVERING OP M ICRONIVEAU 

6.5.4. TECHNIEK 

Een flexibele indeling is in grote mate verantwoordelijk voor een succesvolle ken

nisdeling binnen het gebouw en voor de doorgroeimogelijkheden van de star

tende ondernemingen. Door te werken met flexibele t ussenwanden kan men de 

werkruimte ook aanpassen op de gewenste samenwerkingsvormen tussen ver

schillende bedrijven. Er ontstaat zo daadwerkelijk een ecosysteem dat zich aan 

de eisen van de gebruiker aanpast. 

Deze flexibiliteit moet ook geboden worden door de installaties. Voornamelijk de 

ventilatie, elektra- en lichtvoorzieningen dienen afgest emd te zijn op de flexibele 

ruimte. 

Als spelregels kan het bestaande grid van 3,75m. gehanteerd worden [fig. 62]. Zo 

zijn werkruimten in een veelvoud van 18m2 te realiseren, geschikt voor de ver

huur. Ter plaatsen van het verlaagde plafond, waar de verhuurbare werkplekken 

zich bevinden worden bevestigingsstroken in het plafond opgenomen, respectie

velijk om de 3,75m. en aan de middengang. Zo vormen zich sectoren van 4,75m. 

• 3,75m. ledere sector krijgt een eigen venti latiekanaal waar verse lucht wordt 
ingeblazen. Elektra wordt aangeleverd via kabelgoten in de borstweringen en via 

kabelgoten in het verlaagd plafond. 

Voor de tussenwanden is een flexibel systeem ontworpen [fig. 61) van standaard

panelen met daartussen stalen stijlen die verankerd worden in schroefhu lzen, 

verzonken in de afwerklaag van de vloeren. Bestaande systemen volstonden niet 

omdat zij uitgaan van een 1,20m. maat. Het TD bestaat echter uit een veelvoud 

van 1,25m. Dit is dan ook de h.o.h. maat van de standaard panelen geworden. 

De panelen zijn er in 2 vormen, transparant en gesloten. Transparante panelen 
zijn opgevuld met een glasplaat, gesloten panelen met horizontale houten delen 

[fig. 64]. 
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62 Flexibiliteit: Installaties en wanden uitgezet op het grid van 3,75m. 
Schaal 1:200 
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63 Aansluiting: De panelen 
bevestigd op het grid van 
de verdiepingsvloer d.m.v. 
schroefhulzen. 
<lil Transparant paneel 
.,.. Gesloten paneel 
Schaal1:10 
[Zie Tekeningenboek blz. 43] 

64 Aanzicht: Een flexibele 
binnenwand gezien vanuit 
een verhuurbare kantoor
ruimte. Glazen transparante 
panelen bevorderen face-to
face contact. Rails voor de 
ruimtescheidende wanden is 
zichtbaar in het plafond. 

KENNISINTENSIVERING OP MICRONIVEAU 

De panelen bestaan uit houten kozijnen met aan de achterzijde ingefreesde 

groeven waarin vertikale, kruisvormige stalen stijlen passen. Ter plaatse van de 

vloeraansluiting worden stalenT-profielen aan de vloer bevestigd in vooraf inge

storte schroefhulzen in de afwerkvloer. 
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Aan de bovenzijde [fig. 65) vallen de panelen en stijlen in een rails die in het 

verlaagde systeemplafond verwerkt is. Ook waar het verlaagde palfond eindigd 

loopt de rails door. Boven de rails (in het plenum) wordt het plafond dichtgezet 

zodat waneer er tussenwanden geplaatst worden er geen geluidshinder tussen 

de compartimenten is. Alle aansluitingen van de panelen met de stalen stijlen 

worden gedicht met rubberen banden. Deze rubberen banden zijn bevestigd aan 

de stalen stijlen en onderregeL Zo ontstaat een optimale dichting tussen de hou

ten kozijnen en de stalen stijlen en onderregeL 

Door de geringe dikte van 6 cm zijn de wanden lichtgewicht en kunnen ze zonder 

veel moeite geplaatst, verplaatst en verwijderd worden. 
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65 Aansluiting: Bovenaan
sluiting van het flexibele 
wandsysteem. 
Schaal1:10 
[Zie Tekeningenboek blz. 44] 



140 KENNISINTENSIVERING OP MICRONIVEAU 

6.6. EXTERNE KENNISDELING BINNEN HET TD (DOOR MIRSAD 
AVDié) 

De in het onderzoek geformuleerde hypothese stelt dat het creëren van een flexi

bel, transparant en groen ecosysteem op microniveau, mogelijk een goede bo

dem kan zijn om de overlevingkansen van de startende technologische bedrijven 

aanzienlijk te vergroten. Door te profiteren van een synergie tussen de intern 

aanwezige bedrijven onderling, en de externe kennisintensieve instellingen en 

bedrijven, is men in staat sneller kennis te vergaren, te verwerken, en mogelijk 

nieuwe kennis weer door te geven in de regio. Er is met de casussen een on

derscheid gemaakt tussen de 'interne' en 'externe' factoren bij het uitwisselen 

van kennis. De interne factoren zijn alle kennisdelingsprocessen tussen de in de 

cluster aanwezige startende bedrijven en de mogelijk aanwezige grote kennisin

tensieve bedrijven en kennisinstellingen. 

De vraag binnen deze casus is welke facetten binnen de 'externe kennisdeling', 

deling tussen de interne bedrijven en de externe bedrijven en/of kennisinstel

lingen, belangrijk zijn bij kennisdeling en hoe deze in de kenniscluster (tooi), zoals 

het te transformeren TD gebouw, ruimtelijk vertaald kunnen worden. Volgens 

Herman de Haan, Ma naging Di rector aan de HighTech Campus, spelen de nieuwe 
kennis platformen (tools) een belangrijke rol binnen de complete innovatieketen 

en het beheren van de architectuur van deze is de sleutel tot succes.' (HTC, 2007, 

p.2) 

In eerste instantie dient er voor een toekomstige kenniscluster, zoals het voorma

lig TD-gebouw te Eindhoven een programma van eisen ten behoeve van de exter

ne kennisdeling geformuleerd te worden. Deels kan deze geëxtraheerd worden 

uit het onderzoek vloeiende eisenpakket naar de kenniswerker. Daarnaast door 

te kijken naar de bestaande casussen binnen Brainport Eindhoven. Casussen als
zijnde de soortgelijke kennisclusters kunnen hierbij als voorbeeld dienen. Om en

kele voorbeelden aan te halen: HighTech Campus Eindhoven en ICSE Eindhoven. 

Wanneer het programma van de eisen is vastgesteld kan worden nagedacht over 

de configuratie en de aanvullende factoren van de verschillende faciliteiten bin

nen deze. 
Een tweetal begrippen, die het beste deze aanvullende eisen beschrijven zijn: de 

'transparantie' binnen de kenniscluster en de 'ontmoeting' tussen de interne- en 

externe kennisactoren. 

Transparantie en ontmoeting: Uit het onderzoek naar kennisintensivering is als 

een van de randvoorwaarden naar voren gekomen dat een transparant ecosys

teem I werkomgeving een positieve uitwerking heeft op kennisdeling. 

De face-to-face contacten tussen de aanwezige kenn iswerkers, alsook met de 

externe kennisactoren werken bevorderlijk om een kennisspillover tot stand te 

brengen. 

Binnen de externe kennisdeling kunnen de gezamenlijke ruimten zoals een 
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grand-café of gezamenlijke sportruimte de mogelijkheid geven om elkaar op een 

informele manier te ontmoeten en kennis uit te wisselen. 

De transparantie van binnen naar buiten en vice versa is zeker zo belangrijk om 

de werksfeer met de groene buitenvoorzieningen te verbinden. Zo wordt aan de 

ecologische behoeften van de kenniswerker voldaan (zie onderzoek naar kennis

deling). Zichtlijnen tussen de verschillende ruimten met de gezamenlijke functies 
en tussen binnen en buiten dienen zo veel mogelijk bevorderd te worden. Dit kan 

dusdanig de face-to-face bevorderen, doordat de kenniswerkers worden gesti

muleerd de aanwezige gezamenlijke ruimten op te zoeken. 

6.6.1. STATUS TD GEBOUW BINNEN DE KENNISREGIO BRAINPORT 

Uit het onderzoek naar Brainport Eindhoven is gebleken dat het beleid van de 

technologische ondernemingen aan het veranderen is. Daar waar de grote bedrij

ven in het verleden binnenshuis de volledige R&D proces huisvesten (up-bottom), 

_lijkt het nu sterk op dat de bedrijven zich voornamelijk aan het toespitsten zijn op 

hun 'core' competenties. De ontwikkelingskosten van technologische producten 

zijn door de toegenomen complexiteit van de te ontwikkelen producten sterk 

toegenomen. Dit maakt zelfs een volledig R&D proces voor grote multinationals 

onbetaalbaar. Dit is vooral de reden waarom grote technologische onderne

mingen steeds meer verbanden en synergie aangaan met kleine specialistische 

bedrijven en kennisinstellingen/universiteiten (bottom-up). Hier ligt juist ook de 

kans voor die kleine specialistische technologische bedrijven. 

Door samen te bundelen in een kenniscluster, is men in staat van elkaar te profi

teren en makkelijker te communiceren naar de externe bedrijvigheid toe. Binnen 

het onderzoek is te zien dat de overlevingskansen van startende technologische 
bedrijven klein zijn (2 op 10). 

Uit ditzelfde onderzoek {hypothese) is naar voren gekomen dat de synergie tus

sen de kenniswerkers alleen bewerkstelligd kan worden in een flexibel, open en 

groen werkmilieu. De face-to-face contacten vergroten binnen deze het ver
trouwen tussen de verschillende kennis gerelateerde partijen. Het gecreëerde 

ecosysteem, in vorm van een kenniscluster, geeft met door zijn mogelijkheden 

tot synergie tussen de betrokken actoren een verhoogde slagingskans. De kleine 

bedrijven kunnen binnen hun cluster onderling kennis, diensten en faciliteiten 

delen. De centrale vraag is dan, hoe een open innovatie milieu te creëren binnen 
een kennisregio, waar de bedrijven en kennisinstellingen elkaar kunnen ontmoe

ten om de innovatie van morgen tot stand te brengen? Voor de externe kennis

deling betekent dit heel concreet hoe en waar binnen deze kenniscluster op een 

transparante wijze een ontmoeting tussen de interne en externe partijen teweeg 

gebracht kan worden. 
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66 High Tech Campus: The 
Strip. 

67 Innovatief ontmoetings
gebouw: De lichttoren welke 
o.a. ICSE huisvest. 

KENNISINTENSIVERING OP MICRONIVEAU 

Een dergelijke kenniscluster, zoals High Tech Campus te Eindhoven, is niet een 

statisch systeem, maar een dynamisch ecosysteem. Deze past zich continue aan, 

aan de veranderende technologische tendensen en kansen. Nieuwe bedrijven 

met innovatieve ideeën zijn altijd welkom om toe te treden binnen dit ecosys

teem, mits ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan het innovatieve karak

ter ervan. Binnen het ontstane ecosysteem moet de kenniswerker in de cluster 

kunnen groeien (flexibiliteit) en zich kunnen ontplooien. De input vanuit het re

gionale bedrijfsleven, verschillende kennisinstellingen en de overheid is hierin es

sentieel. Geheel volgens de Triple Helix moet het gebouw een ontmoetingsplek 

zijn tussen de kennisintensieve bedrijvigheid, kennisinstellingen en de overheid. 

Het TD gebouw kan een regionaal en een interregionaal ontmoetingsplaats zijn, 

waarbinnen een "kruisbestuiving" van kennis tussen de genoemde kennisacto
ren kan plaatsvinden. 
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Innovatieve ontmoetingsgebouwen voor bedrijven: ICSE [fig. 67) te Eindhoven 

is een goed voorbeeld van een ontmoetingsgebouw voor kleine bedrijven, waar 

kennisdeling en synergie plaatsvindt. De aanwezige innovatieve bedrijven binnen 

de ICSE zetten de kennis en middelen in om door samenwerking een kennisin

tensivering en zo innovatie tot stand te brengen. Essentieel binnen het streven is 

om meerdere kennisintensieve clusters binnen de regio te creëren en met elkaar 

te verbinden. Naast de werkplekken, zowel vaste werkplekken, tiex-werkplekken 

en de vergaderruimten staat een groot deel van de vloer ter beschikking voor de 

expositie van de nieuwe duurzame innovatieve producten. De externe partijen 

kunnen kennis nemen van de ontwikkelingen en eventueel contacten aangaan 

daar waar een vruchtbare samenwerking mogelijk is. Een samenwerking welke 

wellicht kan leiden tot nieuwe innovatieve producten. 

De High Tech Campus vormt een verzameling van gebouwen, door Philips be

heerd, waarin technologische bedrijven hun onderkomen kunnen vinden. De 

kern van de campus wordt gevormd door een centraal gebouw, ook welTheStrip 

[fig. 66) genoemd. Hierin is een scala aan gemeenschappelijke functies opgeno

men, welke door op de campus aanwezige bedrijven gebruikt kunnen worden. 

Tevens speelt The Strip een belangrijke rol in het creëren van een connectie met 

de externe partijen. Dit omdat er een aantal bevorderende functies in het ge
bouw zijn opgenomen, zoals een conferentie ruimten, centrale vergaderruimten, 

een restaurant enz .. Ook een maximale binding met de groene omgeving en de 

centrale ligging op de campus bevorderen het karakter van een ontmoetingsge

bouw. 

» Een kenniscluster is een verzameling van kleine innovatieve bedrijven die met 

hun specifieke kennis een bouwsteen vormen binnen de nieuwe economie. 

» Een kenniscluster is een ontmoetingsplek tussen de aanwezige innovatieve 

bedrijven en externe kennisinstellingen en kennisintensieve bedrijven. 

» Een dergelijke cluster kan een schakel vormen binnen een regionaal, nationaal 

en zelfs internationaal kennisnetwerk. 
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68 Icoon: Het Klokgebouw 
van Trudo fungeert als een 
icoon I trekpleister binnen 
eind hoven. 
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6.6.2 CLUSTER TD BINNEN DE REGIONALE CONTEXT 

De connectie met de regio speelt binnen de externe kennisdeling een centrale 

rol. Een vraag die gesteld kan worden is hoe een kenniscluster zich verhoudt tot 

zijn regio en de context. Wat zijn de belangrijkste factoren die een rol spelen 

bij het communiceren en profileren naar de regio? De profilering welke nodig is 

om de kenniswerkers te kunnen aantrekken en vasthouden, binnen de cluster en 

uiteindelijk de kennisregio. 

Samengevat zijn er een drietal aanbevelingen te benoemen. 
Tooi als icoon: Gebouw als een stadsverbetering; binnen Eindhoven moet dit 

gebouw een vernieuwend karakter hebben en fungeren als een 'trekpleister' of 

icoon voor de kenniswerkers binnen Brainport. De enige mogelijkheid om als een 

cluster te overleven is om door innovatief gebouwconcept zich te profi leren bin

nen de kennisregio Brainport. Door het vernieuwende concept van de cluster en 

door de platform een naam te geven, krijgt de cluster een onmisbare bekendheid 

binnen de regio. Uit een gesprek met Willie de Groot, directeur bijzondere pro

jecten te Trudo, is naar voren gekomen dat dit het streven binnen de ontwikkel

strategie is geweest bij het herbestemmen van het Klokgebouw en de Hoge Rug 

in Eindhoven. Alleen door de herkenbaarheid van een dergelijk icoon binnen de 

stad Eindhoven kan men de nodige jonge talenten naar zich toe trekken en in de 

kennisregio Brainport vasthouden. 
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Extravert karakter: Een cluster dient een meerwaarde te bieden voor de direc

te omgeving door een open karakter te hebben hiernaar. Er moet voorkomen 

worden dat er een 'from 9am to Spm' cultuur ontstaat. De kenniscluster is ook 

's avonds en in de weekenden actief en toegankelijk voor de kenniswerker en zijn 

omgeving. Volgens een recentelijk krantenartikel in het Eindhovens Dagblad (ED, 

19 oktober 2010) is grote inactiviteit en het introvert karakter van het gebouw 

een groot bezwaar van de omwonenden. Een meerwaarde binnen de context 

ontstaat, door de buurt juist de vrijheid te geven om de cluster te benaderen, 

kennis hierin op te doen en er een onderdeel van uit te laten maken. Zo verbetert 

de kwaliteit en de leefbaarheid van de directe omgeving van het gebouw. Uit het 

onderzoek naar de kennisdeling is gebleken dat een van de eisen van de (Beta) 

kenniswerker is dat er stedelijke elementen worden geïntegreerd in de werkom

geving. Dit om een brug te slaan tussen de aanwezige kenniswerkers, maar ook 

tussen de aanwezige kenniswerkers en de externe kennisintensieve bedrijvig

heid. Hierin kunnen stedelijke functies opgenomen worden als restaurant, café, 

winkels en misschien een sportfaciliteit. Daarnaast biedt de directe nabijheid van 

de binnenstad tal van stedelijke functies, zoals hotels, centrale bibliotheek en 

een scala aan culturele programma's. 

Groene omgeving: Een grote meerwaarde voor de locatie van het TD gebouw 

is dat deze is gelegen in een groene omgeving, aangrenzend aan het Anne Frank 

Plantsoen [fig. 70) en in de nabijheid van rivier 'de Dommel'. Zoals het onderzoek 

uitgewezen heeft sluit dit aanwezige buitengroen perfect aan op de eisen van de 

(beta) kenniswerker. Het groene landschap kan goed gebruikt worden om een 

evenwicht [fig. 69) te brengen gedurende een werkdag van een kenniswerker, 

doordat deze in staat is om zich in de directe nabijheid te ontspannen of recreë

ren. Daarnaast is het mogelijk binnen deze groene omgeving informele ontmoe

tingsplekken te creëren. Dit kan door op verschillende plaatsen binnen dit groene 

landschap meubels te plaatsen, zodat de interne kenniswerkers, de bezoekers, 

maar ook de omwonenden elkaar ontmoeten en informele contacten kunnen 

aangaan. Het landschap krijgt zo een dubbele functie binnen het kennisdeling 

proces, enerzijds als een recreatieplek voor de kenniswerkers en anderzijds een 
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69 Gezamenlijke groenvoor
zieningen: Break-out spaces 
in het openbaar groen. 



146 

70 Openbare groenvoor
zieningen: Het Anna Frank 
plantsoen rondom het TD 
gebouw. 
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informele ontmoetingsplek tussen de kenniswerkers. De High Tech Campus is 

een voorbeeld waar het groene landschap is geïntegreerd in het arbeidsproces 
van de kenniswerker; hightech bedrijven binnen een natuurlijke omgeving. Hier

door is het complex aantrekkelijk om in te werken en het vergroot de 'quality of 

life' van desbetreffende kenniswerker. 

» De kenniscluster moet zich kunnen profileren (een naam hebben) en een 

icoon vormen binnen zijn kennisregio. Alleen zo kan deze de aantrekkings
kracht hebben om de kennis werkers aan te trekken. 

» Om aan de eisen van de gewenste openheid en transparantie te voldoen, 

moet er een extravert karakter van de tooi nagestreefd worden. Alleen zo 

kan de gewenste open innovatie binnen het open kennisplatform nagestreefd 

worden. 

» De groene omgeving kan bijdragen aan het welzijn van de kenniswerker, door
dat deze voor korte informele ontspanning gebruikt kan worden. Anderzijds 

kunnen binnen dit informele milieu contacten tussen kenniswerkers onder

ling en de omgeving plaatsvinden. 



CASUS: TECHNISCHE DIENST GEBOUW EINDHOVEN 

6.6.3. PROGRAMMA TBV DE EXTERNE KENNISDELING 

Externe kennisdeling spitst zich vooral op een kennisdeling tussen de intern aan

wezige bedrijven en de externe partijen zoals externe kennisintensieve bedrijvig

heid, kennisinstellingen (academia) en overheden. Er is gezegd dat het voorma

lige Technische Dienst gebouw binnen de kennisregio Brainport kan dienen als 

een ontmoetingsplaats voor deze kennisactoren. Het is belangrijk om een on

dersteunend programma te hebben die deze ontmoeting daadwerkelijk ook kan 

faciliteren. Deels kan het programma onttrokken worden uit de in het onderzoek 

naar kennis deling. Daarnaast kan de studie naar de in Brainport aanwezige ken

nisclusters een inzicht geven in de te implementeren faciliteiten. De vraag in dit 

hoofdstuk is welke faciliteiten belangrijk zijn bij het opstellen van een programma 

nodig om de externe kennisdeling te bevorderen binnen een kenniscluster. 

Integratie Sourcefinders: Om de kennisuitwisseling te bevorderen tussen de in

terne- en externe bedrijven, dient er een mogelijkheid gecreëerd te worden voor 

de externe kennisintensieve partijen om zich permanent in de kenniscluster te 

kunnen vestigen. Dit kan onder andere door aan deze kennisintensieve instellin

gen of bedrijven een vloer te verhuren en ze zo in de cluster op te nemen. Grote 

kennisintensieve bedrijven kunnen fulltime/parttime flexwerkplek of een volle

dige vloer binnen de kenniscluster huren en zo een bijdrage aan het open ecosys

teem leveren. Deze bedrijven hebben vaak de expertise om samen met de spe

cifieke kennis van de jonge ondernemingen een succesvol product te realiseren. 

Formele ruimten: Er dienen faciliteiten aangeboden te worden, zodat er formele 

vergaderingen kunnen plaatsvinden tussen in de cluster aanwezige bedrijven en 

externe kennisinstellingen en bedrijven. Dit kan zowel op de verschillende werk

vloeren aanwezige formele vergaderruimten als in een vergadervloer met be

schikbare ruimten hiervoor. Deze cluster aan vergaderruimten maakt het tevens 

mogelijk dat er meerdere externe bedrijven en of instellingen formele vergade

ringen kunnen houden en I of een congres kunnen organiseren. Na een bezoek 

aan het I CSE te Eindhoven, is duidelijk geworden dat deze formele vergaderruim

ten [fig. 71) verhuurd kunnen worden aan zowel interne- als externe bedrijven. 

Met het geld kan een gedeelte van het beheer van een kenniscluster worden 

gefinancierd . 

..... ~~-rr 
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71 Formele vergade"uimte: 
Grote vergaderzaal van het 
ICSE. 
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72 Informele faciliteiten: 
De aanwezigheid van een 
sportruimte op de HTC. 

73 The Strip: Clustering 
van informele ruimten op de 
HTC. 
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Informele ruimten: Naast het formele karakter is het informele karakter van con

tacten van essentiee l belang. Uit het onderzoek naar kennisdeling is naar boven 

gekomen dat de kenniswerkers, om het saamhorigheidsgevoel en vertrouwen op 

te wekken, stedelijke elementen behoeven zoals cafés, winkels en restaurants. 

Ook ruimten met informele sferen als sportfaciliteiten [fig. 72), werkplaats of een 

auditorium kunnen hiervoor aangewezen zijn. Deze ruimten kunnen het beste zo 

open en toegankelijk mogelijk zijn naar de omgeving toe en open gesteld worden 

voor externe kenniswerkers. De meest strategische plaats om deze te clusteren 

is in de onderste lagen (plint) van het gebouw. Deze verdiepingen zijn gezien deze 

positionering direct bereikbaar voor de bezoekers. Het vormt het t ransparante, 

toegankelijke en informele deel van een kenniscluster. Een uitgesproken voor

beeld van een dergelijke cluster [fig. 73) van gezamenlijke ontmoetingsruimten, 

bedoeld om de ontmoeting en synergie tussen de aanwezige bedrijven en de 

externe actoren binnen de kennisdeling te bevorderen, is de bezochte Strip op 

-·- -- - --llloor 

-- --
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de High Tech Campus. Dit lukt door zijn fysiek centrale positie op de campus, 

als ook door de faciliteiten die het aan de kenniswerkers aanbiedt. Het zijn cen

trale gezamenlijke functies [fig. 74) zoals een auditorium, een kleine supermarkt, 

een Grand Café, een restaurant, een kapper, sportfaciliteiten, die de informele 

contacten tussen de kenniswerkers stimuleren en zo een kennisoverdracht ga

randeren. 
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75 Nabijheid van de binnen
stad: Openbare bibliotheek 
Eindhoven. 
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De directe en gunstige nabijheid van de binnenstad kan een aantal van de ge

zamenlijke stedelijke functies overnemen en zo het extraverte karakter van het 

bedrijfsverzamelgebouw vergroten. De aanwezige kenniswerker kan tijdens een 

korte recreatie een bezoek brengen aan een lokale supermarkt, winkels in de bin

nenstad of de centrale stadsbibliotheek [fig. 75] . 

Profileren: Om de genoemde externe factoren als bedrijven en kennisinstellin

gen aan te trekken moeten de starters zich in de toekomstige kennisclusters kun

nen profileren. Dit kan op een aantal manieren; door in de strategische ruimtes 

eigen werk te exposeren, door presentaties te geven aan bezoekende partijen 

(formeel/informeel) en door evenementen als cursussen, workshops of thema

middagen te verzorgen. Al deze profileringtypen hebben uiteindelijk als doel het 

stimuleren en activeren van kennisdeling tussen de interne- en externe bedrij

ven. Een goede plek om werk te exposeren zijn de centrale verkeersroutes. Daar 

waar we binnen het onderzoek naar Brainport zagen dat de regionale centrale 

verkeersaders, bijvoorbeeld Rijksweg A2, zich juist lenen als goede expositie 

plekken voor bedrijven. Binnen een toekomstig kennisclusters lenen de centrale 

transport routes zich als optimale plekken, waar innovatieve producten geëxpo-
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seerd kunnen worden. Een mooi en bezocht voorbeeld voor een kenniscluster 

waar vooral het exposeren van eigen innovatieve producten, betreffende duur

zaamheid, centraal staat, is het al reeds vermelde ICSE [fig. 76) in Eindoven. 

Expositie met als doel de activering van kennisdeling tot stand te laten komen 

tussen de aanwezige kleine startende bedrijven, nationale en internationale be

drijven, kennisinstellingen en een groot aan innovatie gerelateerd publiek. Het 

betreft een expositieplatform waar geïnteresseerde investeerders, studenten en 

scholieren inspiratie over de duurzaamheid innovaties kunnen opdoen. 

» Mogelijkheid om als extern bedrijf of kennisinstelling zich permanent of tij

delijk te kunnen vestigen binnen de kenniscluster. De expertise van deze be

drijven kan binnen het ecosysteem gebruikt worden om de innovatieketen te 

sluiten en een nieuwe product te vermarkten. 

» Er dienen faciliteiten aangeboden worden om formele vergaderingen te kun

nen voeren met externe kennis actoren. 

» Faciliteiten met een informeel karakten moeten open en toegankelijk worden 

gesteld voor externe contacten en bezoekers. 

» De directe nabijheid van de binnenstad vergroot het extraverte karakter van 

een kenniscluster. 

» Profilering naar buiten toe is essentieel voor de aanwezige kennisbedrijven 

om kennisdeling onderling, maar ook naar de externe bedrijven te activeren. 
» Centrale verkeersroutes zijn geschikt voor expositie waarbinnen de interne 

bedrijven zich kunnen profi leren. 

76 Profilering: Expositie
ruimte binnen het I CSE. 
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77 Programma: Facilite
rende functies ten behoeve 
van de externe kennisdeling. 
in m•. 
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6.6.4. CONFIGURATIE PROGRAMMA EXTERNE KENNISDELING 

Om het TD gebouw klaar te maken voor zijn nieuwe functie als kenniscluster, 

moeten er een aantal kennis bevorderende ingrepen worden doorgevoerd. Door 

de resultaten uit het onderzoek hierin te betrekken te kijken naar een reeks be

staande bedrijfsverzamelgebouwen binnen Brainport is er een programma van 

eisen voor deze transformatie opgesteld. De vraag die men kan stellen is hoe 

dit PVE, ten behoeve van de externe kennisdeling [fig. 77), kan worden geïmple

menteerd binnen de bestaande structuur, rekening houdend met de eisen van 

het transparant, flexibel en een groen ecosysteem. Faciliteiten dienen beschik

baar gesteld te worden, waarmee de formele ontmoetingen tussen de aanwezige 

bedrijven en de externe partijen gefaciliteerd kunnen worden. De gezamenlijke 

ruimten met hun informele karakter zijn even zo belangrijk. Binnen deze infor

mele sferen kunnen volgens het onderzoek spontaan face-to-face contacten ont
staan en wellicht kennisspilovers. 

C Faciliterende voorzienint:en 3079 
1 Expositieruimte 1237 
2 Koffiecorners 28 
3 Bedrijfskantine 397 
4 Grand Café 362 
S Printstations 28 
6 Sportfaciliteiten S68 
7 Entrée 1S4 

- Lobby 
- Receptie 
- Postvakken 

8 Bureau faciliteiten 30S 
- Huisvesting 
- Beheer faciliteiten 
- Huishoudelijke dienst 

9 Werkplaats 296 
10 Berging 166 
D Business Centre 625 
1 Symposia I Lezing I Workshop 305 
2 Auditorium 213 
3 Foyer 107 

Binnen de bestaande configuratie van het TD gebouw zullen dus een aantal in

grepen plaats moeten vinden om het programma te kunnen implementeren en 
plaatselijk de kennisdeling te intensiveren. De routing van het gebouw speelt 

een essentiële rol. De stroming ten behoeve van de externe kennisdeling bestaat 
voornamelijk uit de externe bezoekers, zoals kennisintensieve bedrijven en ken

niswerkers, die voor zakelijke doeleinden of informeel het kenniscluster en de 
interne bedrijven bezoeken. Daarnaast een vrije stroom bezoekers vanuit de om

geving van vrije passanten en/of bezoekers. Het programma dient zo veel mo

gelijk een ondersteuning te bieden om deze stromen bij elkaar te brengen, een 

'ontmoeting' te stimuleren en zo kennisuitwisseling tot stand te brengen. Dit lukt 

alleen binnen een open en transparant milieu, waarbinnen interactie ontstaat. 
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Geyel als gezicht van bet kenniscluster 

Karakter van bet gebouw en de uitstraling binnen de context: Als gekeken wordt 

naar de openbeid van bet kenniscluster, dan dient gezegd te worden dat de gevel 

bier een belangrijke rol in speelt. De uit het onderzoek vereiste transparantie 

neemt bier een belangrijke rol in. Voornamelijk de transparantie van de werk

vloer, de gezamenlijke ruimten onderling en de relatie met de groene omgeving 

blijken uit bet onderzoek een positieve uitwerking te hebben op de kennisdeling. 

De vereiste extravertbeid van het cluster kan in grote mate door een juiste keuze 

in gevelconcept bereikt worden. Wat betekent dit voor de nieuwe situatie van de 

TDgebouw? 

Concept nieuwe situatie: Het karakter van de gevel [fig. 78) wordt in sterke mate 

bepaald door de scheiding (open/gesloten) tussen de interne- en externe ken
nisuitwisseling. Alle ruimten die een externe kennisuitwisseling stimuleren zijn 

in de gevel geaccentueerd met een hoge mate aan transparantie. In dit geval een 

transparante gevel van vloer tot plafond. Dit wordt mogelijk door de toepassing 

van een façadegevel, waarbij de regels van binnenuit onder de vloerlijn zijn weg

gewerkt. De glaslijn is bierbij ook zoveel mogelijk naar voren gezet waardoor een 

vlakke gevel ontstaat zonder negge. 

Deze horizontale belijning van bet bestaande gebouw blijft behouden, waardoor 
de uitstraling gerespecteerd blijft. De berkenbaarbeid van bet gebouw blijft zo 

namelijk in stand. Tevens accentueren deze horizontale lijnen in de gevel de ge

lijkheid tussen de kenniswerkers binnen de versebillende werkvloeren. De glaslijn 

van de werkvloeren is ten opzichte van de gevellijn teruggezet, waardoor een 

brede negge ontstaat en wat in combinatie met de borstwering een intieme 

werksfeer bevordert . 
Het verticale kozijnwerk geeft de vernieuwde gevel schaal. Het stijlwerk op de 

versebillende vloeren, in vorm van kozijnen en façades, is in de aanzichten uit

gelijnd, wat eenheid in het beeld brengt. Het volledige stijlwerk volgt de stra

mienmaat van de constructie (7.Sm) en heeft een b.o.b. afstand van 1.25m. De 

eenheid binnen de verticale belijning staat symbool voor de eenheid en synergie 

tussen de kenniswerkers. De façade van de centrale kern, waarin zich de expo
sitieruimten bevinden, hebben een stramien van 2.5m. waardoor een prachtig 

uitzicht over de binnenstad van Eindhoven ontstaat. 

Het gevelconcept representeert de in bet onderzoek vastgestelde transitie. Daar 

waar we in het verleden, volgens de moderne filosofie, de gezamenlijke ruimtes 

zo veel mogelijk van de gevel probeerden terug te zetten. Binnen de transforma

tie van bet TD gebouw zijn de gezamenlijke en openbare ruimten juist naar voor 

geplaatst. Binnen deze filosofie vormt de centrale entree het hoogtepunt, bet re

presenteerd maximale openheid. Ten opzichte van de gevel van de gezamenlijke 

ruimten is de gevel van de entreeball.2m naar voren is gezet. 
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78 Geve/: Aanzicht van de 
gevelopbouw aan de noord
zijde. Duidelijk zichtbaar 
wordt de gelaagdheid van de 
gevel, dit wordt uitgedrukt in 
het onderscheid tussen de 
gezamenlijke verdiepingen 
en de verdiepingen met 
verhuurbare ruimten. De kem 
krijgt daarnaast nog een ei
gen profilering door het ritme 
2 keer zo groot te maken. Het 
stijlwerk is over alle lagen 
doorgezet. 
Schaal 1:300 
[Zie Tekeningenboek blz. 6] 
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79 Uitstraling: Gevelaf
werking toegepast op de 
HTC, een ontmoeting van 
high-tech en natuurlijke 
materialen. 
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Materiaalkeuze: De keuze voor de materialen bepaalt in grote mate hoe het ob

ject van buiten wordt ervaren. De uitstraling is gerelateerd aan het groene land

schap eromheen enerzijds en de ' hightech look' [fig. 79) anderzijds. De grote 

dichte vlakken van de verticale schachten, waarin de liften en trappen zich be

vinden, kunnen worden gebruikt om het aanwezige groen verticaal in de gevel 

door te zetten. Materialen zoals glas, metaal en plastic geven het gebouw een 

'hightech look'. De vervlechting van de eigenschappen van de materialen repre

senteren de al genoemde samenkomst en botsing van de hightech bedrijven en 

het zo benodigde groene landschap eromheen. Het gebruik van hout als natuur

lijk materiaal kan de binding met de groene omgeving versterken. De groene ge

vels zijn binnen in het gebouw doorgezet en worden afgewisseld met een houten 

wandafwerking waar deze beter geschikt is. 

» Het consequent doorvoeren van de gevel en het materialiseren ervan kan hel

pen om de leesbaarheid van de kennisclusters te bevorderen. 

» Het verschil tussen de werkvloeren, gezamenlijke ruimten en de kern is in het 

gevelbeeld zichtbaar gemaakt, waardoor er een heldere gelaagdheid in het 
gevelbeeld ontstaat. 

» De uit het onderzoek vereste vervlechting tussen de technologie en de om
gevingsgroen is in de gevel doorgevoerd, door technologische materialen te 

versmelten met natuurlijke materialen (symboliek). 
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80 Geve/: Ruimtelijke im
pressie van de noordgevel. 
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Ingrepen lP ten behoeve van kennisdeling 

Ter verduidelijking van de gedane ingrepen zijn op pagina 166 t/m 183 enkele plat

tegronden, doorsneden en illustraties toegevoegd. 

Binnen de bestaande configuratie van bet TD gebouw zullen een aantal ingrepen 

plaats moeten vinden om het programma te kunnen inplementeren en het aan

zien van het gebouw te verhogen. Voordat er ingrepen gedaan kunnen worden 

dienen de belangrijkste stromen benoemd te worden. De stroming ten behoeve 

van de externe kennisdeling bestaat voornamelijk uit de externe bezoekers, zoals 

kennisintensieve bedrijven en kenniswerkers, die voor zakelijke doeleinden het 

kenniscluster en de interne bedrijven bezoeken. Daarnaast een informele stroom 

bezoekers vanuit de omgeving, een stroom van vrije passanten en I of bezoekers. 
Het programma dient zo veel mogelijk een ondersteunening te bieden om deze 

stromen bij elkaar te brengen, een ontmoeting te stimuleren en zo ook kennisuit

wisseling tot stand te brengen. 

Ingreep t.b.v. van de busjnessroyte: 

Om formele ontmoetingen tussen de in het gebouw aanwezige technologische 

bedrijven en externe bedrijven te bevorderen zijn er een aantal faciliteiten in het 

programma opgenomen. Ingrepen zoals extra expositieruimte, een ruime entree 

en het verhogen van het kelderdek zijn er enkele van. Deze en andere ingrepen 

worden nu verder toegelicht. 

Uitdagende entree: De hoofdingang [fig. 81) van het voormalige TD gebouw is 

gelegen aan de noordzijde van het gebouw, aan het Frederik van Edenplein. De 
bezoekende partijen en kenniswerkers kunnen via deze hoofdentree het gebouw 

betreden, waarna men zich met de lift of trappen kan verplaatsen naar de ho

ger gelegen verdiepingen. In de gevel is de verticale as van de kern benadrukt 
, doordat er op de vloeren geen borstwering geplaatst is en zo de volledige ge

velhoogte transparant gelaten is. De stramienmaat van de gevelbelijDing is ook 

verdubbeld waardoor een hogere mate van transparantie ontstaat. Daarnaast is 

tijdens een gesprek met Berend van Egmond, directeur van VEG lnterior Building 

Systems BV, duidelijk geworden dat positionering van een ontvangstbalie binnen 

de ontvangsthal uitermate belangrijk is voor de oriëntatie van de bezoeker en de 
verdere afwikkeling van de interne stromen. 

Om de openheid in de kern tussen de eerste drie gezamenlijke verdiepingen te 

bevorderen en zo de verticale interactie te verbeteren, is de betonnen vloer en de 

logge betonnen balustrade weggenomen [fig. 82]. Hierbinnen is er een loopbrug 

met een glazen balustrade aangebracht om die openheid tussen deze vloeren 

nog verder te versterken. De relatie tussen de kelder en de begane grondvloer 

kan vergroot worden door een opening in de vloer aan te brengen en hierin trans

parante delen aan te brengen. De bestaande luifel kan, vanwege het massieve en 

beklemmende karakter, het beste verwijderd worden. Ter hoogte van het pla-
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fond van de tweede verdieping wordt een nieuwe luifel geplaatst om de entree 

te accentueren. De nieuw te ontwikkelen luifel ontstaat doordat de façade 90 
graden te knikken. De gevel van de entreehal is 1.20m naar voor geplaatst om 

de entree nog verder te accentueren. Ook het stijlwerk is in de entreegevel niet 

doorgezet, maar volledig in dragend glas uitgevoerd door het toepassen van een 

spider-constructie. De barrière tussen de ontvangsthal en de omgeving wordt 

zo geminimaliseerd. De bestaande tourniquet deuren zijn vervangen door een 
tweetal taatsdeuren. Achter de entreehal is er een foyer geplaatst, mogelijker

wijs om de bezoekers te laten wachten op een interne meeting. 

Expositieruimtes: Binnen de kern kan de kenniswerker via een viertal liften en 

een trappenhuis de centrale ruimtes van de afzonderlijke vloeren bereiken. Deze 

ruimtes dienen als expositieruimtes van de op de vloer aanwezige bedrijven. 

De bezoekende kennisintensieve bedrijven of kennisinstellingen kunnen kennis 
nemen van de innovatieve producten van de aanwezige interne bedrijven. De 

oost- en westvleugel van de tweede verdieping is volledig als een expositievloer 

ingericht. De verticale hoofdas vormt al het ware een verticale ketting aan expo

sitieruimten tussen lager gelegen gezamenlijke ruimtes en de Business Centreen 

het bedrijfsrestaurant op de tiende verdieping. 
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81 Entree: Ruimtelijke 
impressie van de vernieuwde 
entreehaL 
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82 Entree: De snede laat 
duidelijk de vernieuwde en
treehal zien met zijn luifel en 
doorsteek naar de foyer in de 
achterliggende vleugel. De 
entreehal is verhoogd door 
snedestemaken in de 1' en 
2' verdiepingsvloeren . Het 
gevelvlak van de entreehal is 
naar voren gezet. 
Schaa/1:300 
[Zie Tekeningenboek blz. 20] 
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83 Foyer: Door het optillen 
van de verdiepingsvloer 
ontstaat er aan de boven
zijde een auditorium. Aan 
de onderzijde ontstaat een 
hoge en open foyerruimte. Er 
ontstaat een knipoog naar de 
omgeving. 

KENNISINTENSIVERING OP MICRONIVEAU 

Business Centre: De tiende verdieping bestaat uit twee vleugels en huisvest een 

bedrijfsrestaurant en de gezamenlijke vergaderzalen. De ve rgaderzalen kunnen 

gebruikt worden voor symposia, lezingen en formele vergaderingen. Doordat de 

verdiepingshoogte van deze vloer hoger is dan bij de werkvloeren lenen deze 

zich juist voor deze twee gezamenlijke ruimten . Beide faciliteiten op de bovenste 

verdieping geven tevens een panoramisch uitzicht over Eindhoven. 

IngreeP t .b.v. de informele sferen: 

In het onderzoek hebben we gezien dat juist de informele sferen een grote bij

drage leveren aan kennisdeling. Om hierbinnen aan het programma te kunnen 

voldoen zijn er een drietal ingrepen binnen de bestaande situatie van de TD ge

bouw gedaan. Het kelderdek is een stuk verhoogd [fig. 84), zo kan de kelder als 

een functionele ruimte ingezet worden ten behoeve van het programma. Een 

verhoging tot boven het maaiveld maakt het mogelijk om de in de kelder gesi

tueerde functies vanuit de omgeving te bekijken (fig. 90]. De recreërende ken

niswerkers en de externe partijen worden gemotiveerd om aan de activiteiten 

deel te nemen en kennis uit te wisselen. Door de verhoging ontstaat er ook een 
semiopenbare ruimte boven op het dek (terras), dat wordt aangesloten op het 

Grand Cafe. Een auditorium is tot stand gekomen door in de zuidvleugel de eerste 
en tweede verdieping samen te voegen. 

Auditorium: Door de vloer tussen de eerste en twee verdieping in de zuidvleugel 

open te breken en een nieuwe diagonale vloer te plaatsen ontstaat er een audito

rium/lezingzaal constructie. Deze faciliteit kan gebruikt worden voor interne Ie-
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zingen, maar ook als openbare lezingruimte/presentatieruimte. De in het cluster 

aanwezige bedrijven kunnen hier hun ideeën onderling en naar de externe bedrij

ven en instellingen presenteren. Het is een plek waar de kenniswerker zijn ideeën 

en producten kan presenteren en kan groeien binnen zijn rol als innovator. 

Tevens krijgt door de diagonale stand van de vloerconstructie de onderliggende 

foyerruimte extra hoogte en zo meer kwaliteit [fig. 83]. 

Sportfacilit eiten & Werkplaats: De informele ruimtes in de kelder zijn intern 

via de centrale routing (kern) van het gebouw te bereiken. Ook via een reeds 

bestaande trap, die in verbinding staat met een in de kelder aanwezige patio. 

De patio is staat door een buitentrap direct in verbinding met de omgeving. De 

vrijgemaakte kelderruimtes worden gebruikt om de vereiste sportfaciliteiten en 

workshopruimten te huisvesten. Beide functies hebben een ruime opzet nodig. 

iets wat de bestaande constructie met een smalle vleugelstructuur en een lage 

kelder niet kan bieden. 
De kelder is tevens met slechts enkele meters verbreed om zo nog meer functio

nele ruimte te creëren. Doordat het licht vanuit de zijkanten naar binnen valt [fig. 

87) zijn de gesloten ruimtes zoals de natte cellen in het midden geplaatst. Binnen 

deze ruimtes, het gesloten blok, zijn de cursusruimtes, de kleedkamers, en toilet

ten opgenomen. De douches kunnen ook worden gebruikt door kenniswerkers 

die met de wielrenfiets naar het werk komen en via de onderste laag van de 

parkeergarages de kelderruimte betreden. De fietsenstalling is in de flankerende 

parkeergarage gelegen. 
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84 Kelderdek: Door het 
optillen van het kelderdek 
ontstaat er een semiopen
bare ruimte en een functio
nele kelderruimte waarin een 
fitnesszaal is gesitueerd 
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85 Werkplaats: De informele 
ruimten in de kelder. Te zien 
is de werkplaats met de aan
grenzende cursusruimten. 

86 Grand Café: Te zien is de 
buitensetting van het Grand 
Café en de doorgang naar de 
hoofdentree. 

KENNISINTENSIVERING OP MICRONIVEAU 

Tussen de sportfaciliteiten en de werkplaats [fig. 85] is een break-out ruimte ge

situeerd. Deze ruimte is bedoeld om informele ontmoetingen teweeg te brengen 

tussen de 'sporters' en de bezoekers van de workshops. Om de transparantie 

binnen de ruimtes in de kelder zo groot mogelijk te maken is er gebruik gemaakt 

van glazen binnenwanden. 

Een binding met de groene omgeving ontstaat door de verkregen transparante 

glasstrook in de buitenwand. Deze strook is tot een meter onder het maaiveld 

doorgezet, waardoor de lichtinval wordt vergroot en de passanten vanuit het 

Anne Frank plantsoen nog beter zicht hebben op de in de kelder aanwezige infor

mele sferen en vice versa. 

Een ander deel van de kelderruimte wordt gebruikt voor opslag van de workshop

materialen en voor algemene opslag. 

Grand Café: Zoals gezegd ontstaat er door een verhoging van het kelderdek een 

semiopenbare ruimte boven het maaiveld. Gericht op het zuiden wordt hier een 

Grand Café met zijn terras gesit ueerd. De bezoekers die aan de openbare kant 

van de Edenstraat parkeren lopen via, de door de ingreep verkregen semiopen
bare ruimte naar de hoofdingang. De aanwezigheid van het Grand Café en het 

terras [fig. 86) geeft de kenniswerker de mogelijkheid om via deze ontmoetings

ruimte in contact te komen met andere, collega-kenniswerkers. Hetzelfde effect 

wordt bereikt in het Grand Café, doordat hier een splitlevel is gecreëerd tussen 

de kelderruimte en het Grand Café vloer. Hierdoor zijn de kelderruimtes vanuit 
het Grand Café zichtbaar. 

» Zichtlijnen tussen de verschillende bezoekersstromen, de gezamenlijke func

ties en tussen binnen & buiten dienen zo veel mogelijk bevorderd te worden 
ten behoeve van de informele contacten. 

» De directe omgeving, met name het Anne Frank Plantsoen, kan dienen als een 

podium waarop de aanwezige kenniswerkers de externe partijen elkaar kun

nen ontmoeten. Men kan zich rond het gebouw bewegen, en contact zoeken 
met de in de lager gelegen vloeren aanwezige gezamenlijke functies zoals het 

Grand Café, workshops en de sportfaciliteiten. 
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88 Ke/derdek: Snede ge
nomen over het vernieuwde 
kelderdek. Het split-level van 
het Grand Café is duidelijk 
zichtbaar. Dit split-level 
maakt visuele interactie mo
gelijk tussen het Grand Café 
en de kelderverdieping. 
Schaa/1:300 

[Zie Tekeningenboek blz. 21] 
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89 Split level: Snede over 
de lengte van het Grand 
Café en de entreehaL De 
kelder Um de 22 verdieping 
zijn gevuld met gezamelijke 
ruimten, evenals vloer 10 
waarin een restaurant en de 
gezamelijke vergaderzalen 
zijn gesitueerd. 
Schaal1:300 
[Zie Tekeningenboek blz. 18] 
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90 Informele ruimtes: Plat
tegrond van de in de kelder 
aanwezige sportfaciliteiten 
en de werkplaats. Een break
out space in de vorm van een 
woonkamer is tussen beide 
in geplaatst. 
Schaal1:300 
[Zie Tekeningenboek blz. 8] 
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91 Entree: Plattegrond van 
de begane grondvloer. Te 
zien is de entreehal met de 
foyer. Het grand café heeft 
zicht op de in de kelder 
aanwezige sportruimten en 
de werkplaats. 
Schaa/1:300 
[Zie Tekeningenboek blz. 10] 
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92 Loopbrug: Plattegrond 
van de 1•verdieping. het 

KENNISINTENS IVERING OP MICRONIVEAU 

grand cafe en het auditorium _ 
zijn via loopbruggen te berei-
ken. Zichtbaar is ook het ter-
ras dat is ontstaan door het 
optillen van het kelderdek. 
Schaa/1:300 
[Zie Tekeningenboek blz. 12] - • • 
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93 Ontmoetingsplek: Het 
Grand Café en het buitenter
ras, met ~et zicht op het 

'toriutn. 
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6.7. DUURZAAMHEIDSCONCEPT 

Het onderzoek uit deel I van het afstudeerverslag heeft geresulteerd in een aan
tal randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn verwerkt in de herbestem

ming van het TD-gebouw tot een eradie voor startende talentvolle ondernemin

gen binnen de kenniseconomie. Op het einde van het onderzoek wordt echter 

nog een belangrijke conclusie getrokken. Het feit dat de mens sinds zijn bestaan 

bezig is zijn levenskwaliteit te verbeteren door het gebruiken van kennis geeft 

wel aan hoe cruciaal de ontwikkeling van kennis voor het dagelijks leven is. De 

zoektocht naar kennis is dus een vast gegeven. De eisen van de actoren die zich 
met dit vakgebied bezig houden zijn echter nooit hetzelfde, hun eisen ook niet 

en daarom variabel. Bouwkundigen hebben de taak deze actoren te bestuderen 

en hen te faciliteren in hun zoektocht door een woon- en werkomgeving aan te 

bieden die aan hun eisen voldoet. Deze tooi die de bouwkundigen aanbieden is 

echter nooit hetzelfde. Uit de historische analyse kwam namelijk al naar voren 

dat de eisen van de actoren continu evolueren en er dus geen standaard oplos

sing bestaat voor dit vraagstuk. 
De herbestemming van het TD gebouw, zoals het uitgewerkt is in deze casus zal 

dus ook zeer zeker niet het eeuwige leven hebben. Bouwen voor verandering is 

dus essentieel. Wanneer de bouwkundige ingreep, ofwel tooi, één of meerdere 

cycli met evoluerende eisen kan overleven spreekt men van een duurzaam ont

werp. 

De methode die op de herbestemming is toegepast, is het opdelen van het ge

bouw in meerdere componenten. Deze componenten zijn: 

A. De drager 

B. De gebouwschil 

C. De installaties. 

De inbouw 

In de aanleiding van het onderzoek staat beschreven dat Archigram en John Ha

braken in de jaren '60 ook al werkten met dit principe. Archigram koppelde ook 

levenscycli aan de hoofdcomponenten van hun Plug-in City en John Habraken 

deed met zijn drager-inbouw principe iets soortgelijks. Door levenscycli aan de 

verschillende lagen te hangen kan men rekening houden met de materialisering 

ervan. Wanneer de materialisering overeenkomt met de geplande levensduur 

van een component zijn we 'materiaaltechnisch' duurzaam aan het ontwerpen. 

185 
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96 Kelderdek: Vertikaal 
detail ter plaatse van het ver
hoogde kelderdek. Te zien 
hoe de glazen facadegevel 
aansluit op het kelderdek en 
zo de buitenruimte van de 
binnenruimte scheidt. 
Schaa/1:20 
[Zie Tekeningenboek blz. 35] 

KENNISINTENSIVERING OP MICRONIVEAU 

» De drager heeft een oneindige levensduur. De volledig in beton uitgevoerde, 

vrij overspannen vleugels kunnen vrijwel iedere functie herbergen passend 

binnen de kantorensector. Mits de drager onaangetast blijft of de ingrepen 

ongedaan kunnen worden gemaakt kan deze vele cycli overbruggen. Grote in

grepen aan de drager vinden plaats bij de entreehal, het kelderdek, het Grand 

Café en het auditorium. De entreehal wordt verhoogd door 2 vloeren extra 

weg te snijden, hierdoor ontstaat een grote open entreehal die proportio

neel past bij de rest van het gebouw. Het kelderdek wordt verwijderd, het dek 

wordt l,Sm. verhoogd waardoor een functionele kelderruimte ontstaat [fig. 

97) geschikt voor enkele semiopenbare functies. Door de verhoging ontstaat 

een lichtstrook over het gehele gevelvlak van de kelderverdieping. Het nieuwe 

kelderdek bestaat uit kanaalplaten opgelegd tussen hoed- en petliggers. Het 

dek wordt geïsoleerd en dient als openbare ruimte en buitenterras voor het 

Grand Café. 
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97 Kelderdek: Verschillende 
vertikale details van aanslui
tingen van het verhoogde 
kelderdek op de bestaande 
constructie. 

Schaal1:20 
.A. <lil Hoekdetail van het 
kelderdek. 
{Zie Tekeningenboek blz: 32} 
.A. Split-level aansluiting ter 
plaatse van het Grand Café. 
[Zie Tekeningenboek blz. 36} 
<lil Aansluiting van de kelder
facade op het maaiveld. 
{Zie Tekeningenboek blz. 34] 
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98 Gebouwschi/: Vertikaal 
detail van een standaard 
gevelaansluiting op de 3• 
t/m 9• verdieping. Houten 
gevelelementen afgewerkt 
met verzinkte gevelpanelen. 
De raamkozijnen zijn van 
aluminium. 
Schaal1:20 
[Zie Tekeningenboek blz. 27] 

99 Gebouwschi/: Horizontaal 
detail van de gevelelemen
ten. Hoekaansluiting met 
pass tuk. 
Schaal1:20 
{Zie Tekeningenboek blz. 39] 
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» De gebouwschil heeft een levensduur van ca. 30 jaar. Na deze perode is de 

technische levensduur voorbij en voldoet hij esthetisch vaak ook niet meer. 

De gevel vormt een belangrijk onderdeel binnen het concept. Verspringingen 

van het gevelvlak geven de gezamenlijke en private functies aan. De bestaan

de betonnen borstwering wordt vervangen door een borstwering bestaande 

uit houten elementen afgewerkt met verzinkte gevelpanelen [fig. 98) [fig. 99). 

Het zink transformeert naar mate de gevel verouderd. De noodtrappenhui

zen, liftschachten en overige verticale kernen worden bekleed met een groen 

gevelsysteem[fig. 100]. Tezamen met de zinken gevelpanelen vormt het een 

levendige gevel die de wensen van de gebruiker reflecteert. Het opnieuw be

kleden van de gevel zorgt ervoor dat de gevel fatsoenlijk geïsoleerd is en weer 

30 jaar mee kan. De dakbekleding wordt vervangen door een groen dak met 

onderhoudsarme mossen en grassen [fig. 101). Deze houden schadelijke UV

straling tegen en verlengen de levensduur van een standaard dak aanzienlijk. 
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100 Gebouwschi/: 
Horizontaal detail van één 
van de noodtrappenhuizen. 
De kernen zijn bekleedt met 
een groene gevel. Stalen 
korven houden de planten 
op hun plaats doordat ze 
stevig verankerd zijn aan de 
achterconstructie. 
Schaa/1:20 
[Zie Tekeningenboek blz. 41] 
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101 Gebouwschil: 
Vertikaal detail van de 
dakrand van een kern of 
noodtrappen huis. Het groen 
dak is onderhoudsarm en 
verlengd de levensduur van 
de dakafwerking. 
Schaa/1:20 
[Zie Tekeningenboek blz. 38] 

KENNISINTENSIVERING OP MICRONIVEAU 

» De insta llaties krijgen dezelfde levensduur als de schil. Er wordt gebruik ge

maakt van een passief systeem genaamd capillaire vloerverwarming om de 

massieve betonnen drager op een constante temperatuur te houden. Zo zorgt 
hij voor verkoeling in de zomer en verwarming in de wintermaanden. Een pas

sief systeem is echter niet afdoende. Radiatoren langs de gevelvlakken vangen 

de koudeval op en zorgen voor extra warmte in de winter. Topkoeling zorgt 

voor een behaaglijk klimaat in de zomerdag. 
» Aan de inbouw zoals binnenwanden, plafond en vloerafwerkingen, lichtpun

ten en elektra-aansluitingen is onmogelijk een levensduur te hangen. Omdat 

het gebouw dient te werken als een ecosysteem is het belangrijk dat ruimtes 

zonder al te veel moeite omgevormd kunnen worden aan de wensen van de 

gebruikers. Het flexibele wandsysteem (hoofdstuk 6.5.4.) geeft hier de moge
lijkheid toe. 

De eerste 30 jaar zal er geen groot onderhoudt aan het gebouw noodzakelijk zijn 

en is het flexibel genoeg om aan de wensen van de gebruiker te voldoen. Veel 

gebruikte materialen zoals hout kunnen daarna gerecycled worden of opnieuw 

geïsoleer~ met mogelijk hoogwaardigere isolatie die in de toekomst ontwikkeld 

zal worden. Dit geldt ook voor de verzinkte afwerking van de gevelelementen. 

Ook deze kan gerecycled (95%) worden en eventueel vervangen door een ander 

materiaal. 

Systemen zoals het capilaire vloerverwarmingssysteem zijn na 30 jaar nog steeds 

in goede staat. Mogelijkheden zoals het vervangen van de oude warmtepompen 

met nieuwere, technisch betere pompen kunnen wel aantrekkelijk zijn. 
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7. ALGEMENE CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

AANBEVELINGEN 

Gedurende het onderzoek zijn er een groot aantal randvoorwaarden aan het licht 

gekomen welke betrekking hebben op het gebouwniveau en zijn relatie met de 

regio. Schalen die hier tussen in liggen, zoals 'de wijk' en 'de buurt' zijn niet direct 

aan bod gekomen. Deze kunnen echter wel degelijk invloed uitoefenen op een 

object, maar zijn net als de regio objectafhankelijk. 

Verder heeft het onderzoek en met name het onderzoeksmodel grote universele 

betekenis. De uitwerking ervan geeft echter een eenzijdig beeld over enkel de 
regio Eindhoven. Om universele randvoorwaarden te genereren zullen met het 

model meerdere kennisregio's moeten worden geanalyseerd en de conclusies 

daarvan worden bestudeerd. 

CONCLUSIE 

Het eerste deel van het afstudeerverslag stond in het teken van onderzoek. De 

clustertoren vormde hiervoor de directe aanleiding. In eerste instantie werd al 
snel van deze aanleiding afgeweken en werd alleen met de achterliggende ge

dachte verder gegaan. Het idee van permanente structuren en flexibele of tijde

lijke units spreek niet alleen nu, maar ook gezien de historie tot de verbeelding. 

Geprikkeld door de ideeën van Archigram, de Metabolisten, Constant Nieu

wenhuys en zeer zeker John Ha braken ging het onderzoek steeds meer richting 

nieuwe manieren van bouwen. Deze ideeën hadden echter ook een directe aan

leiding wanneer terug wordt gekeken in de historie. Wat voor deze aanleiding 
verantwoordelijk was fascineerde ons echter. Maatschappelijke ofwel 'socio

economische' verandering bleek het antwoord te zijn. De rest van het onderzoek 

heeft zich dan ook nadrukkelijk gericht op het zoeken naar het huidige en toe

komstige socio-economische stelsel. Welke eisen passen daarbij en hoe kunnen 
de ontwerpers van deze tijd en de toekomst gebouwen ontwerpen die deze eisen 

faciliteren? Om achter deze eisen te komen is een duidelijk onderzoeksmodel 

opgesteld. Gezien de grote van de opgave leek het verstandig enkel Nederland en 

later zelfs in te kaderen tot de regio Eindhoven. 

Al snel werd duidelijk dat de toekomst van Nederland zich richt op een kennis

economie, deze stap ligt voor de hand aangezien de industrie verdwijnt en be-
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drijven steeds meer investeren in onderzoek naar technologische vernieuwing. 

Voornamelijk kleine, startende ondernemingen binnen de technologische sector 

zijn voor het slagen van een kenniseconomie van groot belang. Het is dan ook 

niet vreemd dat juist deze groep de spil vormt binnen onze hypothese en dat hun 

eisen gedestilleerd dienen te worden. 

Deze eisen zijn door middel van onderzoek succesvol gedestilleerd en verwerkt 

in concrete randvoorwaarden welke zijn toegespitst op de werkomgeving van 

deze kenniswerker. 

Het vertalen van deze randvoorwaarden in een ruimtelijk ontwerp vormde het 

tweede deel van ons afstuderen. Binnen een kort tijdsbestek hebben we een ob

ject weten te kiezen dat voldeed aan de randvoorwaarden en toch genoeg uitda

ging bood om er een goed ontwerp van te maken. Belangrijk voor het ontwerp 

was dat goed werd nagedacht over haalbaarheid en de duurzaamheid van het 

ontwerp. 

Het herontwerp van het Technische Diensten gebouw van de Gemeente Eindho

ven reflecteert veel van de randvoorwaarden zoals deze geformuleerd zijn in het 

onderzoek. Door veel professiona l te spreken over het onderzoek en het object 

konden we een goed beeld vormen van wat er speelt binnen Brainport Eindhoven 

en hoe daar mee om wordt gegaan door de diverse partijen. Door gedurende het 

proces de dialoog aan te zijn gegaan met deze verschillende marktpartijen en 

meerdere casussen te hebben bezocht is een goede mix ontstaan tussen theore
tische stof en relevante en actuele praktijkvoorbeelden, dit geld zowel voor de 

onderzoeks- als voor de ontwerpfase. Door deze mix ontstaat een opgave met 

een hoog gehalte aan maatschappelijke relevantie. Hierdoor ontstaat een totaal
beeld over hoe men om kan gaan met de bouwkundige concretisering van ken

nisdeling binnen de toekomstige kenniseconomie. 

Eisen van de gebruikers zullen zichzelf blijven evolueren en de zoektocht naar 

nieuwe kennis zal immer voortduren. De manier hoe we deze zoektocht of 'evo

lutie' faciliteren zal echter bepalend zijn voor het succes van onze voortgang als 

maatschappij. Het is aan de ontwerpers deze eisen te monitoren en hier constant 

door middel van hun ontwerpen op in te spelen. Volgens ons staat een duurzame 

aanpak, en dan met name aanpasbaarheid hierbinnen centraal. 
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8. BRONVERMELDING 

In deze bronvermelding zijn de bronnen opgenomen die de auteurs van de diver
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voor het thema van dit boek en die diende als inspiratiebron en achtergrondin

formatie. 
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