
 Eindhoven University of Technology

MASTER

De creatieve industrie : een kans voor Strijp S?!
onderzoek naar de huisvestingseisen en -wensen van de creatieve industrie in de regio
Eindhoven

Koops, J.S.

Award date:
2005

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/ae5efabb-c806-4724-955d-e9ebef47c058


De Creatieve lndustrie: 

Een kans voor Strijp S?! 
Onderzoek naar de huisvestingseisen en -wensen van de creatieve 

industrie in de regio Eindhoven 

Afstudeerverslag 

Student: 
J.S. Koops 
s0478371 

Datum: 
augustus 2005 

Afstudeercommissie: 
drs. J.J.A.M. Smeets 

ir. L.A.M.C. van de Ven 
dr. ir. P.J.C. Dogge (Trudo) 



Tu I e technische unlversitei! einchoven 

Voorwoord 

J.S.Koops 
$0478371 

31/08/2005 

Dit verslag is geschreven naar aanleiding van mijn afstudeeronderzoek, ter afronding van de studie 
Bouwkunde, afstudeerrichting Vastgoedbeheer, aan de Technische Universiteit Eindhoven. lk heb 
daarbij gekozen voor het onderwerp 'creatieve industrie' . Belangrijkste redenen om voor dit onderwerp 
te kiezen is dat ik een actueel thema wil behandelen en dat het onderwerp mijn persoonlijke interesse 
moet hebben. Met dit onderwerp heb ik de combinatie kunnen maken van mijn technische opleiding 
enerzijds en mijn interesse voor creativiteit en cultuur anderzijds. 
Ook de betrokkenheid bij de planontwikkeling van Strijp S heeft me erg aangesproken. Strijp S is een 
deel van Eindhoven met grote historie. Maar ook de verwachtingen voor de toekomst zijn hoog 
gespannen. lk hoop dan ook dat Strijp S zal uitgroeien tot de dynamische, creatieve stad, zoals nu in 
de plannen omschreven is. 

Mijn dank gaat uit naar een ieder die mij heeft gesteund bij de afronding van mijn scriptie en mijn 
studie. In het bijzonder een woord van dank voor dhr. Smeets en mevr. Van de Ven, mijn 
begeleidende docenten op de universiteit, en dhr. Dogge, dhr. Van Dooremalen en dhr. Goijaerts, die 
mij begeleid hebben vanuit Trudo. 

Tenslotte nodig ik u uit kennis te nemen van het resultaat van mijn afstudeerperiode en wens u daarbij 
veel leesplezier! 

Judith Koops 
Eindhoven, augustus 2005 

De Creatieve lndustrie: Een kans voor Strijp S?! 



Tu I e technische universiteil eindhovt:n 

Samenvatting 
lnleiding 

J.S.Koops 
50478371 

31/08/2005 

Doelstelling van dit onderzoek is het definieren en inzichtelijk maken van de kenmerken van de 
creatieve industrie in de regio Eindhoven en op basis daarvan het opstellen van een programma van 
eisen met betrekking tot (bedrijfs)huisvesting, opdat bepaald kan worden of het integreren en 
clusteren van creatieve industrie in de plannen voor Strijp S, een verantwoorde keuzen is voor 
Stichting Trudo. 

Creatieve industrie 

In de literatuur zijn inmiddels verschillende definities geintroduceerd voor het begrip creatieve 
industrie. Na onderzoek van deze literatuur is gekozen om een bestaande definitie te gebruiken als 
onderlegger voor dit onderzoek. De definitie is afkomstig uit een onderzoek van ETIN Adviseurs voor 
Stichting ALICE te Eindhoven. Onder creatieve industrie worden alle activiteiten verstaan, die hun 
bestaansrecht danken aan eigen creativiteit, vaardigheden en talent, en die de potentie hebben om 
welvaart en banen te creeren door het genereren en/of exploiteren van intellectueel eigendom. Op 
basis van ditzelfde onderzoek is een indeling van de creatieve industrie gemaakt naar subgroepen. De 
subgroepen zijn ambachten; architectuur; beeldende kunst en antiek; schrijven en uitgeven; film, 
fotografie en video; software; muziek; televisie en radio; podiumkunsten; reclame; en vormgeving. 

De regio Eindhoven 

Met de regio Eindhoven worden de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant van het 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven bedoeld. De creatieve industrie vormt in deze regio, 
economisch gezien, een factor van betekenis. Ook voor de toekomst zijn de te verwachten 
ontwikkelingen, met betrekking tot de creatieve industrie, gunstig te noemen. Kenmerkend voor de 
regio Eindhoven zijn het belang van de subgroepen software en vormgeving, de kleinschaligheid en 
de dynamiek van de sector. 
Een analyse van het vestigingsklimaat van de regio Eindhoven voor de creatieve industrie laat een 
aantal sterke punten zien en een aantal zwakke punten. Sterke punten zijn het industrieel, zakelijke 
karakter van Eindhoven ; de gunstige ligging aan de A2 en ten opzichte van de Randstad, het 
Ruhrgebied en de Belgische handelscentra; het groene karakter van de regio en het hoge 
voorzieningenniveau ; en tenslotte het grote aanbod onderzoek- en onderwijsinstellingen in Eindhoven. 
Zwakke punten zijn het ontbreken van een creatief en cultureel imago; een versnipperd aanbod en 
ontbreken van samenhang tussen beeldbepalende elementen ; een verslechterde bereikbaarheid; het 
ontbreken van een grootstedelijk imago; en een gebrek aan goede en betaalbare ru imtes voor de 
creatieve industrie om te wonen en te werken. 
Bij de concurrentieanalyse voor Strijp S in de regio Eindhoven komt naar voren dat de bestaande 
creatieve clusters in de regio Eindhoven zich vooral concentreren in en rond het centrum van de stad 
Eindhoven. Het zijn veelal individuele projecten rond de herontwikkeling van een enkel gebouw, dus 
geen totaalprojecten zeals bij de herontwikkeling van Strijp S. In de meeste gevallen worden ruimtes 
aangeboden waar het ontwerp en de productie centraal staan. Goede en betaalbare ruimtes ten 
behoeve van de verspreiding en uitwisseling zijn schaars. De huurprijzen van de concurrerende 
clusters liggen tussen de€ 40,- en€ 100,- per m2 per jaar. 

Onderzoek programma van eisen 

In dit onderzoek wordt de huisvestingsvraag vanuit de creatieve industrie in de regio Eindhoven 
onderzocht, op ruimtelijk en functioneel gebied. Doel hiervan is het opstellen van een globaal 
programma van eisen, om de haalbaarheid van de plannen voor Strijp S te toetsen. Om de 
huisvestingsvraag te achterhalen is gebruik gemaakt van de compositionele onderzoeksmethode. 
Deze methode maakt gebruik van eenvoudige vragen , om zodoende de ideaaltypische 
huisvestingssituatie te achterhalen. Belangrijkste reden om voor de compositionele methode te 
kiezen, is dat deze zich bij uitstek leent om grote hoeveelheden individuen te ondervragen. 
Het onderzoek is vormgegeven door het afnemen van een groot aantal enquetes, aangevuld met 
enkele mondelinge interviews. De onderzoekspopulatie is de creatieve industrie in de regio 
Eindhoven. Uit deze populatie is een aselecte, gestratificeerde steekproef getrokken. Zo kan per 
deelpopulatie, in dit geval per subgroep, uitspraak gedaan worden over de huisvestingsvraag. In totaal 
zijn er bijna 1.100 enquetes verzonden. De respons ligt rond de 25%. 
De enquete kent de volgende onderdelen: een toelichting , gegevens over de organisatie, de huidige 
huisvestingssituatie, de gewenste huisvestingssituatie, locatie-eisen, eisen aan gebouw/ruimte en 
enkele slotvragen. 
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Voor de betrouwbaarheid van de resultaten van het onderzoek is een eis gesteld, met betrekking tot 
de minimale respons per subgroep, van n ~ 25. 
Op basis van de resultaten is een drietal clusterthema's te ontdekken in de totale huisvestingsvraag. 
Het eerste cluster bestaat uit de subgroepen ambachten, beeldende kunst en antiek. Dit cluster heeft 
vrij traditioneel georienteerde huisvestingseisen en -wensen. Het tweede cluster bestaat uit de 
subgroepen vormgeving , multimedia, architectuur en reclame. Zij zijn naast creatief, vooral ook 
zakelijk georienteerd. Dit is terug te vinden in de huisvestingsvraag. Het derde en laatste cluster is het 
cluster muziek- en podiumkunsten . Naast creatief zijn zij ook vooral recreatief georienteerd. 
Opvallend is dat het aspect betaalbaarheid door velen wordt gezien als het meest belangrijk. Ook bij 
de bespreking van enkele referentieprojecten in binnen- en buitenland blijkt dat het aspect 
betaalbaarheid van groot belang is voor het slagen van een dergelijk project. Daarnaast zijn aspecten 
als sociale interactie, levendigheid, diversiteit en authenticiteit van groot belang . 

Advies Strijp S 

Naar aanleiding van het onderzoek naar de huisvestingsvraag binnen de creatieve industrie in de 
regio is een analyse gemaakt van het huidige gebouwenbestand op Strijp S en de plannen voor de 
herontwikkeling van het gebied. Deze analyses zijn vervolgens naast de vraag gelegd en vergeleken. 
Naar aanleiding van deze match is een uiteindelijk advies opgesteld voor de verdere planvorming. 
Uit de match komt naar voren komt naar voren dat Strijp S in principe een geschikte locatie is voor het 
integreren en clusteren van creatieve industrie. De te realiseren woonvormen is het en ige punt in de 
vergelijking, waarop niet wordt gematcht. Er kan in het plangebied namelijk niet worden voldaan aan 
de grote vraag eengezinswoningen binnen de creatieve industrie. Het is echter niet aan te bevelen om 
meer eengezinswoningen op te nemen in het plangebied, omdat dit ten koste zal gaan van de hoge 
dichtheid van het plangebied. Deze hoge dichtheid wordt van belang geacht voor de dynamiek van het 
gebied en het bevorderen van "spontane" ontmoetingen. Daarnaast draagt een hoge dichtheid van het 
gebied bij aan het grootstedelijke karakter van Strijp S en van Eindhoven in groter geheel. 
Per clusterthema is vervolgens gekeken naar het best passende gebouw, op basis van de 
huisvestingsvraag. Voor het cluster ambachten, beeldende kunst en antiek is dit allereerst het 
voormalige Natlab, gevolgd door de gebouwenreeks van de Hoge Rug. Het cluster vormgeving, 
multimedia, architectuur en reclame past het best bij het Klokgebouw of de Hoge Rug. Het Natlab, het 
Veemgebouw en het Glasgebouw passen tenslotte het best bij de hu isvestingsvraag binnen het 
cluster muziek- en podiumkunsten. Ten aanzien van het uiteindelijke programma van Strijp S kan 
gezegd worden dat het cluster vormgeving , multimedia, architectuur en reclame het best past bij de 
aanbodsituatie in het plangebied. Daarnaast is het ook het cluster dat het minste ris ico met zich 
meebrengt. Ambachten, beeldende kunst en antiek past minder goed en vormt een relatief groter 
risico. Het cluster muziek- en podiumkunsten past eigenlijk van de 3 clusterthema's het minst en is 
relatief ook het meest risicovol. 
Ten aanzien van de eigendomsvormen op Strijp S is het advies om voor woonwerkruimte te streven 
naar 75% koop en 25% huur. Bij bedrijfsruimte dient men te streven naar 30% koop en 70% huur. De 
huur- en koopprijzen die hierbij gehanteerd worden, dienen maximaal € 50,- tot€ 80,- per m2 per jaar 
te zijn . Dit uit oogpunt van concurrentie en betaalbaarheid. De maximale koopprijzen van de lofts 
liggen tussen de€ 200.000,- en€ 250.000,-. 

Aanbevelingen 

Uit dit onderzoek komen de volgende aspecten naar voren die nog om verder onderzoek vragen : 
• Onderzoek naar de huisvestingseisen en -wensen onder starters; 
• Onderzoek naar de financiele haalbaarheid van de plannen; 
• Onderzoek naar de mogelijke huisvestingsvarianten in een concreter stadium van de plannen; 
• Onderzoek naar de mate van afhankelijkheid van de aspecten wonen en werken , bij de vraag 

naar woonwerkruimte; 
• Onderzoek naar de uitstralingswaarde van Strijp S buiten de regio Eindhoven. 
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"Consider first the realm of economics. Many say that we now live in an "information" economy or a 
"knowledge" economy. But what 's more fundamentally true is that we now have an economy powered 
by human creativity. 
Because creativity is the driving force of economic growth in terms of influence, the Creative Class has 
become the dominant class in society." (Florida, 2002). 

Richard Florida stelt in zijn boek 'The Rise of the Creative Class', dat het aantal mensen in Amerika , 
werkzaam in een creatief beroep, over de afgelopen jaren sterk is toegenomen . Hij spreekt dan ook 
over het ontstaan van een nieuwe economische orde; de creatieve klasse. 
Ook in Europa, specifieker ook in Nederland, is een dergelijke trend waarneembaar. Er is sprake van 
een transformatie van een (post)industriele naar een op creativiteit gebaseerde samenleving. Deze 
omzetting heeft niet alleen economische gevolgen op het gebied van welvaart en werkgelegenheid, 
maar ook grote sociaal-maatschappelijke gevolgen, in het bijzonder op het gebied van wonen en 
welzijn . 

Stichting Trudo, woningcorporatie te Eindhoven, wil de komende jaren gaan investeren in de 
herontwikkeling van het Philips-terrein Strijp S te Eindhoven. Strijp S, met een totale oppervlakte van 
ongeveer 27 hectare, komt de komende tien tot vijftien jaar beschikbaar. Monumentale gebouwen, 
zoals het Klokgebouw, het Veemgebouw en de Hoge Rug, zullen bij de plannen behouden blijven en 
krijgen een nieuwe functie. Doel van de (her)ontwikkelingen is de creatie van een geheel nieuw 
stadsdeel met speciale aandacht voor invulling van de creatieve industrie. Niet voor niets luidt de 
nieuwe naam; 'Strijp S: De creatieve stad' . Voor Trudo is de creatieve industrie echter een 
branchevreemd terrein . Toch kiezen zij ervoor actief betrokken te zijn bij de nieuwe ontwikkelingen , 
om op deze wijze enerzijds bij te dragen aan het imago van Strijp S en in een grater geheel aan een 
betere beeldkwaliteit van Eindhoven en anderzijds te zorgen voor passende woon- en werkruimte voor 
de creatieve industrie. 

1.2 Probleemstelling 
Wat zijn de kenmerken van de 'creatieve industrie' in de regio Eindhoven en wat zijn haar eisen met 
betrekking tot (bedrijfs)huisvesting? Is het integreren en clusteren van 'creatieve industrie' in de 
plannen voor Strijp S, een verantwoorde keuze voor Stichting Trudo? 

1.3 Deelvragen 
Aan de hand van de probleemstelling zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

1. Wat is de creatieve industrie en wat wordt er bedoeld met het begrip creatieve clustering? 
2. Wat is de omvang van de creatieve industrie in de regio Eindhoven en wat zijn de verwachtingen 

voor de toekomst? 
3. Wat zijn de eisen en wensen van de creatieve industrie in de regio Eindhoven met betrekking tot 

(bedrijfs)huisvesting en is er behoefte vanuit de creatieve industrie aan creatieve clustering? 
4. Wat is de huidige concurrentiepositie van de regio Eindhoven, zowel kwalitatief gezien als 

kwantitatief? 
5. Wat is het huidige gebouwenbestand op Strijp S en wat zijn de plannen voor de (her)ontwikkeling 

ervan? 
6. Is er een match mogelijk tussen de huisvestingseisen en -wensen van de creatieve industrie 

enerzijds en het huidige gebouwenbestand en de plannen van Strijp S anderzijds? 
7. Zijn er kritische succes- en faalfactoren van vergelijkbare projecten te onderscheiden , die als 

leermomenten mee kunnen warden genomen bij het uiteindelijke advies? 

1.4 Doelstelling 
Het definieren en inzichtelijk maken van de kenmerken van de 'creatieve industrie' in de regio 
Eindhoven en op basis daarvan het opstellen van een programma van eisen met betrekking tot 
(bedrijfs)huisvesting , opdat bepaald kan warden of het integreren en clusteren van 'creatieve industrie' 
in de plannen voor Strijp S, een verantwoorde keuze is voor Stichting Trudo. 
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Het plan van aanpak is opgebouwd uit een achttal stappen. In de eerste vijf stappen, waarin het 
onderzoeksonderwerp gedefinieerd wordt en geanalyseerd, wordt een splitsing gemaakt tussen 
enerzijds de vraagkant en anderzijds de aanbodzijde van het begrip creatieve industrie. In stap 6 
wordt vervolgens een match gemaakt tussen enerzijds de huisvestingseisen en -wensen van de 
creatieve industrie in de regio Eindhoven, de vraagzijde, en anderzijds de aanbodsituatie van het 
gebouwenbestand en de plannen voor Strijp S. Vervolgens wordt in stap 7 gekeken naar de 
belangrijkste succes- en faalfactoren van enkele referentieprojecten . Aan de hand van een 
confrontatie wordt tenslotte in de achtste stap een advies geschreven voor Stichting Trudo, met 
betrekking tot de huisvesting van de creatieve industrie op Strijp S. [27]. 

1.5.1 De stappen 

Stap 1: Creatieve industrie - definitie en afbakening 
• Opstellen definitie; 
• Achtergronden; 
• Afbakening creatieve industrie; 
• Creatieve industrie en creatieve clustering . 

Aan de vraagkant wordt in de eerste stap geprobeerd de creatieve industrie zodanig te definieren en 
inzichtelijk te maken, dat een duidelijk en hanteerbaar begrip ontstaat, waaraan het verdere 
onderzoek kan worden opgehangen. Tevens wordt er gekeken naar de belangrijkste achtergronden 
van het begrip creatieve industrie. Hetzelfde gebeurt voor het begrip creatieve clustering. 

Stap 2: Creatieve industrie regio Eindhoven 
• Omvang bepalen; 
• Kenmerken; 
• Verwachtingen ten aanzien van groei of krimp. 

In de tweede stap wordt de vraagkant, specifiek in de regio Eindhoven, in beeld gebracht. Hiermee 
wordt bedoeld dat er een indruk wordt gegeven van de huidige omvang en kenmerken van de 
creatieve industrie en de te verwachten ontwikkelingen ervan. 

Stap 3: Programma van eisen 
• Kiezen van een methode/techniek; 
• Uitwerken van de gekozen methode/techniek; 
• Afnemen van interviews/enquetes; 
• Opstellen van het (gedifferentieerde) programma van eisen. 

Tenslotte wordt in de derde stap de vraag vormgegeven . Hiertoe worden eerst de huisvestingseisen 
en -wensen onderzocht van de creatieve industrie, vooral op programmatisch en ruimtelijk vlak. De 
resultaten van deze analyse moeten uiteindelijk worden uitgewerkt in een (gedifferentieerd) 
programma van eisen voor de creatieve industrie voor Eindhoven. 

Stap 4: Concurrentieanalyse regio Eindhoven 
• Beleid; 
• Huidig vestigingsklimaat; 
• Analyse van het bestaande aanbod. 

Na het analyseren van de vraagkant, wordt de aanbodzijde bestudeerd. In stap 4 wordt hiertoe 
allereerst een concurrentieanalyse voor de regio Eindhoven gemaakt. Hierbij wordt er onderscheid 
gemaakt naar enerzijds het aspect van de kwaliteit en anderzijds de kwantiteit van de 
concurrentiepositie van de regio. Bij het aspect kwaliteit wordt er ingezoomd op het beleid dat de 
gemeente Eindhoven hanteert op het gebied van kunst en cultuur en op het huidige vestigingsklimaat 
voor de creatieve industrie dat er in de stad heerst. Bij het aspect van de kwantiteit wordt er een 
analyse gemaakt van het bestaande aanbod in de regio Eindhoven. 
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Stap 5 : Analyse Strijp S 
• Huidig gebouwenbestand; 
• Plannen voor de (her)ontwikkeling. 
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Vanuit de analyse van de regio Eindhoven wordt er in de laatste stap van de analyse van de 
aanbodzijde, ingezoomd op Strijp S. In deze analyse wordt het huidige gebouwenbestand op Strijp S 
en de plannen voor de (her)ontwikkelingen ervan bestudeert. 

Stap 6: Match huisvestingsvraagstuk Strijp S 

In stap 6 wordt een vergelijking gemaakt van de vraagzijde van het onderzoek met de aanbodzijde. 
Het (gedifferentieerde) programma van eisen van de creatieve industrie wordt tegenover de 
uitkomsten van de analyse van het aanbod in de regio Eindhoven en de analyse van Strijp S gezet. Er 
wordt gekeken of er tussen de twee tot een match is te komen. 

Stap 7: Referentieprojecten 
• Succesfactoren; 
• Faalfactoren. 

In stap 7 wordt een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste succes- en faalfactoren van enkele 
belangrijke referentieprojecten. Deze factoren zullen worden meegenomen als leermomenten bij het 
uiteindelijke advies voor Stichting Trudo. 

Stap 7: Advies Trudo 
• Resultaten ; 
• Conclusies en aanbevelingen. 

In de laatste stap van het plan van aanpak worden aan de resultaten van de match in stap 6 en de 
succes- en faalfactoren in stap 7, conclusies verbonden en aanbevel ingen gedaan. Op basis daarvan 
wordt een advies geschreven voor Stichting Trudo, met betrekking tot het huisvesten van de creatieve 
industrie op Strijp S. 
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Figuur 1. Schematische weergave van het plan van aanpak 

1.6 Structuur 
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I 

De structuur van het verslag volgt in grate lijnen het plan van aanpak. Allereerst wordt in hoofdstuk 2 
een definitie, verkenning en afbakening gemaakt van het begrip creatieve industrie. Op basis hiervan 
wordt in hoofdstuk 3 een analyse gemaakt voor de regio Eindhoven . In deze analyse wordt enerzijds 
gekeken naar de vraagkant, anderzijds naar de aanbodkant van de regio. Wanneer de regio 
Eindhoven is bestudeerd, wordt in hoofdstuk 4 begonnen met een theoretische verkenning van het 
begrip programma van eisen. In dit hoofdstuk wordt tevens ingezoomd op methodes en opzet van het 
onderzoek naar de huisvestingsvraag onder de creatieve industrie in de regio. De volgende stap is de 
uitvoering van het onderzoek. De wijze waarop dit gebeurt wordt uiteengezet in hoofdstuk 5, waarna in 
hoofdstuk 6 de resultaten ervan warden besproken. Om de resultaten van het onderzoek te kunnen 
vergelijken met de praktijk is in hoofdstuk 7 een analyse gemaakt van enkele referentieprojecten . 
Vervolgens is in hoofdstuk 8 een analyse van Strijp S gemaakt. Hierbij is gekeken naar de plannen 
voor het gebied, maar oak naar het huidige gebouwenbestand op de locatie. Deze analyse is in 
hoofdstuk 9 naast de resultaten uit hoofdstuk 6 gelegd. Zo is een match tot stand gekomen van vraag 
en aanbod, zowel voor Strijp S als op gebouwniveau. De uitkomsten van de match zijn verder 
uitgewerkt in hoofdstuk 1 O tot een advies. Tenslotte wordt in hoofdstuk 11 teruggeblikt over het totale 
onderzoek en warden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen besproken. 
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Van oudsher zijn steden de plekken geweest waar creativiteit ontstond. Steden beschikken veelal over 
de meest gediversifieerde productiemilieus, geven direct inzicht in de consumentenmarkten en bieden 
veel gelegenheid tot face-to-face contacten. [23] . Het groeiende besef van het belang van creativiteit 
en innovatie is dan ook op stedelijk niveau doorgedrongen. Steeds vaker wordt de creatieve industrie 
gezien als grondstof voor de stedelijke economie en ingezet als strategie voor de 'creatieve stad '. Er 
zijn bij de inzet van deze strateg ie een aantal belangrijke doelstellingen te onderscheiden . Allereerst 
wordt de creatieve industrie veelal ingezet ten behoeve van het versterken van de lokale culturele 
economie, en daarmee in groter geheel het versterken van de economische positie van een stad. Ook 
het versterken van de lokale culturele diversiteit van de stad in een belangrijke doelstelling. Een 
breder aanbod is immers voor een grotere groep mensen aantrekkelijk. Derde doelstelling is het 
versterken van de lokale stedelijke levendigheid. Een levendige stad wordt door velen gezien als een 
aantrekkelijke plaats om te wonen en te werken en is van belang voor de concurrentiepositie van de 
stad ten opzichte van andere steden. Als laatste wordt de creatieve industrie ook ingezet om jonge 
culturele producenten aan een stad te binden. [22]. 
Er zijn in het verlengde hiervan een tweetal benaderingen waarmee getracht wordt een creatief imago 
op te bouwen of te versterken. De eerste benadering , vooral in Nederland populair, is de 'top-down ' 
benadering. Met deze benadering wordt geprobeerd een grootstedelijk imago te crMren voor een stad 
en op deze wijze creatieve industrie aan te trekken en te versterken. Veelal wordt industrieel erfgoed 
ingezet om de creatieve industrie te huisvesten en te clusteren. Maatregelen die getroffen worden bij 
dit beleid zijn van een regisserend en sturend karakter. De clusters van bedrijven, instellingen en 
personen behorende tot de creatieve industrie, die middels een 'top-down' benadering zijn gevormd, 
worden veelal aangeduid als broedplaatsen. Dit zijn clusters met over het algemeen een hoog 
aandeel startende bedrijven. De laatste jaren heeft het begrip echter bekendheid verworven als naam 
voor het gemeentelijke beleid om goedkope woon- en werkruimte te realiseren voor de creatieve 
industrie. Dit is bijzonder het geval in Amsterdam. [1 ]. 
De andere benadering is de 'bottom-up' benadering. De gedachte is om in te zoomen op straatniveau 
om te kijken wat er al aan creatieve industrie aanwezig is in een stad. Er wordt hierbij uitgegaan van 
de aantrekkingskracht van de bestaande creatieve humuslaag. De maatregelen die hier getroffen 
worden, zijn veelal van een ondersteunende aard. [11 ]. Clusters die door deze benadering zijn 
ontstaan, of al jaren bestaan, worden vrijplaatsen of creatieve rommelzones genoemd. Dit zijn plekken 
in een stad die (tijdelijk) hun functie hebben verloren en die niet direct in de belangstelling staan bij 
private ontwikkelaars en de overheid. Zij worden, of zijn , veelal ingenomen door krakers en 
kunstenaars bij wijze van experiment. Vooral in een stad als Amsterdam, dat een lange kraaktraditie 
kent, zijn veel vrijplaatsen te vinden. Deze kraaktraditie en het ontstaan van vrijplaatsen of creatieve 
rommelzones is dan ook een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van een klasse als de creatieve 
industrie. Dit geldt niet alleen voor een stad als Amsterdam, maar voor de meeste grote steden in 
Nederland [1 ]. 

In hoofdstuk twee wordt in eerste instantie een verkenning gemaakt van de creatieve industrie. Vanuit 
de literatuur zal in paragraaf 2 gekeken worden naar de bestaande definities van het begrip 'creatieve 
industrie'. Naar aanleiding ervan zal een definitie omschreven worden, die als leidraad zal dienen voor 
het verdere onderzoek. 
Naast het formuleren van een definitie, wordt in paragraaf 3 gekeken naar de belangrijkste 
achtergronden van de terminologie over de creatieve industrie. Op deze wijze wordt een globaal beeld 
geschetst over het onderwerp van dit onderzoek. 
Om tot een verdere afbakening te komen, wordt in paragraaf 4 ingezoomd op de structuur van de 
creatieve industrie. Naar aanleiding van de definitie wordt gezocht naar een logische manier om de 
creatieve industrie op te delen in verschillende subgroepen . Hier wordt wederom gebruik gemaakt van 
de behandelde literatuur. Vervolgens worden een aantal fasen vastgesteld voor de creatieve industrie. 
Deze worden aan het einde van de paragraaf gekoppeld aan de subgroepen en weergegeven in een 
matrix. 
In het verlengde van de terminologie rondom creatieve industrie, wordt ook vaak gesproken over het 
begrip 'creatieve clustering '. Dit begrip wordt, net als creatieve industrie, door veel steden ingezet als 
strategie ten behoeve van het verbeteren van de concurrentiepositie. In paragraaf 5 wordt het begrip 
creatieve clustering verkend en gedefinieerd , opdat in een later stadium onderzocht kan worden hoe 
de creatieve industrie zelf over clustervorming denkt. 
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De herkomst van de aanduiding 'creatieve industrie' is te vinden in het Engels. Het begrip is een 
letterlijke vertaling van het Engelse 'creative industries. Het begrip wordt voornamelijk gebruikt om te 
verwijzen naar bedrijfstakken en sectoren. [17]. Daarnaast wordt de term gebruikt om de transformatie 
weer te geven tussen cultuur enerzijds en economie en stedelijk leven anderzijds. [7). 
In de literatuur zijn inmiddels verschillende definities gerntroduceerd voor de aanduiding 'creatieve 
industrie'. Er wordt ingegaan op de verschillende definities om tot een eigen afbakening te komen. 

2.2.1 Literatuurstudie 
Florida (2002) spreekt niet over creatieve industrie, maar over de creatieve klasse. (1 OJ. Hij begint zijn 
boek dan ook met het opdelen van de verschillende beroepen in een viertal klasses, te weten de 
creatieve klasse, de werkende klasse, de service klasse en de agrarische klasse. Onder klasse 
verstaat hij in dit geval, de manier waarop mensen zichzelf organiseren in sociale groepen met een 
gelijke identiteit, die voornamelijk gebaseerd is op hun economische functie. 
De creatieve klasse op zich, bestaat uit twee componenten; een zogeheten supercreatief deel en een 
deel creatieve professionals. Onder de eerste categorie vallen die mensen , die in hun werk voor het 
grootste gedeelte creatief bezig zijn . Hieronder valt te denken aan industrieel ontwerpers, schrijvers 
en dichters, acteurs, architecten, enzovoort. De tweede categorie, de creatieve professionals, zijn in 
hun beroep voornamelijk bezig met het zoeken naar creatieve oplossingen voor complexe en 
omvangrijke problemen. Hiermee warden bijvoorbeeld managers bedoeld in de hightech sector of in 
de financiele dienstverlening . 
Gevolg van deze brede definitie is dat ruim 30% van de Amerikanen met een baan, onder de 
creatieve industrie wordt ingedeeld en dat zij verantwoordelijk zijn voor ongeveer 50% van de totale 
productie in de Verenigde Staten. Volgens Florida is Nederland, samen met Zweden , Finland , 
Denemarken en de VS, een van de belangrijkste en voornaamste landen op het gebied van creativiteit 
en technologie. (29) . In Nederland resulteert Florida's definitie in een creatieve klasse die gemiddeld 
19% van de totale beroepsbevolking uitmaakt. In de 50 grootste gemeenten ligt dit percentage hoger, 
namelijk gemiddeld 22,2%. (17) . Voor Eindhoven ligt het percentage rand de 26% [19). 

Scott (2000) hanteert een definitie die meer nuancering aanbrengt in de ruime definitie van Florida 
(2002). Hij spreekt over 'cultural economy' , vrij vertaald de culturele economie. Scott doe It hier 
specifiek op een aantal productsectoren binnen de totale economie, die zich bezig houden met de 
productie van imago's, symbolen en het uitdragen van boodschappen. Hierbij moet warden 
opgemerkt, dat ook de sectoren die slechts voor een (klein) deel als cultureel , of in dit geval als 
creatief, zijn aan te merken, ook warden meegerekend. (26) . 
Binnen deze definitie komt de totale werkgelegenheid van de creatieve industrie in de Verenigde 
Staten op ruim 3 miljoen banen. Voor Nederland betekent dit een aandeel van de creatieve industrie 
van 9,5% van de totale economie. [17]. 

Kloosterman (2002) spreekt over culturele industrieen, ofwel de economische activiteiten die 
verbonden zijn aan de culturele economie. [12]. De eindproducten zijn overwegend 'symbolische 
goederen'. Dat zijn goederen die vooral de behoefte bevredigen aan persoonlijke groei en individuele 
zelfbevestiging, aan amusement en aan verfraaiing en decoratie. Net als Scott (2000) hanteert ook 
Kloosterman een sectoraal perspectief. Zijn afbakening is echter genuanceerder dan die van Scott. 
Kloosterman rekent alleen die economische activiteiten tot de culturele industrie, waarin de 
symbolische waarde duidelijk centraal staat. Zo vallen bedrijven die zich meer richten op 
massaproductie dan op ontwerpen, bijvoorbeeld in de meubelindustrie, buiten de definitie. 
Het aandeel van de creatieve industrie komt in deze definitie op 1, 7% van het totale aantal banen in 
Nederland. [23]. 

Vervolgens wordt ingegaan op de definitie gehanteerd door ETIN (2003a en b). Zij sluiten in hun 
onderzoek voor de regio Eindhoven aan bij de definitie die gebruikt is bij het Britse Creative Industries 
Mapping Document van het Britse Department for Media Culture and Sports (DMCS). De creatieve 
industrie wordt hierin omschreven als: "Alie vormen van bedrijvigheid die hun bestaansrecht danken 
aan individuele creativiteit, vaardigheden en talenten, en die de mogelijkheid in zich hebben om 
welvaart en banen te scheppen door het genereren en exploiteren van intellectueel eigendom". [7 en 
8]. Deze definitie gaat uit van de verschillende activiteiten die geschaard warden onder het begrip 
creatieve industrie en niet zozeer van de verschillende sectoren, zoals bij Scott (2000) en 
Kloosterman (2002). De gemeenschappelijke kenmerken van de te onderscheiden activiteiten zijn 
enerzijds creativiteit en anderzijds de exploitatie van intellectuele eigendom. 
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Er wordt specifiek gedoeld op de bedrijven, personen en instellingen die creativiteit als corebusiness 
hebben of bedrijven waarvan creativiteit als nevenactiviteit kan warden aangemerkt en die vallen 
onder de toeleveranciers, de productie en/of de uiteindelijke verspreiding en uitwisseling van creatieve 
producten. Daarnaast is ook een categorie van bedrijven, personen en activiteiten toegevoegd die van 
belang zijn voor het functioneren van de creatieve industrie, maar waarvan creativiteit geen hoofd- of 
nevenactiviteit is. 
Voor de regio Eindhoven leidt dit tot een werkgelegenheid van zo'n 8% van de totale regionale 
werkgelegenheid. Dat komt neer op ongeveer 30.000 banen . 

Als laatste wordt ingegaan op de definitie zoals die gehanteerd wordt door Rutten, Manshanden, 
Muskens en Koops (2004) voor de gemeente Amsterdam [24). Zij hebben een definitie opgesteld aan 
de hand van een drietal kenmerken van de sector, namelijk betekenis, ondernemerschap en 
creativiteit. Met betekenis wordt bedoeld dat de producten en diensten van de creatieve industrie 
aangeschaft warden vanwege hun inhoud en symboliek. De consumptie ervan levert een beleving of 
een ervaring op. Daarnaast warden deze producten en diensten vaak aangeschaft als onderdeel van 
een specifieke levensstijl of identiteit. Het kenmerk ondernemerschap doelt op de vergaande 
commercialisering van de creatieve en culturele sector. Het ondernemerschap is in veel segmenten 
van de creatieve industrie een steeds belangrijker wordend onderdeel van de activiteiten. Het laatste 
kenmerk van de creatieve industrie is creativiteit. De producten en diensten zijn bij uitstek het resultaat 
van creatieve processen . De definitie luidt dan ook als volgt:"De creatieve industrie is een specifieke 
vorm van bedrijvigheid die producten en diensten voortbrengt die het resultaat zijn van individuele of 
collectieve, creatieve arbeid en ondernemerschap. lnhoud en symboliek zijn de belangrijkste 
elementen van deze producten en diensten. Ze warden aangeschaft door consumenten en zakelijke 
afnemers omdat ze een betekenis oproepen. Op basis daarvan ontstaat een ervaring. Daarmee speelt 
de creatieve industrie een belangrijke rol in ontwikkeling en onderhoud van levensstijlen en culturele 
identiteiten in de samenleving ." 
Op basis van deze definitie telt de totale werkgelegenheid binnen de creatieve industrie in Nederland 
220.000 banen. Dit komt neer op ongeveer 3% van het totale aantal banen in Nederland. 

2.2.2 Keuze voor een definitie 
De definitie die Florida (2002) hanteert is een vrij algemene en vooral ook uitgebreide afbakening. Hij 
is weinig genuanceerd en geeft eigenlijk voornamelijk een beeld van welke beroepen men zou kunnen 
scharen onder het begrip creatieve industrie. Hiermee geeft hij dus eigenlijk eerder een bovengrens 
aan, dan een specifieke definitie. Dit is dan ook de belangrijkste reden om tijdens dit onderzoek niet te 
werken met deze definitie. 
Kloosterman (2002) echter heeft eerder een soort ondergrens aan willen geven met zijn definitie. Hij 
rekent alleen die activiteiten tot de creatieve industrie, waarbij de symbolische waarde van de 
eindproducten duidelijk centraal staat. Deze definitie is daardoor weer wat te kort, omdat ook juist die 
bedrijven , personen of instellingen die een toegevoegde waarde kunnen leveren van belang zijn . 
De definitie van Scott (2000) is weliswaar genuanceerder dan die van Florida, maar doordat hij met 
sectoren werkt, warden hele industrietakken tot de creatieve industrie gerekend , terwijl slechts een 
deel ervan ook echt creatief is of direct te maken heeft met deze groep. Deze definitie is dus nog niet 
genuanceerd genoeg. 
De onderzoeken van ETIN (2003a en b) en Rutten en anderen (2004) blijven daarmee over. 
Uiteindelijk is gekozen om de definitie van ETIN ook te gebruiken bij dit onderzoek. Deze definitie 
geeft een scherpe afbakening van de creatieve industrie en is daarnaast ook heel compleet, doordat 
ook de ondersteunende bedrijven, personen en instellingen meegerekend warden . Bij de definitie van 
Rutten en anderen is dat, vooral bij het laatste punt, niet het geval. 

De definitie van de creatieve industrie die als onderlegger zal dienen voor dit onderzoek, luidt 
daarmee als volgt: 

"Alie activiteiten die hun bestaansrecht danken aan eigen creativiteit, vaardigheden en talent, en die 
de potentie hebben om welvaart en banen te creeren door het genereren en/of exploiteren van 
intellectueel eigendom". [7 en 8) . 
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Zoals uit het vorige al bleek, is de terminologie rondom creatieve industrie in eerste instantie op de 
kaart gezet door onderzoeken van Scott (2000) en Florida (2002) in de Verenigde Staten. In 
Nederland is dit vooral door Kloosterman (2002) en ETIN (2003a en b) gebeurd. Voornaamste 
aanleiding voor deze onderzoeken is de huidige transformatie in de economie van een 'maakindustrie' 
naar een 'kennisindustrie' . De nadruk bij deze verschuiving komt steeds meer te liggen op creativiteit 
en innovatie, in plaats van zware industrie en transport zoals voorheen . [23). 
Er zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen te onderscheiden, die ten grondslag liggen voor deze 
transformatie. De eerste is de stijging van de welvaart en het gemiddelde opleidingsniveau. Hierdoor 
is het gemiddelde besteedbare inkomen van de consument toegenomen en is er relatief meer geld 
beschikbaar gekomen voor de aanschaf van luxe goederen. Hierbij gaat het veelal niet meer om de 
bevrediging van een basale behoefte van de consument, maar om de expressie van status en een 
eigen identiteit. [22 en 23] . Tweede ontwikkeling ligt in het verlengde van de eerste en is gericht op het 
ontstaan en de opkomst van de belevingseconomie. Naast de aanschaf van luxe goederen ter 
onderscheiding en bevestiging van een eigen identiteit en status, wordt ook de besteding van vrije tijd 
steeds belangrijker voor de consument om zich te kunnen profileren. Hierbij wordt niet zozeer 
gekeken naar de manier waarop en de vorm ervan, maar steeds meer naar de mate van emotie en 
betrokkenheid. De consument wil een unieke ervaring opdoen, iets beleven. Niet alleen op het gebied 
van toerisme en amusement, maar ook in de markt van goederen en diensten en in de sfeer van 
wonen en werken. Er wordt niet langer gestreefd naar 'nut en noodzaak', maar naar 'betekenis, 
kwaliteit en verbeelding '. [21 en 22] . Derde belangrijke ontwikkeling is globalisering. Steeds meer 
activiteiten vinden plaats op internationale schaal en zij worden steeds minder afhankelijk van een 
vaste vestigingsplaats. Door deze schaalvergroting worden steden steeds vaker geconfronteerd met 
een groeiende concurrentie, zowel op regionaal, nationaal als op internationaal niveau. Dit in 
combinatie met diverse ontwikkelingen op technologisch gebied, zoals internet en diverse andere 
media, hebben er toe geleid, dat bedrijven zich vestigen op plaatsen die voordelen kunnen bieden. 
[16). Gevolg van al deze ontwikkelingen is dat producenten, hier in het bijzonder de creatieve 
industrie, steeds afhankelijker worden van een culturele of creatieve toevoeging , om zo het 
onderscheidende vermogen van de aangeboden producten en diensten te vergroten . Daarnaast 
moeten zij zich herorienteren te midden van een bredere markt. Middels herordening kan maximaal 
geprofiteerd worden van schaal- en synergievoordelen. Het resultaat van deze ontwikkelingen is 
globalisering, clustering , thematisering en popularisering van de creatieve industrie. [22 en II]. 

Tenslotte worden nog een tweetal punten uit de literatuur besproken die als waarschuwing of kritiek 
gelden. Ten eerste moet er bij beleidsmakers voor uitgekeken worden , dat de creatieve industrie niet 
ondergeschikt wordt aan de bijdrage die het kan leveren aan de stedelijke economie. Bedreiging is dat 
de creatieve industrie ge"instrumentaliseerd wordt en zijn onafhankelijke waarde verliest. Een tweede 
punt is dat niet te licht gedacht moet worden over de implementatie van de creatieve industrie als 
concept in diverse beleidsplannen . Een te simpele benadering is gevaarlijk, omdat creativiteit vele 
gedaanten aan kan nemen en op velen manieren tot uiting kan komen. [4 en 7). 

2.4 Afbakening creatieve industrie 

2.4.1 Subgroepen 
Florida (2002) komt niet tot een heldere indeling van de creatieve klasse. Hij heeft op basis van zijn 
definitie een globale verdeling gemaakt van de verschillende beroepen die tot de supercreatieve 
klasse enerzijds en tot de creatieve professionals anderzijds behoren. (Zie figuur 2) . Bij deze structuur 
komt weer duidelijk naar voren dat er eerder sprake is van een soort bovengrens voor het begrip 
creatieve industrie. Er wordt geen duidelijke indeling gehanteerd , waarmee de omvang van de 
creatieve industrie voor Eindhoven kan worden bepaald. 
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Creatieve klasse 

Supercreatieve klasse 

Beroepen 

Computerdeskundigen en wiskundigen 

Architectecten en andere ingenieurs 

Biologen, fysische en sociale wetenschappers 

Beroepen in onderwijs, training en bibliotheken 

Kunst, vormgeving , entertainment, sport en media 

Creatieve professionals Managers 

Bedrijfsgerelateerde en financiele beroepen 

Juristen 

Artsen en verplegend personeel en technische beroepen 

In- en verkopers 

Figuur 2. De creatieve klasse (Florida, 2002) 

Scott (2000) baseert zijn structuur op de officiele US Standard Industrial Classification Manual (SIC), 
zoals gebruikt door de US Department of Commerce. De productsectoren of subgroepen die Scott 
onder zijn definitie van culturele economieen laat vallen , zijn opgesomd in figuur 3. Opvallend is dat de 
structuur volgens Scott geen bedrijven, instellingen of personen meerekent, die een ondersteunende 
functie hebben voor de creatieve industrie, zoals steunfondsen of overkoepelende organisaties 
omtrent bijvoorbeeld informatievoorziening. Juist deze subgroepen zijn een belangrijke voorwaarde 
voor een gunstig vestigingsklimaat voor de creatieve industrie. Daarnaast is de indeling veel te 
uitgebreid. Er warden hele subgroepen meegerekend die slechts voor een klein deel creatief bezig 
zijn , zoals bijvoorbeeld de productsector kleding. 
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Figuur 3. Culturele industrieen (Scott, 2000) 
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Net als Scott (2000) werkt ook Kloosterman (2002) met een indeling in subgroepen, op basis van 
sectoren. Dit heeft hij gedaan met behulp van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS. (Zie 
figuur 4) . Net als uit de paragraaf definitie blijkt is ook de indeling van Kloosterman te summier. Hij 
heeft zijn indeling duidelijk gebaseerd op de symbolische waarde van de producten en daardoor 
ontbreken er enkele subgroepen die toch een groat aandeel hebben in de creatieve industrie, zoals 
architectuur en uitgeverijen . 
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92323 Dienstverlening voor kunstbeoefening en organisatie van culturele evenementen 

92331 Kerm isattracties 

92332 Recreatiecentra 

92341 Dansscholen 

92342 Kunstzinnige voming van amateurs (geen dansscholen) 

92343 Overig amusement n.e.g. 

Figuur 4. Culturele industrieen (Kloosterman, 2002) 

De indeling die ETIN (2003a en b) hanteert voor de regio Eindhoven, is een samensmelting van de 
indelingen van het DMCS en van Van Vliet (2000) 1 (Zie figuur 5) . De drie indelingen komen in grate 
lijnen overeen. In een aantal gevallen wijkt het clusteretiket af, terwijl ze qua inhoud identiek zijn . 
Ook de indeling van ETIN is gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS (Zie 
hiervoor bijlage 1 ). Uit deze bijlage blijkt dat naast de creatieve beroepen , ook de ondersteunende 
bedrijven , instellingen en personen tot de creatieve industrie warden meegerekend. 
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Figuur 5. Creatieve industrieen (ETIN, 2003 a en b) 
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Rutten, Manshanden, Muskens en Koops (2004) delen de creatieve industrie op in een drietal 
hoofddomeinen, namelijk kunsten , media- en entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening. 
(Zie figuur 6) . Opvallend is dat de subgroep software ontbreekt bij het domein media- en 
entertainment. Daarnaast ontbreken ook bedrijven, personen en instellingen die een ondersteunende 
functie hebben voor de creatieve industrie. 

1 Vliet, L. van (2000), Een zoektocht naar culturele bedrijvigheid : Een onderzoek naar de culturele bedrijvigheid in Tilburg en in 
het Veemarktkwartier. 

De Creatieve lndustrie: Een kans voor Strijp S?! 16 



TU le tectmische universiteit eindhoven 

Kunsten Media-en . '"'' Creatieve zakelijke 

entertainment dienstverlening ' 
\ ·''· 

Beeldemde kunst Omroep Vormgeving 

Podiumkunsten Muziekindustrie Recla me 

Literatuur Film- en videoindustrie Architectuur 

Uitgevers en gedrukte media 

Live-entertainment 

Figuur 6. Creatieve industrie (Rutten , Manshanden, Muskens en Koops, 2004) 
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Om activiteiten , bedrijven, instellingen en personen van de creatieve industrie te kunnen classificeren , 
wordt het creatieve proces opgedeeld in een aantal fasen . Deze fasen zijn eigenlijk alle schakels in 
het productieproces die direct of indirect waarde toevoegen aan een product. Zo kunnen alle 
activiteiten binnen de verschillende subgroepen gepositioneerd warden ten opzichte van de fasen . 

ETIN (2003a en b) maakt gebruik van het Britse Cultural Industries Production System (CIPS) bij de 
indeling van de fasen . Zij onderscheiden een viertal schakels, te weten: content origination (bedenken, 
ontwerpen en ontwikkelen) , manufacturing inputs (productie en toelevering) , reproduction (distributie 
en reproductie) en als laatste exchange (verspreiding en uitwisseling). [7 en 8]. 

Rutten en anderen (2004) onderscheiden, op basis van literatuur uit de economie en bedrijfskunde, in 
hun onderzoek de volgende schakels: schepping, productie, uitgave en exploitatie, distributie en tot 
slot consumptie.[24] . Onder schepping wordt verstaan het bedenken en ontwerpen van creatieve 
producten of werken die, mogelijk, in een latere fase warden geproduceerd. Productie is de realisatie 
van een creatief idee of concept, dat in de scheppingsfase is ontwikkeld. Uitgave en exploitatie wordt 
hier breed opgevat. Naast uitgeven van gedrukte media, kan hier oak gedacht warden aan het op de 
markt brengen van muziek, het in grate oplage uitbrengen van reproducties van boeken of DVD's en 
bijvoorbeeld openbaarmaking via elektronische netwerken. Met distributie wordt bedoeld het 
toegankelijk maken van cultuurproducten zodat de mogelijkheid geboden wordt om er ter plekke 
kennis van te nemen. Hiermee warden bijvoorbeeld theaters of musea bedoeld . Onder consumptie 
wordt tenslotte verstaan het kennisnemen van burgers of consumenten van het cultuurproduct. 

2.4.3 Keuze voor een structuur 
Voor de indeling van de creatieve industrie in subgroepen is in dit onderzoek gekozen voor de indeling 
van ETIN (2003 a en b) . Deze indeling is de meest duidelijke en complete en sluit het best aan op de 
gekozen definitie voor dit onderzoek. De subgroepen binnen de creatieve industrie zijn 
achtereenvolgend: 

• Ambachten ; 
• Arch itectuur; 

• Beeldende kunst en antiek; 

• Schrijven en uitgeven ; 

• Film , video en fotografie; 

• (Leisure) software; 

• Muziek; 

• Televisie en radio; 

• Podiumkunsten; 
• Reclame; 

• Vormgeving . 

Daarnaast warden voor dit onderzoek de volgende fasen onderscheiden: 

• Ontwerp; 
• Productie; 
• Distributie; 
• Verspreiding en uitwisseling . 
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De indeling is een samensmelting van de indelingen van ETIN en de indeling voor de gemeente 
Amsterdam. De eerste fase, ontwerp, vindt vooral tussen de oren plaats. Onder ontwerp wordt 
verstaan het bedenken en vormgeven van creatieve producten of werken die (mogelijk) in een latere 
fase worden geproduceerd. Voorbeelden van bedrijven, organisaties en personen die in deze fase 
vallen zijn architectenbureaus en diverse ontwerpbureaus voor ontwerp en advies. 
De tweede fase is die van de productie. Productie is de realisatie van een creatief idee of concept, dat 
in de scheppingsfase is ontwikkeld. Het gaat hier vooral om productiebedrijven en toeleveranciers. 
Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld drukkerijen van boeken, tijdschriften en dagbladen, het 
vervaardigen van muziekinstrumenten, maar ook producenten van (video)films of radio en televisie. 
De derde fase is die van distributie. Hier gaat het in het bijzonder om bedrijven, organisaties en 
personen die logistieke handelingen verrichten als transport, opslag en distributie. 
De laatste fase in het creatieve proces is die van verspreiding en uitwisseling. Hier staat het contact 
met de consument centraal. Te denken valt aan verkoop, uitleen, presentaties en exposities. 
Bedrijven, organisaties of personen in deze fase zijn bijvoorbeeld galeries, kunsthandels en detail- en 
groothandels in schilderijen, lijsten en prenten. 

Er wordt voor gekozen om de fase distributie, die in de indelingen van ETIN en de gemeente 
Amsterdam wel worden onderscheiden, in deze fase van het onderzoek niet verder mee te nemen bij 
het onderzoek. Reden daarvoor is dat bij de fase distributie veel overlapping plaats vindt tussen de 
verschillende subgroepen. Aangenomen wordt dater binnen deze fase niet of nauwelijks specialisatie 
plaats vindt. Voor bijvoorbeeld het transport of de opslag van boeken zullen hoogstwaarschijnlijk 
dezelfde bedrijven ingehuurd worden als voor het transport of de opslag van bijvoorbeeld 
designmeubels. 
Daarnaast is het zo dat bedrijven binnen deze fase vaak op grootschalige bedrijventerreinen aan 
perifere locaties gehuisvest zijn. Strijp S is een binnenstedelijke locatie en daardoor, ondanks de 
ligging aan de Ring Beukenlaan, niet als perifere locatie te kenmerken. Tevens zullen op Strijp S hoge 
dichtheden worden gerealiseerd, met een mix van functies. Er wordt daarom aangenomen dat de fase 
distributie geen interesse heeft in Strijp S als vestigingslocatie. 

Op basis van de te onderscheiden fasen is vervolgens een matrix opgesteld. In deze matrix worden 
de subgroepen tegen de fasen gezet. Zo kan iedere activiteit, bedrijf, instelling of persoon in de matrix 
worden ingedeeld en geclassificeerd. Deze matrix dient dan ook als onderlegger bij het onderzoek 
naar de huisvestingseisen en -wensen van de creatieve industrie in de regio Eindhoven. 

On twerp Productie Verspreiding en uitwisseling 

Ambachten 

Architectuur 

Beeldende kunst en antiek 

Schrijven en uit even 

Film, video en foto rafie 

(Leisure software 

Muziek 

Televisie en radio 

Podiumkunsten 

Rec lame 

Vormgeving 

Figuur 7. Matrix met fasen in de creatieve industrie 
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2.5 Creatieve industrie en creatieve clustering 

2.5.1 Definitie creatieve clustering 
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Een van de meest gangbare definities van de term clustering is de clusterdefinitie van de econoom 
Michael Porter2

. Hij omschrijft een cluster als een 'geografische concentratie van aan elkaar 
gerelateerde bedrijven en instituties in een bepaalde branche'. Naast Porters veronderstell ing kunnen 
clusters ook ontstaan op het geografische niveau van een stad, een regio of zelfs een groep landen. 
[15]. Als men de definitie clustering van Porter projecteert op het begrip creatieve industrie komt men 
tot de definitie van een creatieve clustering, zoals die gehanteerd wordt in dit onderzoek: 

"Een geografische concentratie van aan e/kaar gerelateerde bedrijven en instituties die a/Jen 
onderdeel uitmaken van of een belangrijke toegevoegde waarde leveren aan de creatieve industrie". 

In sommige definities wordt een cluster wel eens vergeleken met een sector. Dit is echter onjuist. Een 
sector omvat een groep bedrijven die gelijke producten of substituten voortbrengt. Een cluster 
daarentegen gaat verder en brengt verschillende niveaus in een bedrijfskolom samen met diensten, 
overheden, onderzoeks- en onderwijsinstituten. Clusters zijn veelal samengesteld uit 
eindproducenten, afnemers, toeleveranciers, kennis- en onderzoeksinstellingen en ondernemers in 
verwante branches. [16] . 

2.5.2 Achtergronden creatieve clustering 
Creatieve clusters zijn voor veel steden interessant. Zij worden veelal ingezet bij het versterken van de 
concurrentiepositie van een stad ten opzichte van anderen en om een goede duurzame economische 
positie te verkrijgen. Daarbij dragen deze creatieve clusters niet alleen bij aan de economische groei, 
maar ook creeert zij de nodige werkgelegenheid . [16]. 
Naast de stad kan ook de creatieve industrie baat hebben bij het vormen van clusters. Zeker gelet op 
de huidige ontwikkelingen van globalisering, de veranderende marktvraag en de diverse 
technologische ontwikkelingen . Belangrijke oorzaak ligt hierin dat de creatieve industrie een 
netwerkindustrie bij uitstek is. Er is een bijzondere behoefte aan persoonlijk contact en er zijn vele 
kleine ondernemingen en freelancers actief, die vaak in wisselende projecten samenwerken in 
opdracht van producenten en uitgevers. De behoefte aan persoonlijk contact kan leiden tot clustering 
van de activiteiten. [17]. In dit kader wordt er oak wel gesproken van 'social embeddedness'. Hiermee 
wordt het onderdeel uitmaken van een specifiek netwerk van relaties bedoeld, bezien vanuit een 
ru imtelijke context. [32] . 

Bedrijven , personen of instellingen die onderdeel uitmaken van een creatieve clustering kunnen 
beschikken over een aantal belangrijke agglomeratievoordelen. [13 en 16]. Hierbij kan worden 
gedacht aan: 

• Een bepaalde uitstralingwaarde (imago); 
• Het delen van kennis, informatie, middelen en arbeid; 
• Beperkte transportbewegingen en afstanden; 
• Face-to-face contacten en de nabijheid van relaties; 
• Toegang tot instanties en publieke goederen ; 
• Tijdsbesparing en het spreiden van risico's en kosten ; 
• Stimulering van samenwerking en specialisatie ten behoeve van innovatie. 

Clusteringen binnen de creatieve industrie kunnen met andere woorden niet alleen een uitkomst 
vormen voor steden, maar ook voor de bedrijven , personen en instellingen die deel uitmaken van of 
een toegevoegde waarde leveren aan de creatieve industrie op zich . Door zich te clusteren kunnen zij 
tot betere prestaties komen. 

2 
Porter, M.E. (1 990) The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York. 
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2.5.3 Creatieve clustering en fasen 
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Als gekeken wordt naar de structuur van de creatieve industrie enerzijds en clustering van de 
verschillende activiteiten anderzijds, zijn er een drietal varianten van creatieve clustering mogelijk. (Zie 
figuur 8). Bij de bespreking van de drie varianten wordt tevens ingezoomd op de belangrijkste voor- en 
nadelen van het type creatieve clustering. 

Variant 1 
De eerste variant is het vormen van een creatief cluster binnen een en dezelfde fasen. In figuur 8 is 
deze variant aangegeven met een grijze cirkel. Binnen het cluster vallen alle subgroepen uit de 
creatieve industrie die actief zijn binnen de fase productie. Belangrijk voordeel van deze variant is het 
delen van kennis, informatie, middelen en arbeid. Nadeel van deze wijze van clustering is dat de fasen 
ten op zicht van elkaar erg afhankelijk zijn van transportbewegingen. 

Variant 2 
De tweede variant is de vorming van een creatief cluster binnen een en dezelfde subgroep. In figuur 8 
is dat aangegeven door middel van de rode cirkel. Binnen het voorbeeldcluster vallen slechts die 
bedrijven, instellingen en personen die behoren tot de subgroep (leisure) software, maar actief zijn 
binnen alle fasen van het creatieve proces. 
Belangrijke voordelen zijn de beperkte transportbewegingen en afstanden en in het verlengde ervan 
tijdsbesparing. Nadeel is een eenzijdig aanbod van goederen en diensten. 

Variant3 
De derde en laatste variant is eigenlijk een mix van de twee vorige varianten. Bij deze vorm van 
clustering komen bedrijven, instellingen en personen uit alle subgroepen in aanmerking, uit alle fases 
van het creatieve proces. In figuur 8 is dit aangegeven door de verschillende groene cirkels. 
Voordelen van deze variant zijn de stimulering van samenwerking en specialisatie en het creeren van 
een bepaalde uitstralingswaarde. Sprake van een groot nadeel is er eigenlijk niet. Wei moet er voor 
warden opgepast dat de onderlinge concurrentie beperkt blijft. Dit kan worden voorkomen door het 
invoeren van een selectiebeleid voor de vestiging van bedrijven, personen en instellingen op de 
locatie. 

Ontwerp Verspreiding en uitwisseling 

ArcMectuur 

Beeldende kunst en antiek 

rafie 

Muziek 

Televisie en radio 

Podiumkunsten 

Reclame 

Vonn evin 

Figuur 8. Varianten van creatieve clustering 

2.6 Conclusies 
• Met het begrip creatieve industrie wordt in dit onderzoek bedoeld: 

"Alie activiteiten die hun bestaansrecht danken aan eigen creativiteit, vaardigheden en talent, en 
die de potentie hebben om welvaart en banen te creeren door het genereren en/of exploiteren van 
intellectueel eigendom". 

• De creatieve industrie kan globaal gezien een tweetal functies vervullen. Enerzijds kan de 
creatieve industrie in de huidige economische ontwikkelingen een belangrijke hoofdrol spelen bij 
de transformatie van 'maakindustrie' naar kennisindustrie'. 
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Anderzijds wordt de creatieve industrie steeds vaker gezien als grondstof voor de stedelijke 
economie en daarmee ingezet als strategie voor de creatieve stad. 

• De structuur van de creatieve industrie die in dit onderzoek gebruikt wordt, is weergegeven in 
figuur 7 op bladzijde 18. 

• Met het begrip creatieve clustering wordt in dit onderzoek bedoeld: 
"Een geografische concentratie van aan elkaar gerelateerde bedrijven en instituties die a/fen 
onderdeel uitmaken van of een belangrijke toegevoegde waarde leveren aan de creatieve 
industrie ". 

• Clusteringen binnen de creatieve industrie kunnen niet alleen een uitkomst vormen voor steden, 
maar ook voor de bedrijven , personen en instellingen die deel uitmaken van of een toegevoegde 
waarde leveren aan de creatieve industrie op zich. Door zich te clusteren kunnen zij tot betere 
prestaties komen . 

• Globaal zijn er 3 varianten van clusteren te onderscheiden; de eerste variant is binnen een 
bepaalde fase, de tweede variant binnen een bepaalde subgroep en de 3e variant binnen zowel 
verschillende fasen , als binnen verschillende subgroepen. 
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3 Analyse regio Eindhoven 

3. 1 lnleiding 

J.S.Koops 
S0478371 

31/08/2005 

Eindhoven is een sterk conjunctuurgevoelige regio door de eenzijdig en vooral op technologie gerichte 
portfolio. De regio Eindhoven telt een aantal internationaal opererende bedrijven als Philips Design en 
Philips Research, Oaf Trucks, TNO Industry, Stork, ASML en VDL. Zij bepalen in grote mate het 
economische klimaat. Eindhoven stond daardoor tot voor kort vooral bekend als een regio met een 
voornamelijk industrieel en agrarisch karakter. Echter ontwikkelingen als sanering van de intensieve 
veehouderij , de groeiende verstedelijking en de voortgaande verplaatsing van de industriele productie 
naar lagelonenlanden wijzen er op dat dit aan het veranderen is. Ook in de regio Eindhoven is er een 
omslag gaande van een 'maakindustrie' naar een 'kennisindustrie', met een toenemend belang van 
creativiteit en innovatie. Diverse actuele ontwikkelingen op het gebied van de politiek en de 
onderliggende infrastructuur, versterken en bevestigen deze transformatie. [7, 8 en 15]. 

Aan de hand van de in hoofdstuk twee opgestelde definitie en structuur van de creatieve industrie, 
wordt nu in hoofdstuk drie ingezoomd op het niveau van de creatieve industrie voor de regio 
Eindhoven. Op deze wijze wordt een globaal beeld gecreeerd van de vraag- en aanbodkant van de 
creatieve industrie voor Eindhoven. Allereerst wordt hiertoe in paragraaf 3.2 een afbakening gemaakt 
van de reg io Eindhoven. Zo wordt een kader verkregen waarbinnen de analyse, maar ook het 
onderzoek naar het programma van eisen van hoofdstuk 4, zich zal afspelen. In paragraaf 3.3 wordt 
ingezoomd op de vraagzijde van de analyse van de regio Eindhoven. Hiermee wordt bedoeld dat er 
een analyse wordt gemaakt van de creatieve industrie voor de regio Eindhoven. Allereerst wordt er 
hiertoe een schatting gemaakt van de omvang van de creatieve industrie voor deze regio. Aangezien 
zowel de definitie als de structuur gebaseerd zijn op de onderzoeken van ETIN (2003 a en b), is de 
schatting van de omvang dat grotendeels ook. Vervolgens wordt, in het verlengde hiervan, gekeken 
naar de belangrijkste kenmerken van de huidige creatieve industrie voor de regio Eindhoven. Ook 
wordt een prognose gegeven voor de verwachtingen ten aanzien van groei of krimp van de creatieve 
industrie voor Eindhoven. Bij deze verwachtingen voor groei of krimp van de creatieve industrie is 
gekeken naar de ontwikkelingen op nationaal niveau. Deze ontwikkelingen zijn in dit onderzoek 
aangenomen als algemeen geldend en zijn dus ook kenmerkend voor de ontwikkelingen voor 
Eindhoven op zich . Daarnaast wordt er bij de verwachtingen onderscheid gemaakt tussen een lange 
termijn prognose en een korte termijn prognose. 
In paragraaf 3.4 wordt een analyse gemaakt van de aanbodzijde. Hierbij wordt vooral de nadruk 
gelegd op de huidige situatie in de stad Eindhoven en het concurrerend aanbod voor de creatieve 
industrie in Eindhoven en de regio. Allereerst wordt gekeken naar het huidige beleid van de gemeente 
Eindhoven op het gebied van kunst en cultuur. Vervolgens wordt het huidige vestigingsklimaat in 
Eindhoven verkend. Onder vestigingsklimaat wordt in dit geval verstaan het samenspel van factoren 
dat van invloed is op de aantrekkelijkheid van Eindhoven als vestigingsplaats voor de creatieve 
industrie. Het vestigingsklimaat voor de stad Eindhoven is in beeld gebracht door de onderzoeken van 
ETIN (2003) a en b. De voornaamste factoren die een rol spelen bij de aantrekkelijkheid van 
Eindhoven zijn achtereenvolgend: uitstraling en imago, bereikbaarheid , leefomgeving, 
opleidingsinstituten en als laatste productie- en presentatiemogelijkheden. [6, 7 en 8] . Als laatste 
wordt een analyse gemaakt van het huidige en geplande aanbod in Eindhoven en de regio. 

3.2 Regio Eindhoven 
De regio Eindhoven bestaat uit 21 gemeenten in Zu idoost-Brabant. Deze gemeenten zijn 
achtereenvolgend: Asten , Bergeijk, Best, Bladel , Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop
Mierlo, Gernert-Bake!, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, 
Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. (Zie figuur 9) . 
Deze afbakening van de regio Eindhoven is gebaseerd op de 21 gemeenten die zijn aangesloten in 
het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven , kortweg SRE. Het onderzoek van ETIN Adviseurs voor 
Stichting Alice heeft zich ook op deze afbakening gebaseerd. [7,8 en XVI]. 
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Figuur 9. De regio Eindhoven. [XVI]. 

3.3 Vraag 

3.3.1 Omvang 
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Volgens eerste schattingen telt de creatieve industrie in de regio Eindhoven ongeveer 8.500 bedrijven, 
personen en instellingen, waarin ongeveer 30.000 mensen emplooi vinden. De sector is daarmee 
goed voor zo'n 8% van de totale werkgelegenheid in de regio. Er wordt hier gesproken over 
schattingen, omdat de creatieve industrie naast 'grijpbare' bedrijfsmatige activiteiten ook een meer 
'ongrijpbaar' gedeelte kent. Hiermee worden dan voornamelijk de vrijeberoepsbeoefenaren bedoeld. 
De omzet die gegenereerd wordt door de creatieve industrie, bedraagt naar schatting 1,2 miljard euro. 
Dit komt neer op ongeveer 3% van de totale regionale omzet, aldus afkomstig uit de gegevens van het 
CBS. De sector bouw en de sectoren onderwijs en ICT nemen respectievelijk 7% en 5,5% van de 
werkgelegenheid voor hun rekening. De creatieve industrie vormt economisch gezien dus een factor 
van betekenis voor Eindhoven als stad en als regio. [7 en 8). 

3.3.2 Kenmerken 
De subgroepen (leisure) software en vormgeving zijn in Eindhoven het best vertegenwoordigd. Deze 
subgroepen zijn, samen met de subgroep beeldende kunst, goed voor meer dan 40% van het totale 
aantal ondernemingen, personen en instellingen in de creatieve industrie. De kleinste subgroep is die 
van radio en televisie. [7 en 8). Een vergelijkbaar beeld komt ook naar voren uit de Atlas voor 
gemeenten 2004. Eindhoven scoort daarin een hoog aandeel mensen werkzaam in de ICT en 
technologie in vergelijking met andere steden. Daartegenover staat dat een laag percentage 
werkzaam is in subgroepen als muziek; film, video en fotografie; televisie en radio, enzovoort. [19). 
Het belang van de subgroepen (leisure) software en vormgeving komt ook duidelijk naar voren , 
wanneer men kijkt naar het hoge percentage technostarters dat Eindhoven kent. Het startersprofiel 
kent in het bijzonder een specialisatie in computerservices en ingenieursbureaus. Daarnaast wordt er 
steeds vaker gesproken over de ontwikkeling van een sterk "design" cluster in Eindhoven. [5]. 

De creatieve industrie in Eindhoven, maar ook die in het algemeen, wordt gekenmerkt door 
kleinschaligheid. Meer dan de helft van alle ondernemingeri bestaat uit een persoon. Daarnaast heeft 
87% een personeelsbestand van minder dan tien werkzame mensen. Dit wordt aangeduid met het 
begrip microbedrijvigheid. Deze individuen en kleinschalige vormen van bedrijvigheid vervullen, wat 
betreft de kenniseconomie en de rol van de creativiteit hierin, een voortrekkersrol. Zij zijn in grote mate 
bepalend voor de dynamiek en het onderscheidende vermogen van de regio. [7, 8 en 15). 
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De dynamiek is de sector komt ook op een andere wijze naar voren . De creatieve industrie in de regio 
Eindhoven kent relatief veel jonge ondernemingen. 37% van alle creatieve ondernemingen in de regio 
bestaat 5 jaar of korter. 20% tussen de 5 en 10 jaar. Een kwart bestaat tussen de 10 en 20 jaar. Het 
overige deel van de ondernemingen bestaat langer dan 20 jaar. Naast de dynamiek in de sector kan 
men dus zeggen dater ook sprake is van een duidelijke groei in de afgelopen jaren. [7 en 8]. 

3.3.3 Verwachtingen 

Korte termijn 
In figuur 10 is de groei van het aantal banen in de creatieve industrie, vergeleken met de groei van het 
totale aantal banen in Nederland, over de periode 1993 tot en met 2001 . De vergelijking geeft weer 
dat de creatieve industrieen een sterke groei hebben doorgemaakt, fors boven de nationale groei. 
Belangrijke oorzaak hiervoor is dat de nationale economie in de beschouwde periode zich kenmerkte 
door hoogconjunctuur en zich daardoor krachtig ontwikkelde. [23] . 
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Figuur 10. Ontwikkeling creatieve industrie [23] 

De ontwikkel ingen in de creatieve industrie zijn dus nauw verbonden met de 
conjunctuurontwikkelingen in de Nederlandse economie. Dit komt voornamelijk doordat de producten 
die worden voortgebracht door de creatieve industrie zijn te kenmerken als luxe goederen. In tijden 
van hoogconjunctuur is het consumentenvertrouwen groot en dus is de vraag naar goederen, 
specifiek luxe goederen, relatief groot. Door de grotere vraag neemt de productiecapaciteit toe en er 
ontstaat meer werkgelegenheid. De werkeloosheid daalt. In tijden van laagconjunctuur neemt het 
consumentenvertrouwen af en wordt er minder besteed. Vooral de vraag naar luxe goederen neemt 
relatief gezien sterk af. Door deze kleinere vraag daalt de productiecapaciteit en ontstaat er minder 
werkgelegenheid . De werkeloosheid stijgt. 

In de jaren 2001 tot 2004 is de Nederlandse economie van een hoogconjunctuur omgeslagen in een 
laagconjunctuur. Het consumentenvertrouwen is drastisch afgenomen en de bestedingen blijven uit. 
Hierdoor is de productiecapaciteit van veel bedrijven gedaald en is de werkgelegenheid afgenomen . 
De werkeloosheid is toegenomen. Als men deze gegevens projecteert op figuur 10 zullen zowel het 
totale aantal banen in Nederland, als het totale aantal banen in de creatieve industrie een dalende lijn 
vertonen. [IV]. 

Ondanks de huidige economische omstandigheden zijn de verwachtingen voor de toekomst gunstig te 
noemen. De Nederlandse economie is langzaam begonnen aan een herstel. Dit is ook op de 
arbeidsmarkt zichtbaar. De werkeloosheid is in het tweede kwartaal van 2004 licht gedaald. Het aantal 
vacatures is toegenomen . [IV]. De verwachting voor de komende jaren is dat het totale aantal banen 
in Nederland weer langzaam toe zal nemen. Dit betekent dat ook het aantal banen in de creatieve 
industrie weer zal groeien. 
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De verwachtingen voor de langere termijn zijn minder eenduidig. De transformatie van een 
'maakindustrie naar een 'kennisindustrie is al een aantal jaren gaande en de verwachting is dat deze 
ontwikkeling nog enkele jaren zal voortduren. Het is in ieder geval hoogst onwaarschijnlijk dat er een 
teruggang te verwachten is in dit proces. De jaren van zware industrie en transport warden 
langzamerhand verleden tijd . Daar tegenover staat dat het belang van de creatieve industrie steeds 
meer is toegenomen. Ook voor Eindhoven is dit duidelijk zichtbaar geworden. [7 en 8]. Voor de 
langere termijn wordt er vanuit gegaan dat het belang voor de creatieve industrie voor Eindhoven zal 
blijven toenemen. Ontwikkelingen als de groeiende verstedelijking, de sanering van de intensieve 
veehouderij en het wegtrekken van grate, industriele spelers uit de stad naar lagelonenlanden , 
versterken dit proces. 

3.4 Aanbod 

3.4.1 Beleid 
Het beleid van de gemeente Eindhoven op het gebied van kunst en cultuur is verwoord in de nota 
'Eindhoven innovatieve cultuurstad' . Dit be le id is opgesteld voor de komende jaren 2005-2010. [6 en 
III]. De hoofdpunten van deze nota zijn kort samengevat in onderstaande: 

Visie 
Kunst en cultuur is de drijvende kracht in de stad en een motor voor de stedelijke ontwikkeling van 
een stad met een innovatieve, technologische en internationale uitstraling. 
De gemeente Eindhoven staat voor een kunst- en cultuuraanbod dat past bij de stad, waarbij ze 
inspeelt op maatschappelijke trends, demografische ontwikkelingen en het karakteristieke van 
Eindhoven. Hierbij wordt enerzijds uitgegaan van een meer actieve rol van de gemeente om de 
kwaliteit van een divers cultureel aanbod te waarborgen en anderzijds van een terugtredende rol om 
een aantal zaken meer aan de (commerciele) markt over te laten. 
Uitgangspunt is een goed bereikbaar, toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig aanbod van kunst- en 
cultuuruitingen. 

Speerpunten 
Uitgaande van (een versterking van) de identiteit van Eindhoven en vertaald naar beleid voor de 
komende jaren (2005-2010) betreft dat: 
1. Kwaliteit van en pluriformiteit in het culturele aanbod; 
2. Versterking van de laboratoriumfunctie van kunst en cultuur; 

Eindhoven is een stad , die op wetenschappelijk en technologisch gebied een laboratoriumstad 
kan warden genoemd. Er is veel creativiteit op dit gebied en er warden spraakmakende 
uitvindingen gedaan. Nu is dit echter nauwelijks zichtbaar. 

3. lnzetten van kunst en cultuur voor de verlevendiging van de (binnen)stad; 
Het inzetten van kunst en cultuur als motor voor stedelijke ontwikkeling. Het creeren van culturele 
voorzieningen in de stadmoet andere (kwalitatief goede) voorzieningen genereren . Ook wel 
economische spin-off genoemd. 
Daarnaast dient het inzetten van kunst en cultuur ook ter versterking van de identiteit van de stad. 
Dat wat karakteristiek is voor Eindhoven moet warden behouden of versterkt. 

4. (Laagdrempelige) cultuureducatie. 
Cultuureducatie is een verzamelnaam van vele vormen van kennis nemen van en leren over 
vaardigheden op het gebied van kunst en cultuur. 

Deelprogramma's 
De genoemde speerpunten van beleid zijn omgezet in een viertal deelprogramma's die alle in meer of 
mindere mate bijdragen aan het versterken van de identiteit van Eindhoven. De deelprogramma's zijn 
als volgt benoemd: 

I. Eindhoven met een culturele basisinfrastructuur passend bij de stad; 
Er wordt gestreefd naar een cultuuraanbod dat zich van andere steden onderscheidt en die meer 
onderlinge samenhang vertoont. 
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Eindhoven is groot geworden als laboratoriumstad. Dit heeft tot op heden voornamelijk gestalte 
gekregen op technologisch gebied. Zonder een volwaardige ontwikkeling van de culturele pendant 
zal de zichtbaarheid beperkt blijven en zal de stad nooit het imago krijgen wat bij de stad past. 

Ill. Eindhoven, levendige (binnen)stad; 
Kunst en cultuur hebben de mogelijkheid in zich een sleutelrol te spelen in de verlevendiging van 
de stad, de verblijfswaarde te verhogen en zelfs bij te dragen aan een veilige stad, een stad waar 
het prettig toeven is. Een combinatie van wonen, werken en kwalitatief goed vermaak kan het 
centrum in de toekomst aantrekkelijker maken en de verblijf- en levenskwaliteit verhogen. 

IV. Eindhoven, designstad. 
Het zichtbaar maken van technologische vernieuwingen enerzijds en het accent op vormgeving, 
beeldende kunst met geavanceerde technologische middelen anderzijds, moeten prioriteiten voor 
de komende tijd zijn . Van belang zijn het vormgevingsklimaat te stimuleren , vormgeving zichtbaar 
te maken in de stad en de economische spin-off op waarde te schatten. 

3.4.2 Vestigingsklimaat 

Uitstraling en imago 
Doordat Eindhoven tot voor kort vooral bekend stond om zijn industrie en agricultuur, heeft de stad 
vooral een industrieel en zakelijk imago meegekregen. Dit wordt extra benadrukt door het grote aantal 
gebouwen dat in Eindhoven te vinden is met een industriele uitstraling, zoals de Witte Dame, de 
Lichttoren en de gebouwen op Strijp S. [6, 7 en 8]. 
Van een cultureel of creatief imago is veel minder sprake, ondanks dat Eindhoven een groot aantal 
culturele of creatieve elementen kent. Gesproken wordt dan ook van een matige basisinfrastructuur. 
Met de basisinfrastructuur worden in dit geval een aantal grote beeldbepalers bedoeld, die 
verantwoordelijk zijn voor een belangrijk deel van het huidige imago van de stad Eindhoven op 
cultureel en creatief gebied . De gemeente Eindhoven gaat hierbij uit van de volgende instellingen: 
1. Openbare Bibliotheek Eindhoven; 
2. Centrum voor de Kunsten Eindhoven; 
3. Stads Schouwburg Eindhoven; 
4. Plaza Futura; 
5. Muziekcentrum Frits Philips; 
6. Effenaar; 
7. Van Abbemuseum. 
Daarnaast rekent zij ook een voldoende en toegankelijk aanbod van repetitieruimten voor 
Eindhovense muziekgroepen tot deze basis infrastructuur. 
Kenmerkend voor de huidige basisinfrastructuur is dat er sprake is van een versnipperd aanbod en 
dat er geen duidelijke samenhang tussen de verschillende elementen is. Voor de creatieve industrie is 
het echter wel van belang dater een basisinfrastructuur is die zichtbaar en inzichtelijk is. [6 , 7 en 8]. 

Opvallend is wel dat ondanks dat er in Eindhoven in mindere mate sprake is van een cultureel of 
creatief imago, Eindhoven in de Atlas voor gemeenten 2004 bovengemiddeld scoort op aspecten als 
cultureel en culinair aanbod en het uitgaansleven in het algemeen. [19]. 

Ligging en bereikbaarheid 
Netwerken is een belangrijke bezigheid voor de creatieve industrie. Belangrijke netwerkfuncties zijn 
het werven van klanten en het uitwisselen van informatie en ideeen. [8] . In het verlengde hiervan zijn 
de aspecten ligging en bereikbaarheid van de vestigingsplaats een belangrijk gegeven. 
Eindhoven heeft, internationaal en nationaal gezien, een gunstige ligging ten opzichte van de 
Randstad, het Ruhrgebied en de Belgische handelscentra. (Zie figuur 11 en 12). De bereikbaarheid 
van Eindhoven is daarentegen sinds 1999 aanzienlijk verslechterd. Belangrijkste oorzaak van deze 
verslechtering is een stijging van het aantal files, die voornamelijk ontstaan aan de zuidkant van de 
ring om Eindhoven . Daarnaast is de bereikbaarheid vanuit Europees perspectief ook slecht te 
noemen. Net buiten de stad ligt het vliegveld van Eindhoven, Eindhoven Airport, waar dagelijks van en 
naar gevlogen wordt, door diverse vliegtuigmaatschappijen. (Zie het groene vlaggetje in figuur 12). 
Deze luchthaven is echter zeer kleinschalig in vergelijking met de luchthavens in Amsterdam en 
Dusseldorf, maar is wel geschikt om te groeien op het gebied van het zakelijke vliegverkeer. porn]. 
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De bereikbaarheid van de stad Eindhoven op het gebied van openbaar vervoer is wel goed te 
noemen. Naast een tweetal stations, Eindhoven Beukenlaan en Eindhoven Centraal, beschikt de stad 
ook over een belangrijk aantal streek- en stadsbusverbindingen. Ook is er sinds kort een start 
gemaakt met de realisatie van een aantal hoogwaardig openbaarvervoersverbindingen (HOV
verbindingen) in de stad. Dit HOV-project is bekend onder de naam 'Phileas'. Phileas vormt een 
alternatief 'op banden' voor light-rail. De eerste Phileaslijn is inmiddels gerealiseerd en verbindt het 
centrum van Eindhoven met Veldhoven en Eindhoven Airport. [XV]. 
Een voorbeeld van de bereikbaarheid van Eindhoven die in het bijzonder extra aandacht verdient, is 
de bereikbaarheid via de A2. De A2 (Amsterdam - Maastricht) wordt ook wel de kennisas van 
Nederland genoemd, aangezien er veel kennisclusters en innovatiecentra langs liggen. Deze as is 
dan ook verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de toename aan creatieve kennisdiensten in 
Nederland, maar ook in Eindhoven specifiek. Eindhoven is daarmee benoemd tot een belangrijke 
groeizone op het gebied van creatieve en kennisintensieve diensten. [5]. 

0 25 50 t----·_._._,_...._. ___ 
0 2$ SO!lli 
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Figuur 11 en 12. Ligging en bereikbaarheid Eindhoven [Locatienet] 

Leefomgeving 
Nederland is internationaal gezien voor de creatieve industrie een aantrekkelijk land om te wonen. Er 
heerst een hoge mate van tolerantie en er is sprake van een internationale orientatie, waardoor er een 
soort neutraliteit van Nederland uit gaat. Bovendien is het land, in vergelijking met andere landen, zeer 
kleinschalig, waardoor de kans op (toevallige) ontmoetingen groot is. Deze ontmoetingen zijn in het 
bijzonder voor de creatieve industrie een belangrijk gegeven. [XXII]. 
Als men inzoomt op Eindhoven blijkt dat de woonaantrekkelijkheid van de stad de afgelopen jaren is 
afgenomen. In 1998 scoorde Eindhoven op woonaantrekkelijkheid, ten opzichte van de 50 grootste 
gemeenten in Nederland, nog een 14e positie. Nu, anno 2004, is deze positie teruggelopen tot plaats 
26. Het is dus relatief minder prettig geworden om in Eindhoven te wonen. [19]. Toch is Eindhoven 
een vrij groene stad een heeft het een hoog voorzieningenniveau. Echter een grootstedelijk milieu 
ontbreekt. [8]. Hoewel het stedelijke toch aan terrein lijkt te winnen, is de tegenstelling stedelijk -
landelijk nog steeds merkbaar. Verklaring hiervoor is dat Eindhoven in feite een samenvoeging is van 
5 dorpen en het oude stadje Eindhoven. Tevens is Eindhoven een stad met een maar beperkt 
aantrekkelijk stadshart. In de huidige stadskern ligt te veel nadruk op jongeren en middengroepen, 
waardoor oudere en hogere inkomensgroepen onvoldoende mogelijkheden worden geboden. [6]. 
Creativiteit kan gestimuleerd worden door een omgeving te creeren met daarin grootstedelijke 
elementen. Een aantrekkelijke stadskern voor een bredere groep mensen is daarbij een voorwaarde. 
[7 en 8]. 

Onderzoeks- en onderwijsinstituten 
De aanwezigheid van onderzoek- en onderwijsinstituten kan een impuls geven aan het culturele en 
creatieve imago van Eindhoven als stad en voor de omliggende regio. 
Eindhoven scoort zeer goed op het gebied van onderwijs. Niet alleen worden er voldoende 
mogelijkheden voor onderwijs geboden, maar ook de kwaliteit van het onderwijs scoort ten opzichte 
van de rest van Nederland zeer hoog. [19]. De Design Academy en de TU/e dragen bij aan het 
creatief imago van de stad vooral op het gebied van vormgeving. 
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De Eindhovense School doet dit op het gebied van media en communicatie. Tenslotte is in Eindhoven 
oak nag een groat aantal opleidingen gevestigd aan de Fontys Hogescholen en het ROC. 
In de afgelopen jaren hebben deze diverse onderwijsinstellingen gezelschap gekregen van een groat 
aantal onderzoeksinstituten als TNO Industry, het Dutch Polymer Institute, het Embedded Systems 
Institute, het nationale onderzoekscentrum COBRA, EURANDOM, ECIS en BETA. Al deze grate 
instellingen dragen bij aan een gunstig vestigingsklimaat voor de creatieve industrie in de regio 
Eindhoven. [8] . 

Productie- en presentatiemogelijkheden 
Voornaamste probleem voor de creatieve industrie in Eindhoven is dat er gebrek is aan ruimte om te 
bedenken, te produceren en te presenteren, met name voor kleinschalige en startende ondernemers. 
Er zijn te weinig laagdrempelige broedplaatsen waar nieuwe creatieve initiatieven kunnen ontstaan. Er 
moet meer aandacht komen voor goede en goedkope, laagdrempelige, praktische en stimulerende 
huisvesting. 
Ondernemers in de creatieve industrie werken vooral vanuit huis. Bijna 40% heeft een werkruimte aan 
huis en nag eens 20% kan beschikken over een huis met daarbij een aparte bedrijfs- of werkruimte. 
Vooral de subgroep vormgeving opereert veelal vanuit huis, maar oak beeldend kunstenaars en 
ondernemingen en personen binnen de cluster multimedia (schrijven en uitgeven, film en video, 
televisie en radio en (leisure) software) werken voornamelijk vanuit een eigen woning. Woon
werkwoningen zouden voor een groat deel van de creatieve industrie een oplossing kunnen bieden , in 
het bijzonder omdat de creatieve industrie wordt gekenmerkt door kleinschaligheid en 
microbedrijvigheid. (Zie oak paragraaf 3.3.2). Dit type woningen, de ultieme integratie van wonen en 
werken, bestaat uit een woongedeelte en een werkgedeelte die inpandig onderling verbonden zijn . 
[23]. Lage huurprijzen en de mate van geschiktheid van het pand voor creatieve activiteiten spelen 
een aanmerkelijke rol bij de keuze van een locatie. Maar oak bereikbaarheid is een belangrijke factor. 
De creatieve industrie zoekt naar mogelijkheden in of nabij het centrum of op binnenstedelijke 
bedrijventerreinen. [7 en 8] . 

3.4.3 Concurrerend aanbod 

Regio Eindhoven 
In de regio Eindhoven zijn een tweetal creatieve clusters te vinden, namelijk het Caroluscomplex in 
Valkenswaard en de Cacaofabriek in Helmond. Het Caroluscomplex is een project dat gernitieerd is 
door de gemeente Valkenswaard , met als opzet een nieuwe invulling te geven aan een gemeentelijk 
monument. De Cacaofabriek in Helmond daarentegen is een initiatief van een aantal kunstenaars en 
daarmee meer low-profile opgezet. 

Het Caroluscomplex 

Het Caroluscomplex te Valkenswaard is oorspronkelijk gebouwd in 1910 en was voorheen in gebruik 
als religieus verpleegtehuis. Het gebouw is een gemeentelijk monument en is na de sluiting in 1999 
volledig gerestaureerd. Sinds 2001 is het gebouw in gebruik onder de naam CAROLUS musea, 
cultuurhistorie, kunst en toeristeninformatie. 
Een centrale plaats in het gebouw wordt ingenomen door het Nederlands Steendrukmuseum en het 
Cultuur Historisch Museum Valkenswaard. Verder zijn in het gebouw opgenomen het gilde Sint 
Nicolaas Valkenswaard , Heemkundekring Weerderheem, kunstenaarscollectief Stichting Radar en 
schilderschool Theo Kappe. De vestiging van de VVV annex ANWB complementeert het geheel. 
[XIX]. Het niveau van de huurprijzen voor de sector kunst liggen net onder de€ 50,- per m2 per jaar. 

De Cacaofabriek 

De Cacaofabriek is een kunstenaarsinitiatief in de gemeente Helmond. De Stichting Beeldende 
Kunstenaarskring Helmond organiseert in haar eigen gebouw "De Nederlandsche Cacaofabriek" 
tentoonstellingen, lezingen, discussieavonden op het gebied van hedendaagse beeldende kunst. De 
mooie en historische ruimte bestaat uit ateliers en expositieruimten . In die expositieruimtes kunnen 
niet alleen de aangesloten kunstenaars, maar oak gasten exposeren en experimenteren. Het is het 
ontmoetingspunt en tevens de werkplek voor veelbelovende kunstenaars uit stad en streek. [XX]. 
Over het niveau van de huurprijzen is niets bekend. 

De Creatieve lndustrie: Een kans voor Strijp S?! 28 



TU/e 
Eindhoven 

technische universiteit eindhoven J.S.Koops 
80478371 

31/08/2005 

In Eindhoven zijn ook een aantal creatieve clusters te onderscheiden. Allereerst De Witte Dame en de 
plannen voor de Lichttoren, in het centrum van de stad. Deze projecten worden gezien als belangrijke 
concurrerende objecten, niet alleen omdat zij een duidelijke link leggen tussen economie en cultuur, 
maar vooral ook omdat de historie en de bouwstijl van de gebouwen overeenkomen met die van de 
gebouwen op Strijp S. Seide projecten zijn zogenaamde 'top-down' projecten en van bovenaf 
ge"initieerd. Vervolgens worden een tweetal projecten besproken die meer 'low-profile' van opzet zijn, 
namelijk het Petricomplex en het Complex aan de Generaal Bothastraat. Tenslotte wordt er gekeken 
naar enkele bestaande ateliercomplexen in de stad. De ligging van de verschillende projecten zijn 
weergegeven in onderstaande kaart. 

De Witte Dame 

Legend a: 

1 De Witte Dame 
2 De Lichttoren 
3 Het Petricomplex 
4 Het Complex I De Overslag 
5 Ateliers Gabriel Metsulaan, 

Jorislaan en Lucas Gasselstraat 
6 Het Atelier 

Figuur 13. Concurrentieanalyse Eindhoven 

De Witte Dame aan de Emmasingel in 
Eindhoven is een voormalig fabrieksgebouw van 
Philips, dat is herontwikkeld tot een uniek en 
multifunctioneel creatief cluster. 
Ontwikkelingscombinatie De Witte Dame heeft in 
het plan gezocht naar een combinatie van 
bewoners die allen iets doen met design, 
informatie, technologie en/of cultuur. Zo komen 
de huidige vaste bewoners van het gebouw tot 
elkaar: Design Academy Eindhoven, Philips 
Corporate Design, Openbare Bibliotheek 
Eindhoven, het Centrum voor Beeldende Kunst 
de Krabbedans en MU Art Foundation. Dit zijn 

Figuur 14. De Witte Dame [VII]. een aantal grote beeldbepalende instellingen die 
allen behoren tot de creatieve industrie. 

Daarnaast beschikt De Witte Dame over een aantal ruimtes die geschikt zijn voor het organiseren van 
diverse evenementen, zoals lezingen, seminars, symposia, workshops, vergaderingen, recepties, 
productpresentaties en dergelijke. In de strip op de begane grond zijn tenslotte een aantal winkels 
opgenomen. [VII]. Huurprijzen liggen rond de € 140 euro per m2 per jaar en zijn daarmee duidelijk 
gerelateerd aan het niveau van de huurprijzen in de kantorenmarkt voor Eindhoven. Het betreft 
kantoorprijzen die gelden op zogenaamde A-locaties in het centrum van de stad3

. 

Veel bedrijven, personen en instellingen van de creatieve industrie uit de regio ervaren deze 
huurprijzen echter als veel te hoog en niet op te brengen. Het project wordt dan ook door vele gezien 
als mislukt, als het gaat om de huisvesting van creatieve industrie in een dergelijk pand. 

3 
www.dtz.nl 
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De Lichttoren 

De Lichttoren in Eindhoven krijgt de 
komende jaren een nieuwe bestemming. 
De voormalige gloeilampenfabriek van 
Philips wordt herontwikkeld en krijgt zo 
een nieuw leven. In het monumentale 
industriepand wordt een mix gerealiseerd 
van wonen, werken en recreeren. De 
indeling is als volgt. 
Onder de grand zijn twee niveaus 
gereserveerd voor parkeren. Op begane 
grand niveau is bestemd voor commercie, 
in het bijzonder voor horecavoorzieningen. 
De eerste verdieping biedt plaats voor 
kantoorvoorzieningen. In totaal 4.000 m2

• 

- Ptan Futun 
~-leel 

- Short-suy 

- bnllNr aNll 
- lofts 
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Op deze wijze wordt een buffer gevormd Figuur 15. lmpressie Lichttoren [VIII] . 
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de begane grand en de woonlagen op de 2e tot en met de 5e etage. De bijzondere, herkenbare 
uitstraling maakt de Lichttoren tot een ideale locatie om te werken. Hierbij wordt de creatieve industrie 
als belangrijkste doelgroep gezien. In het bijzonder komt de nadruk te liggen op high-profile 
kantoorvoorzieningen, reclamebureaus bijvoorbeeld, maar oak architectenbureaus. De woonlagen 
zullen vorm krijgen door de ontwikkeling van lofts. Verder wordt aan de Mathildelaan een substantieel 
volume aan de Lichttoren toegevoegd, waarin het theaterhuis Plaza Futura gehuisvest zal warden. 
Aan de zijde van het Lichtplein wordt het bestaande gebouw verlengd. In deze uitbreiding wordt een 
shortstay-hotel gerealiseerd. De oplevering van dit project staat gepland voor de zomer 2007. [VITI]. 
Over de exacte hoogte van de huurprijzen is nag niets bekend, maar zij zullen vergelijkbaar zijn met 
de huurprijzen van De Witte Dame. Seide projecten richten zich meer op de bovenlaag van de 
creatieve industrie, die naast creatief vooral oak zakelijk en commercieel zijn ingesteld. 

Het Petricomplex 

Een tweede voorbeeld van een toekomstig creatief cluster is het Petricomplex in Eindhoven. Dit 
project, waarbij wonen, werken en cultuur gecombineerd warden, is een initiatief van Stichting Petri 
(voorheen Stichting lnnercity). Het moet gerealiseerd warden in hartje Eindhoven, zodat het oak voor 
bezoekers gemakkelijk te bereiken is. Gekozen is voor het Entre'Acte gebouw, de voormalige Philips 
personeelswinkel aan de hoek Vonderweg/Gagelstraat, als toekomstige locatie. De culturele en 
innovatieve historie van het pand sluiten uitstekend aan bij een herbestemming volgens het concept 
van het Petricomplex. Belangrijk detail bij dit project is dat het eerder opgeleverd zal warden dan het 
plangebied Strijp S. 
Het Petricomplex wordt een uniek project. Er komen tussen de 20 en 50 woonruimtes voor mensen 
die zich aangesproken voelen tot cultuur en die zich gezamenlijk willen inspannen om allerlei culturele 
initiatieven van de grand te tillen. Daarnaast komen er tussen de 20 en 50 werkruimtes voor mensen 
en organisaties met een culturele signatuur. Heel belangrijk is dat er oak een podium, een 
expositieruimte en een (eet)cafe komen. Op deze wijze wordt namelijk een inspirerende 
ontmoetingsplek gecreeerd. [IX]. 

Figuur 16. Temporary Art Centre [X). 

Op dit moment is het Petricomplex bezig met de afronding 
van de planontwikkeling. Het gebouw is in mei 2003 al 
vrijgekomen. Momenteel huisvest TAC, Temporary Art 
Centre, in het pand. Oak dit is een initiatief van Stichting 
Petri. Zij verhuren diverse kantoor- en/of atelierruimtes in 
het gebouw. Er zijn in totaal circa 80 verschillende ruimtes 
die kunnen warden gehuurd. Sommige van deze ruimtes 
zijn geschikt als kantoor, andere meer als atelier of 
werkplaats. Ze zijn bestemd voor onder andere beeldend 
kunstenaars, grafici, modeontwerpers, industrieel 
vormgevers, schrijvers, fotografen, architecten, 
meubelmakers en cultuurverwante organisaties. 
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Het prijsniveau verschilt enigszins per ruimte, afhankelijk van type gebruik, aantal vierkante meters en 
afwerkingniveau. Voor verhuur van kantoren/ateliers wordt er uitgegaan van 35 tot 75 euro per 
vierkante meter per jaar voor huur, plus circa 12 euro/m2/jaar voor servicekosten. Daar bovenop 
komen nog forse kosten voor verbruik, uitgaande van 25 euro/m2/jaar. Zo kunnen de totale kosten 
voor de verschillende ruimtes nog flink oplopen. [X]. 

Het Complex I De Overslag 

Figuur 17. De Overslag [XIII]. 

De Overslag is een kunstenaarsinitiatief, gevestigd in het Complex aan 
de Generaal Bothastraat te Eindhoven. Kunstenaars kunnen ter plekke 
verblijven, werken en presenteren. De ruimte is uitermate geschikt voor 
beeldende kunstprojecten. Daarnaast is De Overslag ge"interesseerd in 
samenwerkingsprojecten met andere kunstvormen, zoals theater, 
muziek, design en architectuur. Het beleid van De Overslag wordt 
bepaald door het werk en de ideeen van de betrokken kunstenaars. De 
verscheidenheid van de gerealiseerde werken en de daarbij zich 
wijzigende gedaante van de ruimtes, is hiervan een afspiegeling. [XIIl]. 
De huurprijzen liggen rond de€ 40,- per m2 per jaar. 

Ateliercomplexen 

In Eindhoven zijn verschillende ateliercomplexen te vinden, waar 
wonen en werken gecombineerd worden. Allereerst is er Het 
Atelier, het Oude Etoscomplex aan de Lijsterbesstraat. Hier 
wonen en werken verschillende kunstenaars en muzikanten. Dit 
complex ligt tegenover het plangebied Strijp S. [XIV]. 
Andere grote ateliercomplexen zijn Ateliers Gabriel Metsulaan, 
Ateliers Jorislaan en Ateliers Lucas Gasselstraat. Deze 
complexen liggen aan de andere kant van Eindhoven, tegen het 
Eindhovens kanaal. Over het niveau van de huurprijzen van de 
verschillende ateliercomplexen is niets bekend. 

3.5 Conclusies 

Figuur 18. Het Atelier [XIV]. 

De analyse van de regio Eindhoven laat een aantal gunstige ontwikkelingen zien en een aantal minder 
gunstige. Bij de analyse van de vraagzijde komt duidelijk naar voren dat de creatieve industrie in de 
regio Eindhoven een belangrijke bijdrage levert aan de lokale economie. Ook de verwachtingen voor 
de toekomst zijn gunstig te noemen. De korte termijn verwachting voor de creatieve industrie in de 
regio is gebaseerd op de conjunctuurontwikkelingen in de landelijke economie, namelijk een langzaam 
herstel en een langzame toename van de werkgelegenheid. De verwachting voor de langere termijn is 
een blijvend, toenemend belang van de creatieve industrie in de regio, door de transformatie van een 
'maak'industrie naar een industrie gebaseerd op kennis en creativiteit. Deze ontwikkeling is zeer 
gunstig voor de herontwikkeling van Strijp S. 
Een mogelijk minder gunstige ontwikkeling is dat de creatieve industrie in de regio Eindhoven zich 
kenmerkt door een hoge dynamiek en relatief veel jonge ondernemingen. Hierdoor bestaat het risico 
dat de creatieve industrie binnen korte tijd van een van de ene naar de andere plek trekt en zich niet 
permanent of voor langere tijd op Strijp S zal vestigen. 

Vervolgens de analyse van de aanbodzijde. Een analyse van het vestigingsklimaat voor de creatieve 
industrie in Eindhoven laat een aantal positieve ontwikkelingen zien en een aantal negatieve 
ontwikkelingen. Sterke punten zijn het industrieel, zakelijke karakter van de regio; de gunstige ligging 
aan de A2 en ten opzichte van de Randstad, het Ruhrgebied en de Belgische handelscentra; het 
groene karakter van de stad en het hoge voorzieningenniveau; en tenslotte het grote aanbod van 
onderzoeks- en onderwijsinstellingen dat de stad kent. Zwakke punten zijn het ontbreken van een 
creatief en cultureel imago, door het versnipperde aanbod van kunst en cultuur en het ontbreken van 
samenhang tussen de elementen; de verslechterde bereikbaarheid van de stad per auto; het 
ontbreken van grootstedelijke elementen in de stad; en tenslotte het gebrek aan goede en betaalbare 
ruimtes in de stad, voor kleinschaligen en starters uit de creatieve industrie. De plannen voor de 
herontwikkeling van Strijp S kunnen in de toekomst wellicht een positieve bijdrage leveren aan de 
zwakke punten van de regio Eindhoven en de zwakke punten van de stad zelf. 
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Ten aanzien van het concurrerende aanbod in de regio kan het volgende geconcludeerd warden. De 
regio Eindhoven kent slechts enkele creatieve clusters. De meeste clusters concentreren zich in en 
rand het centrum van Eindhoven. Het zijn veelal individuele projecten met een bepaald gebouw als 
uitgangspunt. Er is geen sprake van totaalprojecten zoals de herontwikkeling van Strijp S. 
De meeste projecten richten zich vooral op het aanbieden, c.q. realiseren van (woon)werkruimtes voor 
ontwerp en productie. Ruimtes ten behoeve van verspreiding en uitwisseling warden niet of nauwelijks 
gerealiseerd. Hierin ligt een belangrijke kans voor Strijp S. 
De huurprijzen van de meeste projecten in de regio Eindhoven warden bewust laag gehouden. De 
huurprijzen varieren van de € 40,- tot ongeveer € 100,-per m2 per jaar. Uitzonderingen op deze 
huurprijzen zijn De Witte Dame en de Lichttoren in het centrum van de stad Eindhoven. Deze 
projecten richten zich voornamelijk op de bovenlaag van de creatieve industrie en vragen derhalve 
hoge huurprijzen, gerelateerd aan de markt. Om de concurrentie met de bestaande of toekomstige 
projecten in de regio Eindhoven aan te kunnen gaan, is het noodzakelijk dat op Strijp S gelijke of 
lagere huurprijzen warden gehanteerd voor de betreffende gebouwen en ruimtes. 

De Creatieve lndustrie: Een kans voor Strijp S?! 32 



Tu I e technische universiteit eindhoven 

4 Programma van eisen 

4. 1 lnleiding 

J.S.Koops 
S0478371 

31/08/2005 

Een gebouw dient het gebruik adequaat te ondersteunen. Daarom is voorafgaand aan het ontwerpen 
inzicht nodig in de uitgangspunten, doelstellingen en wensen van de gebruikers en de ruimtelijke 
consequenties hiervan. Het in kaart brengen van de eisen, wensen en randvoorwaarden wordt binnen 
het bouwproces aangeduid met de term programmeren.(31] . Gebruikers van gebouwen hebben 
bepaalde eisen en wensen ten aanzien van de huisvesting van de organisatie of huishouding. 
Gebruikers vragen bepaalde 'prestaties' van de huisvesting, afgeleid van de doelstellingen van de 
organisatie, van het gebruiksdoel van de huisvesting en van het welzijn van de mensen die de 
huisvesting gebruiken. Deze gevraagde prestaties worden verwoord in een programma van eisen. 
(29]. 

In dit hoofdstuk wordt onderzoek gedaan naar de programma's van eisen van de verschillende 
subgroepen binnen de creatieve industrie voor Eindhoven. In paragrafen 4.2 tot en met 4.5 wordt 
allereerst gekeken naar de belangrijkste algemene aspecten met betrekking tot het programma van 
eisen. Hierin wordt gekeken naar aspecten als definitie, functie , inhoud en soorten programma van 
eisen. Daarna wordt in paragraaf 4.6 ingezoomd op de verschillende onderzoeksmethodes die te 
gebruiken zijn bij het onderzoek naar de programma's van eisen binnen de creatieve industrie in 
Eindhoven. Hiertoe worden de verschillende methodes kort besproken en de methode die het best 
past bij dit onderzoek zal vervolgens verder worden uitgewerkt. Vervolgens wordt in paragraaf 4.7 het 
globale ontwerp van het onderzoek uiteengezet in de onderzoeksopzet. Tenslotte wordt in paragraaf 
4.8 het hoofdstuk samengevat in de belangrijkste conclusies. 

4.2 Definitie programma van eisen 
In de literatuur zijn reeds verschillende definities gebruikt voor het omschrijven van het programma 
van eisen. In deze definities worden inhoud en doel veelal met elkaar verbonden. 

De Rijksgebouwendienst (Rgd) hanteert een korte en bondige definitie: 
"Het programma van eisen is een opsomming van kwantitatieve en kwalitatieve randvoorwaarden en 
eisen waaraan een huisvestingsoplossing moet voldoen. 11 (31 ]. 

Het Nederlands Normalisatie lnstituut (NNI) omschrijft het programma van eisen als: 
"Een geordende verzameling van gegevens die de huisvestingsbehoefte weergeven, en op basis 
waarvan een of meerdere gebouwen warden geeva/ueerd of het ontwerp voor verbouwing of 
nieuwbouw wordt gemaakt en getoetst, en op basis waarvan het project wordt uitgevoerd totdat het 
desbetreffende bestek wordt gevolgd. 11 (NEN 2658). (31] . 

De definitie van Stichting Bouwresearch is een vrij uitgebreide definitie: 
"Een programma van eisen is een document, dat dient om in de communicatie tussen de 
opdrachtgever en toekomstige gebruikers van een bouwwerk enerzijds en de architect en adviseurs 
anderzijds, op basis van uitgangspunten en rekening houdend met de voorwaarden, de behoeften, 
eisen, wensen en verwachtingen van de opdrachtgever en toekomstige gebruikers, via een 
samenhangend geheel van activiteiten, gericht op eenduidig en volledig verzamelen, bewerken, 
evalueren en overdragen van informatie, gefaseerd van grof naar fijn, in te brengen in het 
ontwerpproces. 11 (29]. 

Tot slot de definitie zeals gebruikt door Van der Voordt, Vrielink en Van Wegen: 
"Een programma van eisen is een geordende verzame/ing van gegevens over de 
huisvestingsbehoefte van een organisatie en de vereiste prestaties betreffende de locatie, het 
gebouw, de ruimten, de gebouwde/en en de voorzieningen in het gebouw en op het terrein. ''. [31 ]. 

In essentie is het programma van eisen dus een document waarin staat aan welke eisen het gebouw 
moet voldoen. Het beschrijft de te leveren prestaties. Het verwoorden van de gevraagde prestaties 
gebeurt volgens een viertal stappen. (Zie figuur 19). Allereerst wordt een inventarisatie gemaakt van 
de gebruikersactiviteiten van een organisatie of huishouden. Gebruikersactiviteiten zijn die activiteiten, 
inclusief de voor die activiteiten benodigde middelen, waaraan de huisvesting onderdak moet bieden. 
Vervolgens worden de gebruikersactiviteiten vertaald in gebruikseisen. Dit zijn eisen aan en wensen 
omtrent de huisvesting of onderdelen daaraan, voortvloeiend uit het beoogde gebruik. 
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Uit de gebruikeisen vloeien dan de noodzakelijke aspecten van locatie, gebouw, ruimten en inrichting 
voort. Dit wordt ook wel aangeduid met de term functies. 
In de laatste stap wordt per functie gekeken naar het bijbehorende gekwantificeerde kwaliteitsniveau. 
Deze stap resulteert in de gevraagde of geleverde prestaties. [29] . 

Gebruikersactiviteiten 

Gebruikseisen 

Functies 

Prestaties 

Figuur 19. Het opstellen van prestaties (29] 

4.3 Functies programma van eisen 
Een programma van eisen kan een aantal functies vervullen , afhankelijk van de fase in het 
bouwproces en de betrokkenen. Deze functies zijn een aanleiding tot reflectie, informatie- en 
communicatiemiddel, toetsingsinstrument, budgetbepalingsinstrument en tenslotte een basis voor 
contractvorming. [31]. In dit onderzoek heeft het programma van eisen voornamelijk de functie van 
informatie- en communicatiemiddel en toetsingsinstrument. 

Aanleiding tot ref/ectie 
Bij de formulering van uitgangspunten, doelstellingen, eisen en wensen worden opdrachtgever en 
gebruiker gedwongen, om bewust na te denken over de huidige situatie binnen de organisatie en hoe 
deze in de toekomst zal functioneren. Ook kan het zijn dat, wanneer niet wordt gebouwd voor eigen 
gebruik, de initiatiefnemer wordt gedwongen om na te denken over potentiele gebruiksdoeleinden. 

lnformatie- en communicatiemiddel 
Het programma van eisen is zoals gezegd een medium om de huisvestingsvraag van opdrachtgever 
of gebruiker over te brengen op de verschillende actoren in het bouwproces. Deze communicatie 
tussen de verschillende partijen in het bouwproces is weergegeven in figuur 20. Het bevat de 
noodzakelijke gegevens die nodig zijn voor het bouwkundig en technisch ontwerp. 

Onderzoekers Opdrachtgevers 

Ontwerpers 

Figuur 20. Model van de communicatie tussen de verschillende partijen in het bouwproces 3 

Toetsingsinstrument 
Middels het programma van eisen kan door de opdrachtgever of diens adviseurs in een vroeg stadium 
de haalbaarheid van een project getoetst worden. Alternatieven zoals verbouw, nieuwbouw of 
hergebruik kunnen tegen elkaar afgewogen worden. Daarnaast wordt het programma van eisen door 
ontwerpers en adviseurs vooral gebruikt, om de kosten en kwaliteit van andere locaties, 
ontwerpvarianten, definitief ontwerp en bestek te kunnen toetsen aan de eisen en wensen van de 
opdrachtgever en gebruiker. 
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Aan de hand van het programma van eisen is het mogelijk om de benodigde budgetten voor bouw, 
investering en exploitatie te bepalen en vervolgens de kosten te bewaken. Aan de andere kant is het 
programma van eisen oak te toetsen aan de beschikbare budgetten, als het beschikbare bedrag voor 
investeringen en exploitatie van te voren is vastgesteld. 

Basis voor contractvorming 
Het programma van eisen krijgt oak vaak een juridische status toegekend. Op basis van het 
programma van eisen kunnen diverse afspraken gemaakt warden, die betrekking hebben op het 
ontwerp. Zo kan het onderdeel uitmaken van het contract tussen opdrachtgever en ontwerper, bouwer 
of aanbieder van een product. 

4.4 lnhoud programma van eisen 
Uit paragraaf 4.3 blijkt dat een zorgvuldig opgesteld programma van eisen erg belangrijk is voor een 
vloeiend verloop van het bouwproces. Om alle betrokken partijen voldoende houvast te geven, dient 
het programma van eisen zo volledig mogelijk te zijn , ten aanzien van de eisen en wensen van de 
opdrachtgever en gebruiker en de overige voorwaarden waaraan het gebouw moet voldoen. Een 
overzichtelijke indeling van de eisen is daarbij van belang. In de praktijk warden verschillende 
indelingen gehanteerd. Hier warden de indelingen van het Nederlands Normalisatie lnstituut 
besproken en die van de Stichting Bouwresearch. De ingredienten zijn bij beide indelingen gelijk, 
maar de wijze van benadering is wel verschillend. 

Volgens de NEN 2658 van het Nederlands Normalisatie lnstituut (NNI) dient het programma van eisen 
te bestaan uit een drietal onderdelen, namelijk de randvoorwaarden, de karakteristiek van de te 
huisvesten organisatie en de eisen aan het object. [31] . 

• Randvoorwaarden; 
Onder randvoorwaarden wordt in dit geval verstaan, de randvoorwaarden die van buitenaf warden 
gesteld. In het bijzonder valt te denken aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving , 
technische aspecten en financiele aspecten, die betrekking hebben op het object. 

• Karakteristiek van de te huisvesten organisatie; 
Dit gedeelte vormt het uitgangspunt voor de eisen aan het object. Het geeft inzicht in de 
doelstellingen van de te huisvesten organisatie, de verschillende gebruikers en hun activiteiten, te 
leveren producten of diensten, de functionele ecologische aspecten en de verwachtingen voor de 
toekomst. 

• Eisen aan het object. 
Hieronder vallen de eisen en wensen van de opdrachtgever en gebruiker ten aanzien van het 
object. De eisen warden daartoe opgedeeld in eisen aan de locatie, het gebouw als geheel, 
ruimtedelen, gebouwdelen en voorzieningen op het terrein . 

De Stichting Bouwresearch (SBR) hanteert een indeling in 5 blokken: gebruikseisen, functies en 
prestaties, beeldverwachtingen, interne voorwaarden en externe eisen en voorwaarden. [29] . 

• Gebruikseisen; 
De gebruikseisen vloeien direct voort uit het beoogde gebruik van de huisvesting. Hiertoe wordt 
eerste een analyse gemaakt van te huisvesten organisatie/huishouding, zoals aard en omvang 
van de organisatie, de organisatiestructuur en activiteitenpatronen, nu en in de toekomst. De 
gebruikseisen geven aan water allemaal mogelijk moet zijn in een gebouw. 

• Functies en prestaties; 
De kenmerken van de te huisvesten organisatie dienen vertaald te warden in ruimtelijk 
bouwkundige eisen en wensen met betrekking tot locatie en gebouw. 
Deze zogenaamde prestatie-eisen zijn eisen aan de huisvesting op het gebied van functionaliteit, 
bouwfysische condities en veiligheid . Het zijn eisen waaraan locatie en gebouw moeten voldoen 
om het bedoelde gebruik mogelijk te maken. 

• Beeldverwachtingen; 
Beeldverwachtingen zijn verwachtingen van de opdrachtgever of gebruiker met betrekking tot 
verschijningsvorm van de huisvesting , bijvoorbeeld met betrekking tot zaken als beleving en 
uitstralingswaarde. 
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De interne voorwaarden zijn beperkende voorwaarden die opdrachtgever of gebruikers stellen aan 
hun huisvesting in termen van geld, tijd , milieu of arbeidsomstandigheden. 

• Externe eisen en voorwaarden. 
Externe voorwaarden zijn beperkende voorwaarden aan de huisvesting die van buitenaf worden 
gegenereerd, voornamelijk vanuit de ruimtelijke ordening en andere wet- en regelgeving . Te 
denken valt aan het bestemmingsplan , het Bouwbesluit of Arbo-wet. 

4.5 Soorten programma van eisen 
Wanneer gekeken wordt naar de verschillende soorten programma's van eisen, kan er een indeling 
gemaakt worden op verschillende manieren. Allereerst is er een indeling mogelijk naar het type eisen 
waar naar gekeken wordt. Globaal gezien zijn er dan 2 soorten programma's van eisen te 
onderscheiden, namelijk een ruimtelijk/functioneel programma van eisen , waarbij een koppeling 
gemaakt wordt tussen behoeften en prestaties, en een technisch programma van eisen, waarbij een 
inventarisatie wordt gemaakt van de technische specificaties ten behoeve van details in het ontwerp 
en het uiteindelijke bestek. Een technisch programma van eisen wordt meestal opgesteld door 
specialisten , zoals technisch adviseurs.4 

Daarnaast kan ook onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende programma's van eisen die 
tijdens het bouwproces gebruikt worden. Het programma van eisen is namelijk een document dat zich 
in de loop van het bouwproces ontwikkelt van grof naar fijn . Het loopt daarbij steeds een stap voor op 
het stadium waarin het ontwerp zich verkeerd . Stichting bouwresearch onderscheidt 5 soorten 
programma van eisen, namelijk het globale programma van eisen, het basis programma van eisen dat 
dient als onderlegger voor het structuurontwerp, het programma van eisen voor het voorlopig ontwerp, 
het programma van eisen voor het definitief ontwerp en het definitief programma van eisen. [29] . 
De Rijksgebouwendienst volstaat met 3 soorten programma van eisen : globaal , basis en 
gedetailleerd. Deze indeling sluit beter aan op de praktijk en wordt daardoor meer gebruikt. Het 
globale programma van eisen wordt gebruikt om in de initiatieffase van het bouwproces de 
haalbaarheid te kunnen toetsen. Het omvat ten minste een beschrijving van uitgangspunten en 
doelstell ingen, een globaal overzicht van functies en activiteiten die gehuisvest moeten worden en een 
raming van benodigd vloeroppervlak. Daarnaast moet ook de vereiste kwaliteit op hoofdlijnen worden 
vastgelegd. Het basis programma van eisen is een nadere uitwerking van het globale programma van 
eisen en dient als onderlegger voor zowel het structuurontwerp als het voorlopige ontwerp. Een 
technische uitwerking is in deze fase nog niet nodig, maar wel dient er een heldere beschrijving van 
organisatie en activiteiten gemaakt worden. Tevens moeten gebruikseisen worden vertaald naar 
functies en prestaties en worden de interne en externe voorwaarden in beeld gebracht. De laatste 
stap is het gedetailleerde programma van eisen. In deze fase worden de technische gegevens 
toegevoegd en wordt er zo een basis gecreeerd voor het definitieve ontwerp en de contractstukken. 
[31]. 

In dit onderzoek zal onderzoek gedaan worden naar het globale programma van eisen van de 
creatieve industrie voor Eindhoven. Hiervoor is gekozen, omdat de plannen voor herontwikkeling van 
Strijp S en de invulling van de creatieve industrie in dit gebied, zich nog in de initiatieffase bevinden. 
Door middel van het opstellen van een globaal programma van eisen voor de creatieve industrie voor 
Eindhoven, wordt de haalbaarheid van de plannen van Stichting Trudo voor de invulling van Strijp S 
getoetst. Omdat hier wordt gesproken over een globaal programma van eisen, wordt alleen onderzoek 
gedaan naar de eisen en wensen van de creatieve industrie voor Eindhoven op functioneel en 
ruimtelijk gebied. Technische gegevens zullen in een later stadium moeten worden onderzocht. 

4 
Heijs, W .J.M. ;Reader Analyseren , Programmeren en Evalueren 
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De compositionele methode is onderzoek gericht op het verkrijgen van inzicht in de individuele 
huisvestingswensen op basis van door individuen opgegeven voorkeuren. Door middel van het stellen 
van relatief eenvoudige vragen, wordt geprobeerd een ideaaltypische huisvestingssituatie te 
achterhalen. [28] . 

Voordelen 
• Deze vorm van onderzoek heeft als grote voordeel dat de dataverzameling zowel schriftelijk als 

telefonisch kan gebeuren , waardoor een groot aantal respondenten kan worden ondervraagd, om 
tot een representatieve segmentatie te komen. 

Nadelen 
• Doordat er sprake is van een beperkt aantal vragen kan er geen compleet beeld gegeven worden 

van het huisvestingskeuzeproces. Het blijft onduidelijk hoe huisvestingswensen worden ingezet in 
een concrete keuzesituatie met een beperkt aantal alternatieven; 

• Er ontbreekt een evaluatie van het totaalbeeld. Komt de optelsom van de verschillende vragen wel 
overeen met de gewenste huisvestingssituatie? ; 

• De methode geeft geen inzicht in de waarde die wordt toegekend aan de verschillende 
kenmerken. 

4.6.2 Woonbeelden methode 

Meth ode 
De woonbeelden methode is een methode waarbij respondenten gevraagd wordt om een keuze te 
maken uit een aantal voorgelegde combinaties van huisvestingskenmerken. Het onderzoek is meestal 
vorm gegeven met behulp van foto's of tekeningen, in combinatie met een tekstuele uitleg van de 
feitelijke informatie, zeals grootte van de huisvesting en informatie over bijvoorbeeld de locatie. 
Respondenten geven in dit type onderzoek voornamelijk antwoord op de vraag of ze een voorgelegd 
alternatief accepteren of niet. Het resultaat van een dergelijk onderzoek is meestal een aantal 
frequentietabellen , waarin wordt weergegeven hoeveel mensen een bepaald woonbeeld aantrekkelijk 
vinden en hoeveel niet. Ook kan er gevraagd worden om de alternatieven te ordenen naar voorkeur. 
[28]. 

Voordelen 
• Door het werken met foto's of tekeningen kan in een oogopslag een duidelijk beeld gegeven 

worden van een te waarderen huisvestingsprofiel. Er is geen omvangrijke lap tekst voor nodig. 

Nadelen 
• Veelal komt niet duidelijk naar voren welke individuele kenmerken bijdragen aan een positieve 

waardering van de verschillende alternatieven; 
• Moeilijk te verwerken informatie, zeals de oppervlakte van de huisvesting, wordt vaak weggedrukt 

door makkelijk te verwerken informatie, veelal een foto of tekening van het object; 
• De onderzoeker legt van tevoren vast op welke kenmerken geselecteerd meet worden. 
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De Decision Plan Net methode (DPN) vraagt niet impliciet naar een ideale huisvestingssituatie, maar 
onderzoekt de condities waaronder bepaalde objecten wel of niet worden geaccepteerd. In een DPN 
worden de belangrijkste criteria voor de keuze van een object van een respondent weergegeven op 
de hoofdas van een zogenaamde beslisboom. De karakteristieken die in de methode worden 
genoemd, worden door de respondent zelf opgesteld. Als het genoemde kenmerk kwantitatief van 
aard is, vraagt de interviewer de respondent een maximum of een minimum aan te geven. Als het een 
kwalitatief kenmerk betreft, wordt alleen het hoogst gewaardeerde alternatief op de hoofdas 
genoteerd . Dit wordt herhaald tot alle voor de respondent belangrijke kenmerken op de hoofdas van 
de beslisboom zijn genoemd. Na het definieren van de hoofdas van de beslisboom, vraagt de 
interviewer voor elk karakteristiek wat de reactie van de respondent is, wanneer het betreffende 
karakteristiek niet aan de eisen voldoet. Op deze wijze wordt onderscheid gemaakt tussen 'absolute 
voorkeuren ', 'inwisselbare voorkeuren' en 'relatieve voorkeuren'. Tenslotte kan een rangorde worden 
aangebracht tussen de geaccepteerde alternatieven. [9]. 

Voordelen 
Voordelen van deze methode zijn : 
• Het vormen van een duidelijk beeld van de absolute voorkeuren; 
• Er ontstaat een duidelijk beeld van welke kenmerken meer of minder belangrijk worden gevonden ; 
• Er wordt aandacht besteed aan mogelijke substitutie tussen de verschillende huisvestingswensen; 
• Het is mogelijk om alternatieven te rangordenen , om zo te bekijken welke alternatieven zullen 

worden afgewezen, wanneer er andere, hoger gewaardeerde alternatieven voor handen zijn . 

Nadelen 
De DPN methode heeft ook enkele nadelen: 
• De dataverzameling op basis van DPN's kost veel tijd en daardoor ook geld; 
• Of en in hoeverre verloopt het beslisproces van een individu zoals in een DPN wordt 

gesuggereerd? ; 
• Er kunnen inconsistenties ontstaan bij het maken van een DPN. Vooral bij DPN's met lange 

takken; 
• Er zijn geen bestaande statistische pakketen om de DPN's te verwerken. 

4.6.4 Conjuncte keuze methode 

Meth ode 
Grondslag voor de conjuncte keuze methode wordt gevormd door een aantal veronderstellingen. De 
eerste veronderstelling is dat individuen keuzes maken op basis van de eigenschappen of kenmerken 
van het object en de locatie. Deze eigenschappen of kenmerken worden attributen genoemd. Deze 
attributen kunnen verschillende waarden aannemen, de zogenaamde attribuutniveaus. Ten tweede 
wordt verondersteld dat de attribuutniveaus verschillend worden gewaardeerd, de zogenaamde 
deelwaarderingen. Deze deelwaarderingen worden met elkaar gecombineerd tot een totaalwaardering 
voor elk object. Laatste veronderstelling is dan ook dat mensen altijd kiezen voor het object dat het 
aantrekkelijkst is en dus de hoogste totaalwaardering heeft. 

In de conjuncte keuze methode worden individuen gevraagd keuzes te maken tussen verschillende 
huisvestingsprofielen. Uit de gemaakte keuzes van de respondent kan de waardering voor de 
verschillende attribuutniveaus worden afgeleid. Het samenstellen van de huisvestingsprofielen 
gebeurd dan ook op systematische wijze. [20] . 

Voordelen 
• In plaats van te kijken naar de wensen van elk afzonderlijk attribuut, worden de keuzes 

geobserveerd voor combinaties van attribuutniveaus. Hierdoor is er grotere controle mogelijk over 
hetgeen wordt gemeten . Respondenten worden gedwongen om kenmerken tegen elkaar af te 
wegen. Hierdoor kan inzicht worden verkregen in het afwegingsmechanisme van de 
respondenten ; 
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• Er wordt geen sterk individuele informatie verzameld . Samenvoeging en simulatie zijn daarmee 
makkelijker uit te voeren; 

• Er wordt een model geschat dat het effect aangeeft van elk afzonderlijk kenmerk op de 
huisvestingskeuze. In andere onderzoeken, bijvoorbeeld de woonbeelden methode, hangen de 
kenmerken veelal met elkaar samen, waardoor het schatten van een model moeilijker wordt. 

Nadelen 
• Belangrijk nadeel is dat bij de conjuncte keuze methode alleen middels tekst geprobeerd wordt 

een duidelijk beeld op te roepen van de verschillende attributen van een huisvestingsprofiel. Om 
dit beeld zo duidelijk mogelijk weer te geven is soms een aanzienlijk stuk tekst nodig. Dit in 
tegenstelling tot het werken met beelden, waarin in een oogopslag duidelijk wordt gemaakt wat er 
bedoeld wordt. 

4.6.5 Keuze voor een methode 
De onderzoeksmethode die bij het onderzoek naar de programma's van eisen van de creatieve 
industrie voor Eindhoven gebruikt zal warden, is de compositionele methode. Deze methode leent zich 
bij uitstek om een grate hoeveelheid individuen te ondervragen , zowel in de vorm van een mondeling 
interview als middels een schriftelijke enquete. De woonbeelden methode valt af, omdat in het 
onderzoek vooral gewerkt wordt met moeilijk te verwerken informatie als vierkante meters, huurprijzen 
en dergelijke. Deze informatie is moeilijk te achterhalen met behulp van deze methode. De conjuncte 
keuze methode en de Decision Plan Nets zijn ook geen geschikte methodes voor dit onderzoek. Seide 
onderzoeksmethodes zijn vrij ingewikkeld en kosten daarom bij de verzamel ing en verwerking van de 
onderzoeksdata veel tijd . Omdat in dit onderzoek de matrix van de creatieve industrie als onderlegger 
dient, is veel data nodig om tot een representatieve segmentatie te komen binnen de creatieve 
industrie. lngewikkelde en tijdrovende onderzoeksmethodes zijn bij dit onderzoek daarom minder 
passend. 

4. 7 Onderzoeksopzet 

4. 7 .1 Onderzoekstype 
Doel van dit onderzoek is het in beeld brengen van de hu isvestingseisen en -wensen van de 
creatieve industrie voor Eindhoven, in de vorm van het opstellen van een of meerdere programma('s) 
van eisen. Daarbij wordt er ook gekeken naar verschillen en overeenkomsten binnen de verschillende 
subgroepen en binnen de verschillende fasen van de creatieve industrie. Er is dus sprake van een 
explorerend onderzoek. Het gaat hier niet alleen om het beschrijven van de huisvestingseisen en -
wensen , maar ook om het leggen van relaties tussen de verschillende eisen en wensen enerzijds en 
tussen de verschillende subgroepen en fasen anderzijds. [3]. 
In paragraaf 4.5 is bepaald om in dit onderzoek het globaal programma van eisen van de creatieve 
industrie voor Eindhoven te onderzoeken. Ten behoeve van het opstellen van een globaal programma 
van eisen wordt onderzoek gedaan naar de eisen en wensen op ruimtelijk en functioneel gebied 

4. 7 .2 Onderzoeksontwerp 
Middels een eenmalige survey wordt onderzoek gedaan naar de verschi llende huisvestingseisen en -
wensen van de creatieve industrie voor Eindhoven. De survey wordt met behulp van mondelinge en 
schriftelijke interviews vormgegeven. 
In de eerste fase van de survey wordt er een aantal mondelinge interviews afgenomen. Hiervoor 
zullen enkele toonaangevende bedrijven, organisaties of personen uit de creatieve industrie voor de 
regio Eindhoven gekozen warden, uit de verschillende subgroepen en fasen van de matrix uit 
paragraaf 2.4.3. Het doel van deze mondelinge interviews is tweeledig . Enerzijds wordt er door middel 
van het interview een globale verkenning gemaakt van de betreffende subgroep uit de matrix. 
Anderzijds zal de enquete voor het afnemen van de schriftel ijke interviews besproken en nagelopen 
worden . Hiertoe wordt allereerst een proefenquete opgesteld. 
De tweede en tevens laatste fase is het afnemen van de schriftelijke interviews. Hiervoor wordt een 
enquete opgesteld , waarin gevraagd wordt naar de verschillende aspecten van het globaal 
programma van eisen . 
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De onderzoekspopulatie voor dit onderzoek is de creatieve industrie in de regio Eindhoven. Met de 
regio Eindhoven worden de 21 gemeenten van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven bedoeld 
(zie § 3.1.) De onderzoekseenheden zijn de verschillende bedrijven, organisaties en personen die 
binnen deze onderzoekspopulatie vallen . De subroepen uit de matrix worden deelpopulaties 
genoemd. De verschillende eenheden worden verdeeld over de matrix. Uit alle subgroepen en fasen 
worden bedrijven, instellingen en personen voor de schriftelijke interviews benaderd. Er zal een 
steekproef genomen worden op basis van het invullen van de matrix. Hiervoor is gekozen omdat de 
totale populatie geschat wordt op 8.500 eenheden . [7 en 8] . Een populatieonderzoek is voor dit 
onderzoek daarom niet geschikt, omdat de populatie te omvangrijk is. Uit elke deelpopulatie, 
subgroep, worden er at random 100 bedrijven, instellingen of personen uit de regio gekozen. Omdat 
er in totaal 11 verschillende subgroepen of categorieen zijn bepaald, is de totale omvang van de 
steekproef 1.100 bedrijven, instellingen of personen uit de regio Eindhoven. De 11 afzonderlijke 
steekproeven vormen samen de gestratificeerde aselecte steekproef. Er is gekozen voor een 
gestratificeerde aselecte steekproef om uitspraken per deelpopulatie, of subgroep, te kunnen doen. 
Het steekproefkader wordt bepaald op basis van de adressen van de bedrijven, organisaties en 
personen uit de matrix. [3] . Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de adresgegevens uit het digitale 
telefoonboek van De Telefoongids BV en de adresgegevens van de deelnemers van de atelierroute 
2004. [ XVII en XVIII]. Starters vallen buiten de onderzoekspopulatie, omdat hun adressen moeilijker 
te traceren zijn dan reeds gevestigde bedrijven, organisaties en personen. 

4. 7 .3 Opstellen van de enquete 
De onderzoeksmethode die bij het stellen van de vragen in de enquete gebruikt wordt, is de 
compositionele methode. Deze methode houdt in dat door middel van het stellen van relatief 
eenvoudige vragen, wordt geprobeerd de gewenste huisvestingssituatie te achterhalen. 

De informatie die benodigd is voor het achterhalen van de huisvestingseisen en -wensen, ten behoeve 
van het opstellen een globaal programma van eisen, is uitgebreid weergegeven in bijlage 2. Deze 
informatie is afkomstig van Stichting Bouwresearch te Rotterdam. [29] . Zij bespreken op basis van de 
verschillende onderdelen van het programma van eisen, welke informatie nodig is voor het opstellen 
van een globaal programma van eisen. 
Het eerste onderdeel, de gebruikseisen, kunnen achterhaald worden door een analyse te maken van 
de te huisvesten organisatie. Belangrijk hierbij is dat niet alleen gekeken wordt naar de aard en 
omvang van de organisatie in de huidige situatie, maar dat ook gekeken wordt naar de 
toekomstverwachtingen. 
Bij de functies en prestaties wordt alleen onderzoek gedaan naar de eisen en wensen met betrekking 
tot de functionaliteit. De benodigde informatie wordt opgesplitst in de globale ruimtebehoefte van de 
organisatie en de eisen te stellen aan de locatie. De eisen met betrekking tot bouwfysische condities 
en veiligheid vallen buiten dit onderzoek, omdat zij behoren tot de technische eisen en wensen . Zij 
worden in de praktijk door specialisten binnen de verschillende technische vakgebieden onderzocht. 
De aspecten die informatie verschaffen over de beeldverwachtingen van de te huisvesten organisatie, 
hebben betrekking op de verschijningsvorm en het karakter van de locatie en de omgeving . 
Vragen over de interne voorwaarden van de te huisvesten organisatie zijn opgesplitst in financieel
economische voorwaarden en tijdsaspecten. De eventuele uitgangspunten met betrekking tot 
milieubewust of onderhoudsbewust bouwen zijn hier niet van toepassing omdat het hier gaat om een 
herontwikkelingsproject en niet om nieuwbouw. Daarbij komt dat het gaat om specifieke technische 
kennis van zaken, die het best onderzocht kan worden door specialisten op het gebied van duurzaam 
en milieubewust bouwen. 
Het laatste onderdeel van een programma van eisen zijn de externe voorwaarden . Dit is informatie die 
betrekking heeft op eventuele locatiegegevens en relevante wet- en 
regelgeving/overheidsvoorschriften . Omdat dit informatie betreft die niet bij de gebruiker vergaart hoeft 
te worden, komen de externe voorwaarden niet terug in de enquete. 

De benodigde informatie ten behoeve van het globaal programma van eisen uit bovenstaande, 
resulteert in de volgende onderdelen van de proefenquete (zie ook bijlage 3) : 

• Toelichting van de enquete; 
In het eerste onderdeel wordt een korte introductie gegeven en het onderwerp van de enquete 
gerntroduceerd. Daarnaast wordt uitgelegd hoe de enquete is opgebouwd en hoe hij moet worden 
ingevuld . 
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Hierin wordt gevraagd naar de aard en omvang van de organisatie en de verwachtingen voor de 
ontwikkeling van de organisatie in de toekomst. Er wordt dus een analyse gemaakt van de te 
huisvesten organisatie ten behoeve van de gebruikseisen. 

• Huidige huisvestingssituatie; 
In de huidige huisvestingssituatie wordt gevraagd naar de kwaliteit en kwantiteit van de huidige 
huisvesting. Daarnaast wordt ook onderzocht of en binnen welk tijdsbestek de organisatie 
verhuisgeneigd is. Op een dergelijke wijze wordt gevraagd naar de interne voorwaarden met 
betrekking tot het aspect van tijd . 

• Gewenste huisvestingssituatie; 
Wanneer een organisatie verhuisgeneigd is, wordt verder gevraagd naar het hoe en wat met 
betrekking tot de gewenste huisvesting. Naast een inventarisatie van de ruimtebehoefte, wordt 
hierin ook gevraagd naar de mogelijkheden van de organisatie op financieel-economisch gebied. 
Deze vragen geven zo inzicht in de functionaliteit van het gebouw en de interne voorwaarden van 
de te huisvesten organisatie. 

• Locatie-eisen; 
Het onderdeel locatie-eisen van de enquete, vraagt de organisatie naar de eisen en wensen met 
betrekking tot zaken als het type milieu, de zichtbaarheid , de bereikbaarheid, het 
voorzieningenniveau en de aanwezigheid van aanverwante organisaties op de locatie. Dit 
onderdeel geeft enerzijds inzicht in de eisen en wensen met betrekking tot de functionaliteit en 
anderzijds de beeldverwachtingen van de organisatie met betrekking tot de locatie. 

• Eisen aan gebouw/ruimte; 
Hier wordt gevraagd naar de specifieke eisen die aan het gebouw gesteld worden, zoals 
flexibiliteit, het afwerkingniveau, de uitstraling en eventuele specifieke eisen in relatie tot de 
productieprocessen die er plaats vinden. Zo wordt een beeld gekregen van de gewenste 
functionaliteit en de beeldverwachtingen van de te huisvesten organisatie met betrekking tot het 
gebouw. 

• Tot slot. 
In het laatste onderdeel van de enquete worden een tweetal open vragen gesteld. Allereerst wordt 
er gevraagd naar mogelijke ideeen of opmerkingen die betrekking hebben op de plannen voor 
Strijp S. Deze vraag wordt eigenlijk niet zozeer gesteld in het belang van het onderzoek, maar 
meer om mee te nemen bij de interne planontwikkeling van Strijp S door Trudo. De tweede vraag 
laat ruimte over voor de eventuele op- of aanmerkingen van de respondent in het algemeen. Ook 
deze vraag wordt in eerste instantie niet direct in het belang van het onderzoek gesteld. 

4.8 Conclusies 
Het programma van eisen is in essentie een document waarin staat aan welke eisen een gebouw 
moet voldoen. Het beschrijft de te leveren prestaties. In dit onderzoek wordt het programma van eisen 
vooral gebruikt als toetsingsinstrument, om de haalbaarheid van de plannen voor Strijp S in een vroeg 
stadium te kunnen toetsen. Naar aanleiding hiervan is gekozen voor het onderzoek naar het globale 
programma van eisen van de creatieve industrie in de regio Eindhoven. Het globale programma van 
eisen doet uitspraken over de ruimtelijke en functionele eisen en wensen. De technische gegevens 
zullen in een later stadium moeten worden onderzocht door specialisten. 
De te gebruiken onderzoeksmethode voor het onderzoek naar het programma van eisen is de 
compositionele onderzoeksmethode. Voordeel van deze methode is dat deze zich bij uitstek leent 
voor het ondervragen van grote hoeveelheden respondenten . 
Het onderzoek zal vervolgens worden vormgegeven door middel van een schriftelijke enquete en 
enkele mondelinge interviews. De onderzoekspopulatie daarbij is de creatieve industrie in de regio 
Eindhoven. De verschillende subgroepen binnen deze industrie vormen de deelpopulaties. Om 
uitspraken te kunnen doen naar de verschillende deelpopulatie wordt gekozen voor een 
gestratificeerde aselecte steekproef. 
De onderdelen van de schriftelijke enquete zijn afgeleidt van de inhoud van het programma van eisen. 
De verschillende onderdelen zijn : gegevens over de organisatie, de huidige huisvestingssituatie, de 
gewenste huisvestingssituatie, locatie-eisen en de eisen aan gebouw of ruimte. 
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Na het literatuuronderzoek over programma's van eisen en onderzoeksmethoden en technieken, kan 
nu begonnen worden aan het veldwerk. 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe het onderzoeksontwerp van hoofdstuk 4 verder is uitgewerkt en 
uitgevoerd. De 2 onderdelen van het onderzoek, de mondelinge interviews en de schriftelijke 
enquetes, worden achtereenvolgens besproken in paragraaf 2 en 3. 8ij de interviews wordt vooral 
gekeken naar de vorm en inhoud ervan. 8ij de enquetes wordt er, naast de uiteindelijke 
totstandkoming van de vorm en de inhoud, ook expliciet ingezoomd op de uiteindelijke totstandkoming 
en verdeling van de steekproef. In paragraaf 4 worden tenslotte de belangrijkste conclusies 
besproken. 

5.2 Interviews en proefenquetes 
Het eerste onderdeel van het onderzoek naar de huisvestingseisen en -wensen is vormgegeven 
middels een aantal interviews. Hiertoe is een aantal bedrijven, personen en instellingen benaderd voor 
het afnemen van een interview. In totaal zijn er 5 interviews afgenomen, waar de meningen van 7 
verschillende bedrijven, personen en instellingen zijn gevraagd. De gernterviewden waren verspreid 
over de volgende subgroepen: schrijven en uitgeven; architectuur; vormgeving en fotografie , film en 
video. Het laatste interview vond plaats met 3 multidisciplinaire kunstenaars en heeft meer de vorm 
van een discussie gekregen. De interviews werden afgenomen voor het uitzetten van de enquetes. 

In de interviews is allereerst de proefenquete (bijlage 3), opgesteld naar aanleiding van paragraaf 
4.7.3, afgenomen en besproken. Dit had als doel enerzijds het kennismaken met de gernterviewden 
en anderzijds het afstemmen van de mogelijk specifieke eisen en wensen van de creatieve industrie 
op de inhoud en vormgeving van de enquete. In bijlage 6 zijn de uitwerkingen te vinden van de 
interviews. Hierin wordt ook de enquete besproken. De bespreking van de proefenquete heeft geleid 
tot de volgende verbeteringen (zie ook bijlage 4): 

• Tussen vraag 809 en 810 van de proefenquete is een extra vraag ingevoegd. In deze vraag wordt 
expliciet gevraagd naar de verhuisplannen van de organisatie (zie vraag 810 van de enquete in 
bijlage 4) . Op deze wijze wordt niet alleen gevraagd naar de verhuisgeneigdheid van de 
betreffende organisatie, maar wordt ook het aandeel twijfelaars in kaart gebracht. 

• 8ij vraag COS van de proefenquete zijn een tweetal antwoordmogelijkheden toegevoegd. 
Allereerst de optie "ruimte met een podiumfunctie". Deze optie is belangrijk voor subgroepen die 
niet te typeren zijn als kantoororganisatie, in het bijzonder podiumkunsten en muziek. Ten tweede 
is ook de optie "goederenlift" toegevoegd. Uit de gesprekken kwam naar voren dat een groot 
aantal organisatie met groot materiaal werkt of grote machines gebruikt. Deze materialen en 
machines moeten uiteraard wel te transporteren zijn, ook in het gebouw zelf. Een goederenlift is 
berekend op zware of grote vrachten. 

• In het verlengde van de vorige verbetering , is ook bij vraag D02 een extra antwoordmogelijkheid 
toegevoegd, namelijk de optie "een goede parkeergelegenheid voor leveranciers in de directe 
omgeving van het gebouw". 

• Vraag E03 van de proefenquete riep nogal wat vragen op. Daartoe is in de uiteindelijke enquete 
de term flexibiliteit opgesplitst in functionele en ruimtelijke flexibiliteit, zowel in het inleidende 
stukje, als in de daadwerkelijke vraag. 

• Tenslotte is bij vraag 801 en vraag C01 de optie "anders" toegevoegd. Het bleek in een aantal 
gevallen moeilijk te zijn , om een keuze te maken. Door de optie "anders" in te voegen, kan er ook 
een andere omschrijving gegeven worden. 

In het tweede deel van het interview werd de gernterviewde geconfronteerd met de plannen en het 
thema rand de herontwikkeling van Strijp S. Doel van dit onderdeel is het peilen van de (beeld-) 
verwachtingen rond deze herontwikkeling en het inventariseren van ideeen, suggesties en 
aandachtspunten vanuit de creatieve industrie. 
Het gebruikte format van deze interviews en de uitwerkingen ervan zijn te vinden in bijlage 5, 
respectievelijk bijlage 6. 

De Creatieve lndustrie: Een kans voor Strijp S?! 42 



Tu I e technische universiteit eindhoven 

5.3 Enquetes 

5.3.1 Vorm en inhoud 

J.S.Koops 
S0478371 

31/08/2005 

Na het afnemen van de interviews, is de enquete aangepast aan de op- en aanmerkingen van de 
verschillende ge'interviewden. De vragen zijn verdeeld over 6 hoofdstukken, zeals de onderdelen 
omschreven in paragraaf 4.7.3, namelijk gegevens over uw organisatie, huidige huisvestingssituatie, 
gewenste huisvestingssituatie, locatie-eisen, eisen aan gebouw/ruimte en tot slot. Daar is een 
toelichting op de enquete aan toegevoegd en een voorblad met titel van het onderzoek. (Zie bijlage 4). 
De vragen bestaan voor het grootste gedeelte uit gesloten , multiple-choice vragen. Hier is voor 
gekozen, omdat deze vragen het makkelijkst te verwerken zijn en om de geenqueteerde als het ware 
te dwingen een bepaalde keuze te maken. De overige vragen zijn open vragen en geven aanvullende 
informatie op enkele van de multiple-choice vragen. Deze vragen zijn over het algemeen moeilijker te 
verwerken, maar geven meer informatie. 

Er is voor gekozen om de enquete te verzenden ender de naam van de TU/e. Dit geeft het onderzoek 
een meer neutrale uitstraling en daarmee wordt voorkomen dat de geenqueteerde het onderzoek zal 
zien als een soort promotiemiddel van Stichting Trudo. Door middel van voorgeprinte 
antwoordenveloppen en een antwoordnummer wordt het de geenqueteerde tevens makkelijk gemaakt 
om aan de enquete mee te werken. Verder is, om de doelgroep te prikkelen de enquete in te vullen , 
een prijsvraag aan de vragenlijst verbonden. Er worden in totaal 3 prijzen verloot ender de volledig en 
tijdig geretourneerde enquetes. Hiertoe zijn alle enquetes gecodeerd. Op deze wijze kan ook de 
respons in de gaten gehouden worden. 

De geenqueteerden krijgen ruim 2 weken de tijd om de enquete in te vullen en te retourneren . Bij een 
langere responsperiode bestaat het gevaar dat de enquete vergeten wordt en bij een kortere periode 
dat mensen te druk met andere zaken zijn en daardoor geen tijd hebben. Tussentijds wordt, door 
middel van een telefonische herinnering, geprobeerd een zo hoog mogelijke respons te realiseren. 

5.3.2 Verdeling steekproef 
De totale populatie telt ongeveer 8.500 bedrijven, personen en instellingen in de regio Eindhoven. In 
figuur 21 is te zien hoe deze populatie verdeeld is over de verschillende deelpopulaties. Deze 
onderverdeling is gebaseerd op het totale bestand van de creatieve industrie voor de regio Eindhoven, 
zeals gebruikt door ETIN (2003a en b). 
Op basis van het adressenbestand uit het digitale telefoonboek van De Telefoongids BV en de 
adresgegevens van de deelnemers van de atelierroute 2004 [ XVII en XVIII] is een gestratificeerde 
aselecte steekproef bepaald. Per subgroep of categorie werden 100 adressen gekozen. Alleen voor 
de subgroep Televisie en radio zijn dater 62 geworden, omdat dit het maximale aantal geregistreerde 
bedrijven, personen en instellingen voor de regio Eindhoven uit het gebruikte adressenbestand betrof. 
De totale steekproef is daarmee gekomen op 1062 adressen. 

Subgroepen Populatie Steekproef Res pons 
Ambachten 680 100 25 
Architectuur 680 100 31 
Beeldende kunst en antiek 1020 100 25 
Schrijven en uitgeven 425 100 12 
Film, video en fotografie 425 100 28 
Leisure) software 1275 100 21 

Muziek 680 100 30 
Televisie en radio 170 62 4 
Podiumkunsten 510 100 7 
Recla me 935 100 34 
Vormqevinq 1275 100 45 
Anders 425 0 3 

Totaal 8500 1062 265 

Figuur 21 . Verdeling van de populatie, de steekproef en de respons over de verschillende subgroepen. 
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Verder is gekeken naar de verdeling van de steekproef over de regio Eindhoven (zie figuur 22) en 
over Eindhoven als stad (zie figuur 23) . 
Bij de verdeling van de steekproef over de regio Eindhoven is rekening gehouden met het feit dat 
ongeveer de 50% van de opgenomen adressen uit de stad Eindhoven afkomstig moet zijn . Uit eerder 
onderzoek van ETIN (2003a en b) is namelijk gebleken dat ongeveer de helft van alle vestigingen 
binnen de creatieve industrie te vinden is in de gemeente Eindhoven. Ook Helmond telt volgens dit 
onderzoek een groot aantal vestigingen, ongeveer 10%. Deze percentages zijn ook in deze steekproef 
aangehouden . 

Bij de verdeling van de steekproef over de stad Eindhoven is gebruik gemaakt van de postcodes. Ook 
hier is weer gebruik gemaakt van een percentage van het eerdere onderzoek van ETIN (2003a en b) . 
Uit dit onderzoek kwam namelijk naar voren dat de creatieve industrie sterk geconcentreerd is binnen 
de ringweg. Ongeveer 45% van de bedrijven, personen en instellingen is binnen deze ring gevestigd. 
Ook dit percentage is aangehouden als streefpercentage bij het trekken van de steekproef. 

Gemeenten Aantal % 
As ten 20 2 
Bergeijk 9 1 
Best 35 3 
Blade I 11 1 
Cranendonck 0 0 
Deurne 25 2 
Eersel 17 2 
Eindhoven 530 50 
Geldrop - Mierlo 41 4 
Gernert - Bakel 12 1 
Heeze - Leende 21 2 
Helmond 102 10 
Laarbeek 0 0 
Nuenen 41 4 
Oirschot 22 2 
Reusel - De Mierden 8 1 
Someren 26 2 
Son en Breugel 18 2 
Valkenswaard 47 4 
Veldhoven 44 4 
Waalre 33 3 

Totaal 1062 100 

Fiquur 22. Verdelinq van de steekproef over de reqio Eindhoven. 

5.3.3 Respons 

Stadsdelen Aantal % 
Centrum 248 47 
Woensel 134 25 
Strijp 31 6 
Gestel 36 7 
Stratum 48 9 
Tongelre 33 6 

Totaal 530 100 

Figuur 23. Verdeling van de steekproef over 
Eindhoven 

Van de 1.062 verzonden enquetes zijn er 276 (26%) geretourneerd. 13 exemplaren hiervan kwamen 
onbestelbaar retour en de overige 6 exemplaren waren niet of niet volledig ingevuld. De netto respons 
op de enquete bedraagt daarmee 257 volledig en tijdig geretourneerde enquetes. Hierbij worden de, 
tijdens de interviews, ingevulde proefenquetes opgeteld. Zo komt het totale aantal bruikbare enquetes 
op 265. Dit komt neer op 25% van het totale aantal verzonden exemplaren. De totale netto respons bij 
het onderzoek van ETIN (2003a en b) bedroeg 11 %. 
Gezien de aard van de doelgroep van het onderzoek kan men stellen dat een respons van 25% een 
tevredenstellend resultaat is. Zeker ook in vergelijking met de netto respons van het onderzoek van 
ETIN en wanneer men bedenkt dater de laatste jaren al een aantal enquetes onder deze doelgroep is 
gehouden. 

5.3.4 Betrouwbaarheid en representativiteit 
Omdat er sprake is van een gestratificeerde steekproef, behoeft er geen analyse gemaakt te word en 
van de representativiteit van de steekproef. De steekproef is immers niet representatief getrokken ten 
opzichte van de totale populatie. Wei kan een uitspraak gedaan worden over de betrouwbaarheid van 
de resultaten . 
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Per deelpopulatie zijn er 100 bedrijven, personen en instellingen gekozen om deel te laten nemen aan 
het onderzoek. Op deze wijze kunnen uitspraken gedaan warden per deelpopulatie. Er is gestreefd 
naar een minimale respons van 25 bedrijven, personen en instellingen, per deelpopulatie (n <'!: 25). 
In figuur 21 is de verdeling van de totale respons over de verschillende subgroepen te zien. De 
subgroep vormgeving is oververtegenwoordigd ten opzichte van de andere subgroepen en de 
subgroepen muziek; televisie en radio en schrijven en uitgeven zijn ondervertegenwoordigd ten 
opzichte van de rest. Opvallend is dat bij het onderzoek van ETIN (2003 a en b) de subgroepen 
beeldende kunst en fotografie, film en video de grootste respons lieten zien . Software had in dat 
onderzoek de laagste respons. 
De figuur laat oak zien dat niet alle subgroepen aan de eis van n <'!: 25 voldoen. De subgroepen 
ambachten; architectuur; beeldende kunst en antiek; fotografie, film en video; muziek, reclame en 
vormgeving voldoen aan de eis van n <'!: 25. Voor deze subgroepen geldt dat de respons groat genoeg 
is om betrouwbare uitspraken over te doen. De subgroepen schrijven en uitgeven; software; televisie 
en radio en podiumkunsten voldoen niet aan de eis. Voor deze subgroepen geldt dat de resultaten wel 
meegenomen warden in de analyse, maar dat de respons te klein is om betrouwbare uitspraken over 
te doen. Er is dan oak voor gekozen om voor de bespreking van de resultaten de 11 subgroepen te 
clusteren tot een vijftal subgroepen, namelijk: 
• Ambachten, beeldende kunst en antiek; 
• Architectuur en reclame; 
• Multimedia; 
• Muziek- en podiumkunsten; 
• Vormgeving. 

Verdeling naar productiefasen 
De verdeling van de respons naar fase is te zien in figuur 24. Hierin is duidelijk te zien dat de fase 
verspreiding en uitwisseling duidelijk kleiner is dan de fasen ontwerp en productie. 
Oak hier geldt de eis dat de respons per fase in ieder geval <'!: 25 moest zijn , om betrouwbare 
uitspraken naar de verschillende fase te kunnen doen. Dat is voor alle 3 de fasen het geval , zij het 
voor de fasen ontwerp en productie in meerdere mate, dan voor de fase verspreiding en uitwisseling. 

Fase Res pons 
Ontwerp 123 
Productie 99 
Verspreiding en uitwisseling 42 

Totaal 265 

Figuur 24. Verdeling van de respons naar fase 

5.4 Conclusies 
In het eerste gedeelte van het uitvoeren van het onderzoek is een aantal mondelinge interviews 
afgenomen. Deze interviews hadden een tweeledig doel. Enerzijds om de creatieve industrie in de 
regio Eindhoven te verkennen en te leren kennen en anderzijds om de schriftelijke enquete te 
optimaliseren aan de huisvestingsvraag binnen deze doelgroep. 
Het tweede gedeelte bestond uit het opzetten en verspreiden van een schriftelijke enquete. In totaal 
zijn 1.062 enquetes in de regio Eindhoven verzonden. Van alle verzonden exemplaren is in totaal 
ongeveer 25% geretourneerd. Dat is een tevredenstellend resultaat. 
Als eis voor de betrouwbaarheid van de resultaten is een eis gesteld van n <'!: 25. Omdat niet alle 
subgroepen aan deze eis voldeden in een aantal subgroepen geclusterd. De respons naar fasen 
voldeed wel aan deze eis. 

De Creatieve lndustrie: Een kans voor Strijp S?! 45 



Tu I e technische universiteit eindlloven 

6 Onderzoeksresultaten 

6. 1 lnleiding 

J.S.Koops 
S0478371 

31/08/2005 

Bij de bespreking van de resultaten van het onderzoek wordt de nadruk gelegd op de resultaten 
verdeeld naar de verschillende subgroepen en naar de verschillende fasen uit het productieproces. 
Hier is voor gekozen omdat in een later stadium, naar aanleiding van deze resultaten , programma's 
van eisen worden opgesteld. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van de resultaten naar subgroepen, 
maar ook naar productiefasen. 
Daarnaast wordt er in sommige gevallen ook een vertaling gemaakt, die uitspraken doet voor de 
gehele creatieve industrie in de regio Eindhoven. De resultaten van dit onderzoek zijn daartoe 
opgehoogd voor de gehele populatie. Dit is gedaan omdat de resultaten van het onderzoek niet 
zomaar toegepast kunnen worden om uitspraken te doen over de gehele populatie. Er immers 
onderzoek gedaan aan de hand van een gestratificeerde steekproef. Voor het ophogen van de 
resultaten is gebruik gemaakt van figuur 21 op bladzijde 42. Per subgroep of deelpopulatie is een 
wegingsfactor berekend. Deze wegingsfactor is de totale grootte van de subgroep of deelpopulatie 
gedeeld door de respons op basis van dit onderzoek. Per vraag zijn de resultaten naar de 
verschillende subgroepen of deelpopulaties dus opgehoogd met deze wegingsfactor om uitspraken te 
doen voor de totale populatie. 
Bovendien werden, daar waar mogelijk, de resultaten vergeleken met de resultaten van het onderzoek 
van ETIN adviseur (2003a en b) . [7 en 8). 

De resultaten van het onderzoek worden besproken aan de hand van de verschillende thema's van de 
enquete, namelijk de kenmerken van de organisatie (§6.2), de kenmerken van de huidige 
huisvestingssituatie (§6.3), de kenmerken van de gewenste huisvestingssituatie (§6.4) , de kenmerken 
van de locatie-eisen (§6.5), de kenmerken van de eisen aan gebouw en/of ruimte (§6.6) . Vervolgens 
worden het belang van de verschillende aspecten (§6.7) en de ideeen en suggesties voor Strijp S 
(§6.8) besproken. De laatste paragraaf (§6.9) vat de resultaten samen in conclusies. Dit betekent dat 
de besproken resultaten in dit hoofdstuk worden vertaald naar een programma van eisen voor de 
gehele creatieve industrie in de regio Eindhoven en dat er gedifferentieerde programma's van eisen 
worden opgesteld voor de voornaamste clusters. Hierbij worden de belangrijkste eisen naar 
subgroepen en naar fasen samengenomen. De programma's van eisen voor de subgroepen en fasen 
apart zijn opgenomen in bijlage 8 en 9. 

6.2 Kenmerken organisatie 

Fase Aantal werknemers Ontwikkeling v/d organisatie 
On twerp Productie Verspreiding/ 1 2-10 11 -50 > 50 Groei Krimp Geen Weet niet 

Subgroepen uitwisseling 
Ambachten , beeldende 
kunst en antiek (n=50) 18 48 34 52 48 0 0 16 2 64 18 
Architectuur en reclame (n=65) 78 20 2 22 46 14 2 38 2 42 18 
Multimedia (n=65) 28 62 10 35 54 8 3 30 2 46 22 
Muziek- en 3 54 43 41 41 16 2 22 2 65 11 
podiumkunsten (n=37) 
Vormgeving (n=45) 94 4 2 56 44 0 0 24 0 54 22 

Totaal (n=265) 47 37 16 39 51 8 2 28 2 52 18 

Figuur 25. Kenmerken van de organisatie naar subgroepen (in %) 

Aantal werknemers Ontwikkeling v/d organisatie Totaal 
Fase in het 1 2-10 11 -50 > 50 Groei Krimp Geen Wee! niet 
Produktieproces 
Ontwerp (n=123) 41 53 6 0 32 0 45 23 100 
Productie (n=99) 43 43 10 3 23 1 61 14 100 
Verspreiding 24 64 7 5 24 7 52 17 100 
en uitwisseling (n=42) 

Totaal (n=265) 39 51 8 2 28 2 52 18 100 

Figuur 26. Kenmerken van de organisatie naar fasen (in %) 
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De verdeling van de verschillende productiefasen over de totale populatie laat zien dat de fase 
ontwerp het grootste aandeel van de creatieve industrie in de regio Eindhoven voor zijn rekening 
neemt. Ongeveer 47% van de bedrijven, personen en instellingen maakt onderdeel uit van deze fase. 
De kleinste fase is die van verspreiding en uitwisseling, met ongeveer 16%. De overige 37% van de 
bedrijven, personen en instellingen van de creatieve industrie in de regio Eindhoven behoort tot de 
fase productie. (Zie figuur 2, bijlage 7) . 

Verdeling naar subgroepen 
Als men kijkt naar de verdeling van de productiefasen naar subgroepen, kan men per subgroep 
opmaken op welke fase in het productieproces de nadruk ligt. Bij ambachten, beeldende kunst en 
antiek ligt de nadruk op de fasen productie en verspreiding en uitwisseling. Bij architectuur en reclame 
is de belangrijkste fase overduidelijk de ontwerpfase. De subgroep multimedia is voornamelijk actief in 
de fase productie. Bij muziek- en podiumkunsten zijn de fases productie en verspreiding en 
uitwisseling de belangrijkste. Bij vormgeving neemt de fase ontwerp duidelijk de belangrijkste plaats 
in. 

6.2.2 Aantal werknemers 

Algemeen 
De verdeling van het aantal werknemers over de verschillende subgroepen, laat een duidelijk beeld 
zien. De creatieve industrie in de regio Eindhoven wordt gekenmerkt door kleinschaligheid . Ongeveer 
39% van deze creatieve industrie bestaat uit ondernemingen die gerund worden door 1 persoon . (Zie 
figuur 3, bijlage 7) . In totaal heeft 91 % een personeelsbestand van 10 personen of minder en wordt 
daarmee gerekend tot de zogenaamde microbedrijvigheid. [7 en 8]. 
Het onderzoek van ETIN (2003 a en b) laat een zelfde beeld zien. In dit onderzoek bestaat de 
creatieve industrie in de regio Eindhoven voor 50% uit ondernemingen van 1 persoon. Tevens heeft in 
het onderzoek van ETIN iets minder dan 90% van de ondernemingen een personeelsbestand van 
maximaal 10 personen en telt minder dan 1 % 100 werkzame personen of meer. [7 en 8]. 

Verdeling naar subgroepen 
De subgroepen architectuur en reclame en muziek- en podiumkunsten kennen het grootste aandeel 
van ondernemingen bestaande uit meer dan 10 personen , respectievelijk 14% en 16%. Bij de 
subgroep muziek- en pod iumkunsten wordt dit voornamelijk veroorzaakt door bands, collectieven, 
gezelschappen, etc. Nagenoeg alle ondernemingen behoren tot het midden- en kleinbedrijf (MKB). 
Nog geen 1 % telt 100 werkzame personen of meer. Ambachten , beeldende kunst en antiek, muziek
en podiumkunsten en vormgeving laten een nagenoeg gelijke verdeling zien over de categorieen 1-
persoonsondernemingen en ondernemingen bestaand uit 2 tot 10 personen. De subgroepen 
architectuur en reclame en multimedia bestaat vooral uit ondernemingen met een personeelsbestand 
van 2 tot 10 personen. De subgroep vormgeving heeft relatief de meeste 1-persoonsondernemingen. 
Bij het onderzoek van ETIN had de subgroep beeldende kunst en antiek het grootste aandeel in 
ondernemingen bestaand uit 1 persoon. Oorzaak van dit verschil ten opzichte van het huidige 
onderzoek, kan wederom gelegen zijn in het feit dat in het huidige onderzoek het aandeel beeldend 
kunstenaars, in de subgroep beeldende kunst en antiek, wellicht ondervertegenwoordigd is ten 
opzichte van bijvoorbeeld galerieen en dergelijke. 

Verdeling naar fasen 
De fasen ontwerp en productie laten nagenoeg een gelijke verdeling zien tussen ondernemingen 
bestaande uit 1 persoon en ondernemingen bestaande uit 2-10 personen. 
De fase verspreiding en uitwisseling daarentegen bestaat voor het grootste gedeelte uit 
ondernemingen met een grootte tussen de 2-10 personen. De grotere organisaties, meer dan 10 
personen werkzaam , zijn vooral te vinden in de fases productie en verspreiding en uitwisseling. 
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Als gekeken wordt naar de totale onderzoekspopulatie blijkt dat de helft van de bedrijven, personen en 
instellingen in de regio geen verandering verwachten, ten aanzien van de ontwikkeling van de 
organisatie. Slechts 2% van de creatieve industrie in de regio verwacht een inkrimping van de 
organisatie, tegenover 30% van de organisaties die groei verwachten. Het overige deel, 18%, heeft 
geen idee hoe de verwachtingen voor de toekomst eruit zien. (Zie figuur 4, bijlage 7) . 

Verdeling naar subgroepen 
De grootste groei is vooral te verwachten in de subgroepen architectuur en reclame, multimedia en 
vormgeving. Voor de subgroep architectuur en reclame is het aantal ondernemingen met een 
groeiverwachting zelfs nagenoeg gelijk aan het aantal ondernemingen dat geen veranderingen 
voorziet. Voor de overige subgroepen geldt dat het aantal ondernemingen dat geen groei of krimp 
verwacht het grootst is. lnkrimpen van de organisaties is, gekeken naar de verschillende subgroepen, 
nihil. 

Verdeling naar fasen 
Het grootste aandeel ondernemingen met een groeiverwachting zijn te vinden in de fase ontwerp. Het 
hoogste aandeel ondernemingen die een inkrimping van de organisatie verwachten , is te vinden in de 
fase verspreiding en uitwisseling . Bij alle fases verwacht het grootste gedeelte van de respondenten 
dat de huidige organisatiegrootte in de toekomst onveranderd blijft. 

6.3 Kenmerken huidige huisvestingssituatie 

Locatie huidig Situatie huidig* 
Bedrijven/ Buiten- Woon-werk Solitair 

Subaroeoen Wonen Winkel kantoren gebied Anders ruimte 
Ambachten , beeldende 
kunst en antiek (n=50l 36 32 8 6 16 50 24 
Architectuur en reclame (n=65) 38 17 35 3 6 42 32 
Multimedia ln=65\ 52 8 32 3 5 60 20 
Muziek- en 46 22 16 0 16 49 24 
podiumkunsten (n=37) 
Vormgevina (n=45) 42 13 24 2 16 53 7 

Totaal (n=265) 44 17 25 3 11 51 22 

Figuur 27. Kenmerken van de huidige huisvestingssituatie naar subgroepen (in %) 

Locatie huidig Situatie huidig* 
Fase in het Bedrijven/ Buiten- Woon-werk Solitair 
Produktieproces Wonen Winkel kantoren gebied Anders 
Ontwerp (n=1 23) 48 13 26 2 10 
Productie (n=99) 44 12 30 4 9 
Verspreiding 26 40 12 2 17 
en uitwisseling (n=42) 

Totaal (n=265) 43 17 25 3 11 

Figuur 28. Kenmerken van de huidige huisvestingssituatie naar fase (in %) 

*Woonwerkruimte 
Solitair 

= bedrijfs-/werkruimte in of aan de woonruimte 
= een eigen bedrijfspand en als enige in een gebouw 

ruimte 
52 
52 
43 

51 

BVG zonder 
BVG met 

= bedrijfsverzamelgebouw zonder gemeenschappelijke voorzieningen 
= bedrijfsverzamelgebouw met gemeenschappelijke voorzien ingen 
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De creatieve industrie in de regio Eindhoven is in de huidige situatie vooral te vinden op locaties met 
overwegend een woonfunctie, namelijk 44%. Een bedrijven- of kantorenlocatie is goed voor 26% en 
een winkelcentrum of winkelstraat voor 16%. De optie buitengebied kreeg de laatste score, namelijk 
3%. (Zie figuur 5, bijlage 7). 

Verdeling naar subgroepen 
Bij de subgroep ambachten, beeldende kunst en antiek is de score nagenoeg evenredig verdeeld over 
een locatie met overwegend de woonfunctie en een winkelstraat of winkelcentrum. Deze subgroep 
bestaat voor een deel uit organisaties met een winkelfunctie en een deel uit kunstenaars. De verdeling 
is daarom logisch te noemen. De subgroep architectuur en reclame is momenteel voornamelijk 
gehuisvest op locaties met overwegend de woonfunctie of op bedrijven- en kantorenlocaties. Dit kan 
te verklaren zijn doordat een deel van deze subgroep is aan te merken als creatief en een ander deel 
als zakelijk en commercieel. De subgroepen multimedia, muziek- en podiumkunsten en vormgeving 
zijn in de huidige huisvestingssituatie vooral gehuisvest op locaties met overwegend de woonfunctie. 

Verdeling naar fasen 
De fasen ontwerp en productie zijn momenteel voornamelijk gehuisvest op locaties met overwegend 
de woonfunctie. Bij de fase ontwerp is dit bijna 50% van de respondenten. De fase verspreiding en 
uitwisseling is voor het grootste gedeelte gehuisvest in een winkelstraat of winkelcentrum. Deze fase 
bestaat immers voor een groot deel uit ondernemingen met een winkelfunctie. Als je tenslotte kijkt 
naar de fasen die in het bijzonder voorkomen op bedrijventerreinen en kantoorlocaties, is dat 
allereerst de fase productie met bijna 1/3 van de respondenten , gevolgd door ontwerp met Yi van de 
respondenten binnen deze fase. 

6.3.2 Situatie 

Algemeen 
lets meer dan de helft van de creatieve industrie in de regio Eindhoven is in de huidige 
huisvestingssituatie gehuisvest in een woonwerkruimte. De andere helft is gehuisvest in een 
bedrijfspand. Daarvan beschikt het grootste gedeelte over een eigen pand . De verdeling 
bedrijfsverzamelgebouw met gemeenschappelijke voorzieningen en bedrijfsverzamelgebouw zonder 
gemeenschappelijke voorzieningen is daarbij nagenoeg gelijk. (Zie figuur 6, bijlage 7) . 
Het onderzoek van ETIN (2003a en b) laat een vergelijkbare verdeling zien. In dat onderzoek was 
werkte iets minder dan 60% vanuit de thuissituatie. Het overige deel beschikte over een bedrijfspand. 

Wanneer is gekozen voor een woonwerkruimte, is gevraagd naar de huidige grootte van deze ruimte. 
(Zie figuur 7, bijlage 7) . Deze groottes van de woonwerkruimtes lopen erg uiteen . 29% van de 
respondenten die vanuit huis werken, wonen in een woonruimte tot 100 m2

. Vanaf 100 m2 tot 150 m2 

is dit percentage 27%. Het kleinste aantal respondenten woont en werkt in een ruimte van 150 m2 tot 
200 m2

, namelijk 13%. Opvallend is het grote aandeel respondenten dat aangeeft te beschikken over 
een woonwerkruimte van 200 m2 of groter. Dit percentage is namelijk 31%. 
In de huidige situatie van dit onderzoek wordt er in totaal op 19.373 m2 gewoond. Voor de gehele 
creatieve industrie in de regio komt dit neer op 581 .604 m2

. De gemiddelde grootte per 
woonwerkruimte komt daarmee op ongeveer 134 m2

. 

Na de grootte wordt er gekeken naar de woonvorm. Het overgrote gedeelte van de creatieve industrie 
in de regio Eindhoven die wonen en werken combineren, doen dit vanuit een eengezinswoning, 
namelijk 83%. Het overige dee! beschikt over een meergezinswoning. Wanneer gekeken wordt naar 
het type woning , zijn de rijtjeswoning (35%) en vrijstaande woning (27%) het meest gekozen . Het 
grote aandeel creatievelingen dat over een vrijstaande woning beschikt, kan een verklaring zijn voor 
het grote aandeel respondenten dat beschikt over een woning van 200 m2 of meer. (Zie figuur 8, 
bijlage 7) . 
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Als op niveau van de subgroepen wordt gekeken, ziet men dat bij de subgroepen architectuur en 
reclame het grootste gedeelte van de respondenten gevestigd is in een bedrijfspand. Vooral een 
solitair bedrijfspand is veel genoemd. Bij vormgeving is, naast een woonwerkruimte, een aanzienlijk 
gedeelte van de subgroep gehuisvest in een bedrijfsverzamelgebouw met gemeenschappelijke 
voorzieningen. De subgroep die relatief het meest vanuit huis opereert is de subgroep fotografie, film 
en video met 68% uit het cluster multimedia. In totaal werkt 60% van de respondenten uit het cluster 
multimedia vanu it een thuissituatie. De subgroepen reclame, ambachten en architectuur maken 
relatief het minste gebruik van hun eigen huis als werkruimte. 
Uit het onderzoek van ETIN kwam naar voren dat vormgeving relatief (73%) het meeste gebruik 
maakte van het eigen huis, gevolgd door beeldende kunst en antiek en fotografie, film en video met 
63%. Oak hier opereerden reclame, ambachten en architectuur het minste vanuit de thu issituatie. 

Verdeling naar fasen 
Alie fasen werken voor het grootste gedeelte vanuit een woonwerkruimte. Bij de fasen ontwerp en 
productie is dit deel relatief het grootst, namelijk 52% van de respondenten binnen deze fasen is 
werkzaam vanuit de thuissituatie. Het overige deel werkt vanuit een bedrijfspand. Hier is vooral het 
hebben van een eigen pand populair. Bij de fase ontwerp is het bedrijfsverzamelgebouw met 
gemeenschappelijke voorzieningen even populair als het hebben van een eigen bedrijfspand. 

6.3.3 Werkruimte 

Algemeen 
De creatieve industrie in de regio Eindhoven is te kenmerken als kleinschalig . Ongeveer 40% gaf aan 
te werken in een werkruimte tot 50 m2

. Slechts 8% beschikt over een werkruimte die 500 m2 of grater 
is. De respondenten zijn nagenoeg gelijk verdeeld over de overige categorieen, namelijk 50-100 m2

, 

100-200 m2 en 200-500 m2
. (Zie figuur 9, bijlage 7). 

In de huidige huisvestingssituatie van dit onderzoek wordt in totaal 54.752 m2 gebruikt als werkruimte. 
Wanneer dit aantal warden vertaald naar de creatieve industrie in de regio Eindhoven, wordt in totaal 
1.673.348 m2 gebruikt als werkruimte. Daarvan is 1.348.474 m2 (81 %) te kenmerken als bedrijfsruimte 
en 324.874 m (19%) als woonwerkruimte. Dit lage percentage woonwerkruimte wordt veroorzaakt 
doordat de werkruimtes van woonwerkvoorzieningen vooral kleine ruimtes betreffen, namelijk tot 50 
m2

. Bij de bedrijfsruimtes is de werkruimte veelal grater. Zo ligt in het geval van een solitair pand de 
nadruk op de laatste 3 categorieen, dus vanaf 100 m2

. Bij bedrijfsverzamelgebouwen zonder 
gemeenschappelijke voorzieningen ligt de nadruk op werkruimtes tussen de 100 en 500 m2

. 

Opvallend is dat bij bedrijfsverzamelgebouwen zonder gemeenschappelijke voorzieningen de nadruk 
ligt bij de eerste 3 categorieen, dus tot 200 m2

. (Zie figuur 10, bijlage 7). 
Oak wanneer men kijkt naar het aantal werknemers in de huidige situatie in relatie tot de hu idige 
werkruimte is een duidelijke spreiding te zien. De bedrijven, personen en instellingen bestaande uit 1 
persoon zijn vooral terug te vinden in de eerste categorie. Het zwaartepunt ligt bij werkruimtes tot 50 
m2

. Voor bedrijven, personen en instellingen bestaande uit 2 tot 10 personen is de respons nagenoeg 
gelijk verdeeld over de eerste 4 categorieen, dus werkruimtes tot 500 m2

. Bij bedrijven, personen en 
instellingen met een personeelsbestand van 10 werknemers en grater ligt de nadruk vooral op de 
laatste 2 a 3 categorieen, namelijk vanaf 100 m2

. (Zie figuur 10, bijlage 7) . 

Verde/ing naar subgroepen 

m2 werken huidig Totaal 
< 50 m2 50-100 m2 100-200 m2 200-500 m2 > 500 m2 

Subgroepen 
Ambachten , beeldende 
kunst en antiek (n=50) 28 18 22 22 6 100 
Architectuur en reclame (n=65) 32 14 17 18 15 100 
Multimedia (n=65) 42 15 17 17 6 100 
Muziek- en 35 22 16 16 8 100 
podiumkunsten (n=37) 
Vormgeving (n=45) 58 27 9 4 0 100 

Totaal (n=265) 38 18 17 16 8 100 

Figuur 29. Verdeling van de subgroepen over de grootte van de werkruimtes (in %) 
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Wanneer men kijkt op het niveau van de subgroepen, blijkt eigenlijk dat alle subgroepen zich vooral 
concentreren in de eerste categorie, namelijk tot 50 m2

. Bij de subgroep vormgeving is dit zelfs 60% 
van de respondenten . De subgroep architectuur en reclame laat tevens een hoog aandeel zien in de 
laatste categorie, groter dan 500 m2

. Dit kan te maken hebben met een gedeelte binnen deze 
subgroep, die vooral ook zakelijk georienteerd is. 

Verdeling naar fasen 

m2 werken huidig Totaal 
Fase in het < 50 m2 50-100 m2 100-200 m2 200-500 m2 > 500 m2 
Produktieproces 
Ontwerp (n=123) 45 23 15 11 5 100 
Productie (n=99) 34 14 17 18 11 100 
Verspreiding 29 17 21 24 7 100 
en uitwisseling (n=42) 

Totaal (n=265) 38 19 17 16 8 100 

Figuur 30. Verdeling van de productiefasen over de grootte van de huidige werkruimte (in %) 

De productiefasen ontwerp en productie concentreren zich duidelijk in de categorie tot 50 m2
. Voor de 

fase verspreiding en uitwisseling is dit minder eenduidig. De respons is hier min of meer gelijk 
verdeeld over de eerste 4 categorieen. Werkruimtes van 200-500 m en groter dan 500 m2 zijn vooral 
te vinden in de fase van productie. 

6.3.4 Eigendomsverhouding 

Algemeen 
De eigendomsverhouding in de huidige situatie kent een kleine meerderheid voor huren ten opzichte 
van kopen, namelijk 56% ten opzichte van 41 %. (Zie figuur 11 , bijlage 7). Als men kijkt naar de 
kruistabel van de huidige situatie ten opzichte van de huidige eigendomsverhouding (Zie figuur 12, 
bijlage 7), blijkt dat de optie kopen vooral gekoppeld is aan de situatie waarin wonen en werken 
gecombineerd wordt. Bedrijfsruimte wordt voornamelijk gehuurd. 

Verdeling naar subgroepen 

Eigendomsverhouding Totaal 
huidig 

Subgroeoen Huur Koop Anders 
Ambachten , beeldende 
kunst en antiek (n=50) 54 46 0 100 
Architectuur en reclame (n=65) 49 46 5 100 
Multimedia (n=65) 54 41 5 100 
Muziek- en 59 41 0 100 
podiumkunsten (n=37) 
Vormgeving (n=45) 55 45 0 100 

Totaal (n=265) 54 44 2 100 

Figuur 31 . Verdeling van de subgroepen over de eigendomsverhouding in de huidige huisvestingssituatie (in%) 

Bijna alle subgroepen laten een kleine meerderheid zien voor de optie huren. De subgroepen 
architectuur en reclame hebben beide een nagenoeg gelijke verdeling voor de opties huren en kopen. 
De subgroep fotografie, film en video laat een meerderheid zien voor de optie kopen. Verklaring 
hiervoor is dat deze subgroep een hoog percentage bedrijven, personen en instellingen kent die 
vanuit een thuissituatie werken. Uit het voorgaande bleek immers dat de optie kopen veelal gekoppeld 
is aan het beschikken over een woonwerkruimte. 
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Figuur 32. Verdeling van de productiefasen over de huidige eigendomsverhouding van de woonwerk- of werkruimte (in %) 

De productiefasen ontwerp en verspreiding en uitwisseling kennen allebei een meerderheid van de 
respondenten die huurt. Bij verspreiding en uitwisseling is dit percentage relatief het grootst, namelijk 
71 %. Bij ontwerp is dit percentage 52%. De fase productie kent een kleine meerderheid voor de optie 
kopen. Ook de fase ontwerp kent een hoog percentage kopers. Verklaring hiervoor is dat beide fasen 
een hoog aandeel creatievelingen kent, die wonen en werken gecombineerd hebben. 

6.3.5 Lasten 

Algemeen 
Bij de lasten wordt een splitsing gemaakt naar de situatie, namelijk de lasten in geval van huur en de 
lasten in geval van koop. Bij de situatie woonwerkruimte wordt de huur bekeken naar maand. Bij 
bedrijfsruimte is de huur bekeken per m2 per jaar. Bij de optie koop wordt in beide gevallen gekeken 
naar de hypotheeklasten per maand. 

Huurlasten woonwerkruimte 
Omdat het aantal respondenten bij de huurlasten per maand voor woonwerkru imte in de huidige 
situatie te laag is, wordt er geen verdeling van de respons gemaakt over de subgroepen, maar een 
algemeen beeld geschetst voor de creatieve industrie in de regio Eindhoven. (Zie figuur 13, bijlage 7). 
De nadruk bij het huren van woonwerkruimte ligt bij huren die binnen de huursubsidiegrens vallen5

. In 
totaal gaat het hier om 68%. Deze 68% is opgespl itst in 42% met huren tussen de€ 200,- en€ 400,
en 26% met huren tussen de€ 400,- en€ 600,-. Daarnaast valt 23% boven de huursubsidiegrens en 
betaald meer dan € 600,- huur per maand voor de woonwerkruimte. De overige 10% betaalt minder 
dan € 200,- per maand aan huur en valt zo onder de minimale huurgrens van de huursubsid ie. 

Huurlasten bedrijfsruimte 

Huurprijs huidig per m2 per jaar Totaal 
< 50 50-80 80-1 50 > 150 

Subgroepen m2/jaar m2/jaar m2/jaar . m2/jaar 

Ambachten , beeldende 
kunst en antiek (n=22) 41 5 27 27 100 
Architectuur en reclame (n=28) 11 18 54 18 100 
Multimedia (n=21 l 33 24 24 19 100 
Muziek- en 25 33 17 25 100 
IPodiumkunsten (n=21) 
Vormgeving (n=20) 35 30 30 5 100 

Totaal (n=105) 28 21 33 18 100 

Figuur 33. Verdeling van de subgroepen over de huidige huurlasten per m2 per jaar voor bedrijfsruimte (in %) 

5 
www.vrom.nl 
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Bij de huur van bedrijfsruimte (per m2 per jaar) is een indeling gemaakt die gebaseerd is op het 
broedplaatsenbeleid van de gemeente Amsterdam6

. 

Figuur 26 laat zien dat de respons per subgroep alleen voor de subgroep architectuur en reclame 
voldoet aan de eis van n ~ 25. Ook hier wordt dus voornamelijk een algemeen beeld geschetst. (Zie 
figuur 14, bijlage 7) . 
In totaal behoort 28% van de creatieve industrie in de regio Eindhoven tot de primaire doelgroep van 
dit beleid en betaalt minder dan € 50,- per m2 per jaar voor de gehuurde ruimte. Daarnaast behoort 
nog eens 20% tot de secundaire doelgroep. Zij betalen tussen de € 50,- en € 80,- per m2 per jaar. Bij 
elkaar gezien zou dus ongeveer 48% binnen dit broedplaatsenbeleid vallen . Dit betekent dat in de 
regio Eindhoven reeds bijna de helft van het aantal respondenten ender de kritische grens van € 80,
per m2 per jaar valt. Vooral de subgroepen vormgeving en multimedia vallen binnen deze categorie. 
Bijna een derde van het aantal respondenten valt binnen de reguliere huurprijzen van bedrijfsruimte 
voor Eindhoven7

. Zij betalen tussen de€ 80,- en € 150,- per m2 per jaar. De subgroepen architectuur 
en reclame behoren in het bijzonder tot deze categorie. De overige 17% betaalt meer dan € 150,- per 
m2 per jaar. Dit gedeelte betreft in het bijzonder de huur van winkelruimte. Vooral de subgroepen 
muziek- en podiumkunsten en ambachten, beeldende kunst en antiek zijn hier vertegenwoordigd. 

Hypotheeklasten woonwerkruimte 
Er is niet voldoende respons om een verdeling te maken naar subgroepen. In het algemeen is te zien 
dat in de huidige situatie de nadruk ligt op het kopen van woonwerkruimtes ten opzichte van de koop 
van bedrijfsruimte. Bij de woonwerkruimtes hebben er 2 categorieen duidelijk een meerderheid ten 
opzichte van de rest. De eerste categorie heeft hypotheeklasten van minder dan € 600,- per maand . 
De tweede categorie ligt tussen de€ 600,- en€ 900,-. (Zie figuur 15, bijlage 7) . 
Wanneer er nou gekeken wordt naar de gewenste woonvormen die daar bij horen, is te zien dat de 
eerste categorie voornamelijk hoek-, tussen- of rijtjeswoningen betreft en de tweede categorie 
voornamelijk vrijstaande woningen en hoek-, tussen- of rijtjeswoningen . Daarnaast wordt gekeken in 
hoeverre de hoogte van de gewenste koopprijs te maken heeft met de grootte van de woning. Dit 
verband komt in de respons niet duidelijk naar voren. De categorieen woningen van 50 m2 tot 200 m2 

concentreren zich voornamelijk over de eerste categorie, namelijk minder dan € 600,- per maand . De 
categorie woningen vanaf 200 m2 concentreert zich vooral in de tweede categorie, namelijk € 600,- tot 
€ 900,- per maand. (Zie figuur 16, bijlage 7). 

Hypotheeklasten bedrijfsruimte 
Bij de huidige hypotheeklasten van bedrijfsruimte per maand zijn er niet genoeg respondenten om een 
voldoende betrouwbaar beeld naar subgroepen te kunnen weergeven. Ook hier wordt alleen gekeken 
naar de getallen voor de gehele creatieve industrie in de regio. (Zie figuur 15, bijlage 7). 
Bij de solitaire bedrijfsruimte lijkt de nadruk te liggen op de eerste en de laatste categorie, namelijk 
minder dan € 600,- en meer dan € 1.500,- per maand. De respondenten van de antwoordcategorieen 
bedrijfsverzamelgebouw zonder gemeenschappelijke voorzieningen en bedrijfsverzamelgebouw met 
gemeenschappelijke voorzieningen concentreren zich in het bijzonder in de eerste categorie, namelijk 
minder dan € 600,- per maand. 

6.3.6 Dynamiek 

Algemeen 
De dynamiek in de sector is allereerst onderzocht aan de hand van het aantal jaren dat men in de 
huidige huisvesting is gevestigd. Voor de gehele creatieve industrie in de regio geldt het volgende. 
(Zie figuur 17, bijlage 7). Hieruit blijkt dat 26% 2 jaar of korter in de huidige huisvesting is gevestigd. 
Bij 5 jaar of korter is dit percentage al opgelopen naar 55% en bij 10 jaar of korter is dit percentage 
74%. Slechts 26% beschikt langer dan 10 jaar over de huidige huisvesting. Men kan hier dus uit 
afleiden dat de creatieve industrie in Eindhoven een zeer dynamische sector is. Ook uit het onderzoek 
van ETIN (2003a en b) komt een vergelijkbaar beeld naar voren. 60% is 5 jaar of korter op de huidige 
locatie gehuisvest. Bij 10 jaar en korter is dit percentage opgelopen tot ruim 80%. 

6 
www.broedplaatsamsterdam.nl 

BroedplaatsAmsterdam is een projectorganisatie van de gemeente Amsterdam die tot taak heeft meer betaalbare ateliers en 
(woon-)werkruimtes voor kunstenaars en alternatieve, culturele ondernemers te vinden en te ontwikkelen. Een belangrijk 
instrument is het verlenen van subsidie aan initiatieven die voldoen aan de voorwaarden. De huurprijs van ruimtes die met 
Broedplaatssubsidie zijn gerealiseerd bedraagt voor de doelgroep in de regel maximaal 50 euro per m2 per jaar. Voor het 
overige concrete aanbod geld! dat de huurprijs maximaal 80 euro per m2/jaar bedraagt. 
7 

www.dtz.nl 
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Vervolgens is gekeken naar de verhuisgeneigdheid binnen de creatieve industrie in de regio 
Eindhoven. (Zie figuur 18, bijlage 7) . De verdeling verhuisgeneigden en niet-verhuisgeneigden binnen 
de sector is nagenoeg gelijk, namelijk 45% en 40%. Het overige deel, 16%, heeft nog geen concrete 
verhuisplannen of twijfelt. De termijn waarbinnen de verhuisgeneigden ook daadwerkelijk willen 
verhuizen is opvallend kort. Ongeveer 61 % van de verhuisgeneigden geeft aan binnen nu en 2 jaar te 
willen verhuizen. Binnen nu en 5 jaar is dit percentage al opgelopen naar 95%. (Zie figuur 19, bijlage 
7) . 
Belangrijkste reden om te verhuizen is vooral het ruimtegebrek van de huidige huisvesting. Andere 
belangrijke redenen voor verhuizen zijn het gebrek aan functionaliteit van de huidige huisvesting, de 
behoefte aan een eigen pand, het aflopen van het huidige huurcontract en het feit dat de huidige 
locatie onaantrekkelijk is voor creatieve activiteiten. Ook de optie "anders" werd vaak gekozen. Hier 
werd vooral gedoeld op gedwongen vertrek uit de huidige huisvesting door bijvoorbeeld sloop of 
herbestemming van het pand . De minst belangrijke redenen om te verhuizen is een slechte 
bereikbaarheid van de locatie. (Zie figuur 20 bijlage 7). Ook uit het onderzoek van ETIN kwam ook 
naar voren dat ruimtegebrek de belangrijkste reden is om te verhuizen , samen met onvoldoende 
functionaliteit van de huidige locatie. 

Op de vraag waarheen men wil verhuizen, geeft 74% aan te willen verhuizen naar of binnen de 
gemeente Eindhoven. Slechts 7% geeft aan te willen verhuizen naar een andere reg io, provincie of 
land. Het overige deel wil verhuizen naar of binnen de regio Eindhoven. Veruit het grootste gedeelte 
van deze verhuisgeneigden , wil binnen dezelfde gemeente verhuizen. (Zie figuur 21 , bijlage 6). 

Verdeling naar subgroepen 

Jaren huidige huisvesting Verhuisplannen Totaal 
Weet Ja Nee 

Subgroeoen =2 3-5 6-10 >10 niet 
Ambachten , beeldende 
kunst en antiek (n=50) 12 22 28 38 10 44 46 100 
Architectuu r en reclame (n=65) 32 25 15 28 15 40 45 100 
Multimedia (n=65) 29 31 17 23 17 43 40 100 
Muziek- en 11 27 30 32 19 32 49 100 
podiumkunsten (n=37) 
Vormgeving (n=45) 38 29 20 13 22 51 27 100 

Totaal (n=265) 26 27 21 27 16 43 41 100 

Figuur 34. Kenmerken van de dynamiek naar subgroep (in %) 

De meeste dynamiek is terug te vinden bij de subgroepen vormgeving, multimedia en arch itectuur en 
reclame. De nadruk ligt hier vooral op de eerste 2 categorieen, namelijk 2 jaar en korter en 3 tot en 
met 5 jaar. De subgroepen ambachten, beeldende kunst en antiek en muziek- en podiumkunsten zijn 
beduidend minder dynamisch. Zij concentreren zich vooral in de laatste 2 categorieen, namelijk 6 tot 
en met 10 jaar en langer dan 10 jaar. 

Vervolgens de verhu isgeneigdheid. De subgroep vormgeving is voornamelijk verhuisgeneigd. De 
subgroepen ambachten , beeldende kunst en antiek, architectuur en reclame en multimedia zijn 
nagenoeg gelijk verdeeld over verhuisgeneigd en niet-verhuisgeneigd. De subgroep multimedia is 
vooral niet-verhuisgeneigd. 

Verdeling naar fasen 

Jaren huidige huisvesting Verhuisplannen Totaal 
Fase in het Weet ik Ja Nee 
Produktieproces = 2 3-5 6-10 > 10 niet 

Ontwerp (n=123) 33 30 20 18 22 45 34 100 
Productie (n=99) 22 26 20 31 10 40 49 100 
Verspreid ing 14 17 26 43 14 40 45 100 
en uitwisseling (n=42) 

Totaal (n=265) 26 27 21 27 16 43 41 100 

Figuur 35. Kenmerken van de dynamiek naar fase (in %) 
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De dynamiek in deze industrie komt het duidelijkst naar voren bij de productiefase ontwerp. Op de 
vraag hoelang men in de huidige huisvesting is gevestigd , antwoordt ruim 60% 5 jaar of korter. De 
fase verspreiding en uitwisseling is een stuk minder dynamisch. Daar werd vooral geantwoord 6 tot en 
met 10 jaar of langer. De fase productie is gelijkmatiger verdeeld over de verschillende categorieen. 
Deze fase kent wellicht een dynamisch deel en een minder dynamisch deel. 

Vervolgens de verhuisgeneigdheid . De waardeketen ontwerp is vooral verhuisgeneigd. Tevens kent 
ontwerp het hoogste aandeel twijfelaars. De keten productie is vooral niet-verhuisgeneigd. Bij 
verspreiding en uitwisseling is het aantal verhuisgeneigden en niet-verhuisgeneigden nagenoeg gelijk 
verdeeld. 

6.4 Kenmerken gewenste huisvestingssituatie 

Locatie gewenst Situatie gewenst Totaal 
Bedrijven/ Buiten- Woon-werk Solitair BVG BVG 

Subgroepen Won en Winkel kantoren gebied Anders ruimte zonder met 
Ambachten , beeldende 
kunst en antiek (n=27) 33 30 19 7 11 52 26 11 11 100 
Architectuur en reclame (n=36) 14 25 42 3 17 33 19 11 36 100 
Multimedia (n=39) 26 18 36 10 10 51 15 10 23 100 
Muziek- en 21 37 13 2 5 63 21 2 5 100 
1podiumkunsten (n=19) 
Vormgeving (n=33) 15 9 21 6 48 42 3 9 45 100 

Totaal (n=156) 22 22 30 6 20 47 16 10 28 100 

Figuur 36. Kenmerken van de gewenste huisvestingssituatie naar subgroepen (in %) 

Locatie gewenst Situatie gewenst Totaal 
Fase in het Bedrijven/ Buiten- Woon-werk Solitair BVG BVG 
Produktieproces Wonen Winkel kantoren gebied Anders ruimte zonder met 
Ontwerp (n=82) 15 16 34 6 30 40 13 9 38 100 
Productie (n=50) 36 14 32 8 10 52 16 10 22 100 
Verspreiding 17 57 13 4 9 61 22 13 4 100 
en uitwisseling (n=23) 

Totaal (n=156) 22 21 30 6 20 47 15 10 28 100 

Figuur 37. Kenmerken van de gewenste huisvestingssituatie naar fasen (in %) 

6.4.1 Locatie 

Locatie gewenst Totaal 

Bedrijven/ Buiten-

Locatie huidig Wonen Winkel kantoren gebied Anders 

Wonen 45 14 19 6 16 43 

Winkel 12 { ;; E19 0 4 16 14 

Bedrijven/kantoren 3 2 ~ •. 11e4~fh7 5 13 29 

Buitengebied 44 16 24 x'Mii; ·;i15 0 2 

Anders 14 13 14 0.~? 71 ?t0.' 53 12 

Totaal (n=5111) 24 18 33 6 19 100 

Verschil -19 +4 +4 +4 +7 

Figuur 38. Kruistabel van het gewenste locatietype ten opzichte van he! huidige locatietype (in %) 

Algemeen 
De vraag welk type locatie in de gewenste huisvestingssituatie het meest wenselijk is, laat een heel 
versnipperd beeld zien. Een bedrijventerrein of kantoorlocatie heeft met 33% van de antwoorden een 
kleine meerderheid ten opzichte van de overige antwoordmogelijkheden. Een locatie in een 
winkelstraat of -centrum is samen met wonen in een buitengebied of buiten de bebouwde kom het 
minst populair. Een locatie met overwegend de woonfunctie, een locatie in een winkelstraat of 
winkelcentrum en de optie "anders" hebben vervolgens ongeveer een gelijke verdeling . 
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Als uitleg bij de optie "anders" werd vooral gedoeld op een locatie met een mix van verschillende 
functies en een locatie met een creatief karakter. (Zie figuur 22, bijlage 7). 
In vergelijking met de locatie in de huidige huisvestingssituatie betekent dit een forse verschuiving van 
locaties met overwegend wonen, naar de overige typen locaties. Vooral de optie "anders" kreeg 
relatief meer antwoorden dan in de huidige situatie. Hier werd vooral de voorkeur uitgesproken voor 
locaties met een mix van functies of locaties met een creatief karakter. 

Verdeling naar subgroepen 
In figuur 36 is te zien dat vooral de subgroep vormgeving koos voor de antwoordmogelijkheid 
"anders" . De subgroepen architectuur en reclame en multimedia geven daarentegen de voorkeur aan 
een bedrijventerrein of kantorenlocatie. Ambachten, beeldende kunst en antiek laten een nagenoeg 
gelijke verdeling zien over een locatie met overwegend wonen en een locatie in een winkelstraat of -
centrum. De resultaten van de subgroepen muziek- en podiumkunsten voldoen niet aan de eis n 2! 25 
en zijn daarmee niet voldoende betrouwbaar. 

Verdeling naar fasen 
In de gewenste huisvestingssituatie, figuur 37, heeft de fase ontwerp vooral voorkeur voor huisvesting 
op een bedrijventerrein of kantoorlocatie, gevolgd door de optie "anders". In de huidige situatie was dit 
een locatie met overwegend wonen . Bij productie is er een nagenoeg gelijke verdeling over de 
antwoordmogelijkheden een locatie met de woonfunctie en een bedrijventerrein of kantoorlocatie. Ook 
hier was dit in de huidige situatie een locatie met overwegend de woonfunctie. Bij de fase verspreiding 
en uitwisseling is de voorkeur voor een locatie in een winkelstraat of winkelcentrum nog duidelijker 
geworden ten opzichte van de huidige locatie. In de huidige situatie gaf 41 % aan gehuisvest te zijn in 
een winkelstraat of -centrum. In de gewenste situatie is dit percentage gegroeid tot 57% van de 
respondenten binnen deze fase. 

6.4.2 Situatie 

Situatie nieuw Totaal 

Woon-werk BVG BVG 

Situatie huidig ruimte Solitair zonder met 

Woon-werkruimte 
#\ 

cf' 71 6 5 18 52 

Solitair 17 ,;;t;t;;,~;r 46 19 17 15 

BVG zonder 31 5 )~-2~ 38 11 

BVG_met 27 8 8 '~f11l~1t56 22 

Totaal (n=5111) 49 12 10 29 100 

Verschil -3 -3 -1 +7 

Figuur 39. Kruistabel van de gewenste huisvestingssituatie ten opzichte van de huidige huisvestingssituatie (in %) 

Algemeen 
Ook in de gewenste huisvestingssituatie blijft de woonwerkruimte het meest populair met 49% van de 
respondenten . Het andere gedeelte is gehuisvest in een bedrijfspand. Van dat deel heeft een 
meerderheid voorkeur voor huisvesting in een bedrijfsverzamelgebouw met gemeenschappelijke 
voorzieningen. (Zie figuur 23, bijlage 7) . In vergelijking met de huisvesting in de huidige 
huisvestingssituatie is er een verschuiving waarneembaar van woonwerkruimtes en het hebben van 
een eigen bedrijfsruimte naar huisvesting in een bedrijfsverzamelgebouw met gemeenschappelijke 
voorzieningen. Men kan hier uit opmaken dat er sprake is van vraag naar huisvesting met meerdere 
bedrijven in een pand, waarbij de verschillende voorzieningen in dit pand gedeeld worden. 

Wanneer de voorkeur is uitgesproken voor een woonwerkruimte, is gevraagd naar de gewenste 
grootte van deze ruimte. Ten opzichte van de huidige huisvestingssituatie is er een verschuiving te 
zien in de woninggrootte. In het aantal woningen tot 100 m2 is een inkrimping te zien, namelijk van 
29% in de huidige situatie naar 14% in de gewenste situatie. De categorie woningen van 150 m2 tot 
200 m2 groeit mede hierdoor van 13% in de huidige situatie tot 23% in de gewenste situatie. Het 
aandeel respondenten in de andere categorieen, 100 m2 tot 150 m2 en 200 m2 en groter, blijven 
nagenoeg gelijk in de gewenste huisvestingssituatie. (Zie figuur 24, bijlage 7) . 
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In de gewenste situatie is er, op basis van de enquete, vraag naar in totaal 12.000 m2 woonruimte. 
Vertaald naar de vraag vanuit de gehele creatieve industrie in de regio, komt dit neer op 417.000 m2 

woonruimte. De gemiddelde ~rootte van de woonwerkruimte komt in de gewenste situatie op 167 m2
. 

Dat is een toename van 33 m ten opzichte van de huidige situatie. 
De totale vraag naar woonwerkruimte vanuit de creatieve industrie in de regio Eindhoven voor Strijp S 
is 55.000 m2

. Een berekening van de totale vraag naar woonwerkruimte voor Strijp S is te vinden in 
bijlage 11 . 

Woonvorm gewenst Totaal 
Vrijstaande Geschakeld/ Hoek/ Apparte-

Woonvorm huidig woning 2onder1 kap Tussen/Rii ment Studio Loft Anders 
Vrijstaande woning f '75 3 13 9 26 
Geschakeld/ 41 ' 34 7 18 22 
2onder1kao , .. :1 c:,;7. 
Hoek/Tussen/Rii 37 17 1trawa010 ·17 25 4 35 
Appartement 46 1UM&tti&l&16 11 28 14 
Anders 100 J 3 

Totaal (n=2501) 48 13 6 5 1 15 11 100 

Verse hi I +22 -9 -29 -9 +1 +15 +8 

Figuur 40. Kruistabel van de huidige woonvorm met de gewenste woonvorm (in %) 

Ook bij de gewenste woonvorm is een verschuiving waarneembaar ten opzichte van de huidige 
situatie. Het aandeel eengezinswoningen neemt af ten opzichte van 83% in de huidige situatie naar 
67% in de gewenste situatie. Het aandeel meergezinswoningen neemt hiermee toe van 14% in de 
huidige situatie naar 21 % in de gewenste situatie. Dit wordt vooral veroorzaakt naar de grate 
belangstelling naar lofts als woonvorm (15%). Ook de vrijstaande woning wint aan terrein ten opzichte 
van de huidige situatie. Het aandeel is gegroeid van 26% naar 48%. Dit is vooral ten koste gegaan 
van de belangstelling voor rijtjeswoningen. Daar is het percentage gedaald van 35% in de huidige 
situatie naar 6% in de gewenste situatie. (Zie ook figuur 25, bijlage 7) . 

Wanneer is gekozen voor een bedrijfsverzamelgebouw met gemeenschappelijke voorzieningen , is 
gevraagd naar de gewenste voorzieningen in een dergelijk pand . Alleen de opties 
receptie/ontvangstruimte (66%), kantine/bedrijfsrestaurant (55%) en conferentie/vergaderruimte (53%) 
behaalde daar een meerderheid van de stemmen. 
De optie beveiliging behaalt net geen meerderheid maar scoort toch hoog , namelijk 46%. Veel 
creatievelingen werken met dure machines of computers en hechten toch vaak belang aan goede 
beveiliging . (Zie figuur 26, bijlage 7). 

Verdeling naar subgroepen 
In figuur 36 laten de subgroepen architectuur en reclame en vormgeving een gelijke verdeling zien 
van het aantal respondenten over de antwoordmogelijkheden woonwerkruimte en 
bedrijfsverzamelgebouw met gemeenschappelijke voorzieningen . Bij de subgroepen ambachten, 
beeldende kunst en antiek en multimedia blijft het grootste deel van de respondenten de voorkeur 
uitspreken voor een woonwerkruimte. 

Verdeling naar fasen 
In de huidige situatie was de verdeling van de fasen over de huidige huisvestingssituatie zo, dat een 
meerderheid binnen alle fasen vanuit een woonwerkruimte opereerde. In de gewenste 
huisvestingssituatie is dit voor de fasen productie en verspreiding en uitwisseling gelijk gebleven. 
Alleen bij de fase ontwerp is een verschuiving te zien van woonwerkruimte naar huisvesting in een 
bedrijfsverzamelgebouw met gemeenschappelijke voorzieningen. De verdeling is in de gewenste 
huisvestingssituatie binnen de fase ontwerp nagenoeg gelijk. 
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6.4.3 Werkruimte 

m2 werken gewenst 

m2 werken huidig < 50 m2 50-100 m2 100-200 m2 200-500 m2 > 500 m2 

< 50m2 \' :•·57 33 9 0 0 

50-100 m2 0 " 52 43 5 0 

100-200 m2 0 0 .~\JJ\1:~~1\lt ' 42 52 8 

200-500 m2 0 0 19 b::~,lf . 1: ;'55 17 

> 500 m2 0 0 0 0 ' foo 

Totaal (n=5111) 21 24 24 21 10 

Verschil -17 +2 +5 +6 +4 

Totaal 

37 

22 

19 

15 

6 

100 

J.S.Koops 
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Figuur 41 . Kruistabel van de gewenste grootte van de werkruimte ten opzichte van de grootte van de werkruimte in de huidige 
situatie (in %) 

Algemeen 
Op basis van de totale respons van dit onderzoek wordt in totaal 25.000 m2 gevraagd als werkruimte. 
Wanneer er wordt gekeken naar het totaal voor de creatieve industrie in de regio op basis van deze 
resultaten , blijkt dat de totale vraag naar bedrijfsruimte neerkomt op 522.000 m2

. Van deze 522.000 
m2 bedrijfsruimte is 401.000 m2 van verhuisgeneigden (77%) en 121 .000 m2 van twijfelaars. 
De totale vraag naar bedrijfsruimte vanuit de creatieve industrie in de regio Eindhoven voor Strijp S is 
179.000 m2

. Een berekening van de totale vraag naar bedrijfsruimte voor Strijp S is te vinden in bijlage 
11 . 
In vergelijking met de huidige situatie kan men zien dat men in de gewenste situatie behoefte heeft 
aan grotere woonwerkruimtes. In plaats van het zwaartepunt in de eerste categorie, namelijk tot 50 
m2

, ligt de nadruk in de gewenste situatie op de eerste 4 categorieen, dus tot 500 m2
. Vooral bij de 

subgroep vormgeving is deze verschuiving goed te zien. De respondenten zijn binnen deze 
subgroepen met een kleine meerderheid opgeschoven van de categorie tot 50 m2 naar de categorie 
50-100 m2

. 

Verdeling naar subgroepen 

m2 werken gewenst Totaal 
< 50 m2 50-1 00 m2 100-200 m2 200-500 m2 > 500 m2 

Subgroepen 
Ambachten , beeldende 
kunst en antiek (n=27) 11 26 19 22 11 100 
Architectuur en reclame (n=36) 25 11 33 22 8 100 
Multimedia (n=39) 28 18 26 21 5 100 
Muziek- en 16 32 21 16 5 100 
podiumkunsten (n=19) 
Vormgeving (n=33) 30 39 24 3 0 100 

Totaal (n=156) 23 24 26 17 6 100 

Figuur 42. Verdeling van de gewenste grootte van de werkruimte naar subgroepen (in %) 

Bij de subgroepen architectuur en reclame komt de verschuiving naar rechts duidelijk naar voren. In 
de huidige situatie waren de respondenten verspreid over de eerste 3 categorieen. Nu in de gewenste 
situatie is een oververtegenwoordiging te zien in categorie 3, namelijk 100-200 m2

. Oorzaak van de 
verschuiving is de relatieve verschuiving van de vraag van woonwerkruimtes naar bedrijfsruimtes. 
Door die verschuiving is het totale aantal m2 toegenomen. 
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Verdeling naar fasen 

m2 werken gewenst Totaal 
Fase in het < 50 50-100 100-200 200-500 > 500 
Produktieproces m2 m2 m2 m2 m2 
Ontwerp (n=82) 28 28 28 12 2 100 
Productie (n=50) 24 18 20 24 10 100 
Verspreiding 4 26 30 13 13 100 
en uitwisseling (n=23) 

Totaal (n=156) 23 25 26 16 6 100 

Figuur 43. Verdeling van de gewenste grootte van de werkruimte naar productiefase (in %) 
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Net als bij de subgroepen, ook bij de productiefasen een duidelijke verschuiving van het aantal m2 

naar rechts. In de huidige situatie lag de nadruk binnen de fasen ontwerp en productie vooral op de 
categorie tot 50 m2

. In de gewenste situatie is dit verschoven naar een gelijkmatige spreiding over de 
eerste 3 categorieen. Bij productie zelfs de eerste 4. Bij de fase verspreiding en uitwisseling ligt de 
nadruk in de gewenste situatie op de 2e en 3e categorie. In de huidige situatie was dit nog de eerste 4 
categorieen. Oorzaak van de verschuiving is de relatieve verschuiving van de vraag van 
woonwerkruimtes naar bedrijfsruimtes. Door die verschuiving neemt het totale aantal m2 toe. 

6.4.4 Eigendomsverhouding 

Eigendomsverhouding Totaal 

Eigendomsverhouding gewenst 

huidig Huur Koop Anders 

Huur ;>~v&i1¥f5'9 34 7 63 

Koop 30 63 7 35 

Anders 0 59 l jfo&Plt@•" · 3 ' 
Totaal (n=5111) 47 45 8 100 

Verschil -16 +10 +6 

Figuur 44. Kruistabel van de gewenste eigendomsverhouding ten opzichte van de huidige eigendomsverhouding (in%) 

Algemeen 
In de gewenste huisvestingssituatie is de gewenste eigendomssituatie nagenoeg gelijk verdeeld over 
de opties huren (47%) en kopen (45%). In vergelijking met de huidige eigendomsverhouding is de 
optie kopen dus iets populairder geworden ten opzichte van de optie huren. Dit is op zich opmerkelijk 
te noemen als men kijkt naar het dynamische karakter van de creatieve industrie in de regio. Aan de 
andere kant is het onderzoek alleen gehouden onder de doorstromers van de creatieve industrie in de 
regio. Wellicht zou een onderzoek onder starters een ander beeld laten zien. 
In de gewenste situatie blijkt dat de optie koop iets verschoven is van woonwerkruimtes naar 
bedrijfsverzamelgebouwen met en zonder gemeenschappelijke voorzieningen. Dit hangt samen met 
de verschuiving van de voorkeur naar voornamelijk bedrijfsverzamelgebouwen met 
gemeenschappelijke voorzieningen in verhouding tot de voorkeur voor woonwerkruimtes in de huidige 
situatie. (Zie figuur 27, bijlage 7). 
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Verdeling naar subgroepen 

Eigendomsverhouding Totaal 
huidig 

Subgroepen Huur Koop Anders 
Ambachten , beeldende 
kunst en antiek (n=27) 48 37 11 100 
Architectuur en reclame (n=36) 56 44 0 100 
Multimedia (n=39) 44 49 8 100 
Muziek- en 37 58 5 100 
podiumkunsten (n=19) 
Vormgeving (n=33) 48 42 9 100 

Totaal (n=156) 47 46 6 100 

Figuur 45. Verdeling van de gewenste eigendomsverhouding naar subgroepen (in %) 
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De subgroepen ambachten, beeldende kunst en antiek en architectuur en reclame bl ijven ook in de 
gewenste situatie een kleine voorkeur houden voor huren ten opzichte van kopen. Bij de subgroep 
muziek- en podiumkunsten is de grootste verandering te zien. In de huidige situatie huurt deze 
subgroep vooral, maar in de gewenste situatie is een kleine meerderheid te zien voor de optie kopen . 
De subgroepen multimedia en vormgeving laten ook een verandering zien . Beide zijn in de gewenste 
situatie nagenoeg gelijk verdeeld over de opties huren en kopen. 

Verdeling naar fasen 

Eigendomsverhouding Totaal 
Fase in het gewenst 
Produktieproces Huur Koop Anders 
Ontwerp (n=82) 54 41 5 100 
Productie (n=50) 44 52 4 100 
Verspreiding 35 48 13 100 
en uitwisseling (n=23) 

Totaal (n=156) 48 46 6 100 

Figuur 46. Verdeling van de gewenste eigendomsverhouding naar productiefase (in %) 

De productiefasen laten een duidelijke verandering zien op het gebied van de eigendomsverhouding 
in de huidige en de gewenste situatie. In de huidige situatie kent de fase verspreiding en uitwisseling 
een ruime meerderheid die de werkruimte huurt. In de gewenste situatie is dit veranderd in een 
nagenoeg gelijke verdeling over de opties kopen en huren . De grootste verandering zit hem dus 
vooral in deze productiefase. Voor de overige fasen verandert er weinig . De ontwerp behoudt een 
voorkeur voor huren en de fase productie kent ook in de gewenste situatie een kleine meerderheid 
voor de optie kopen. 

6.4.5 Lasten 

Algemeen 
Bij de lasten wordt een splitsing gemaakt naar de situatie, namelijk de lasten in geval van huur en de 
lasten in geval van koop. Bij de situatie woonwerkruimte wordt de huur bekeken naar maand. Bij 
bedrijfsruimte is de huur bekeken per m2 per jaar. Bij de optie koop wordt in beide gevallen gekeken 
naar de maximaal te betalen koopprijs. 

Huurlasten woonwerkruimte 
Omdat het aantal respondenten bij de huurlasten per maand voor woonwerkruimte ook in de 
gewenste situatie te laag is, wordt er geen verdeling van de respons gemaakt over de subgroepen . 
Ook voor de regio als geheel is de respons te laag om een betrouwbare weergave van de resultaten 
te geven. 

De Creatieve lndustrie: Een kans voor Strijp S?! 60 



Tu I e lechnische universiteit eindhoven J.S.Koops 
80478371 

31/08/2005 

Huurlasten bedrijfsruimte 
Bij de huur van bedrijfsruimte (per m2 per jaar) wordt een algemeen beeld geschetst (Zie figuur 28, 
bijlage 7). Hier behoort in de gewenste situatie in totaal 29% van de creatieve industrie in de regio 
Eindhoven tot de primaire doelgroep van dit beleid en wil minder betalen dan € 50,- per m2 per jaar 
voor de gehuurde ruimte. Daarnaast behoort nog eens 18% tot de secundaire doelgroep. Zij willen 
tussen de € 50,- en € 80,- per m2 per jaar betalen . Bij elkaar gezien zou ongeveer 47% binnen dit 
broedplaatsenbeleid vallen . Dit betekent dat in de regio Eindhoven ook in de gewenste situatie bijna 
de helft van het aantal respondenten onder de kritische grens van € 80,- per m2 per jaar valt. Verder 
wil 24% van de respondenten in de gewenste situatie tussen de € 80,- en € 150,- per m2 per jaar 
betalen. Oat is ten opzichte van de huidige situatie een kleine afname. De overige 29% wil meer dan € 
150,- per m2 per jaar betalen voor de werkruimte. Dit gedeelte betreft in het bijzonder de huur van 
winkelruimte. Hier is ten opzichte van de huidige situatie een kleine toename te zien. 
In het verlengde hiervan is gekeken of er verschil is te zien in de maximaal te betalen huurprijs van 
bedrijfsverzamelgebouwen met gemeenschappelijke voorzien ingen en bedrijfsverzamelgebouwen 
zonder gemeenschappelijke voorzieningen. Maar ook hier was de respons te laag om er betrouwbare 
uitspraken over te doen. 

Koopprijzen woonwerkruimte 
Ten tweede wordt er gekeken naar de lasten in geval van koop. Ook hier wordt weer een splitsing 
gemaakt ten aanzien van woonruimte en bedrijfsruimte. In figuur 29, bijlage 7 is te zien dat in de 
gewenste situatie de nadruk ligt op het kopen van woonwerkruimtes ten opzichte van de koop van 
bedrijfsruimte. Bij de woonwerkruimtes hebben er 2 categorieen duidelijk een meerderheid ten 
opzichte van de rest. De eerste categorie heeft koopprijzen tussen de€ 200.000,- en € 300.000,-. De 
tweede categorie ligt tussen de€ 400.000,- en € 500.000,-. Wanneer er nou gekeken wordt naar de 
gewenste woonvormen die daar bij horen, is te zien dat de eerste categorie voornamelijk lofts betreft 
en de tweede categorie voornamelijk vrijstaande woningen. Oat de hoogte van de gewenste koopprijs 
ook te maken heeft met de grootte van de woning is te zien in figuur 30 in bijlage 7. Hoe groter de 
woonruimte, hoe hoger de maximaal te betalen koopprijs voor de woning. 

Koopprijzen bedrijfsruimte 
Bij de maximale koopprijs van bedrijfsruimte zijn er niet genoeg respondenten om een voldoende 
betrouwbaar beeld te kunnen weergeven naar subgroepen. Voor de gehele creatieve industrie in de 
regio kun je zeggen dat, gekeken naar figuur 29, bijlage 7, de respondenten van de antwoordcategorie 
solitair een maximale koopprijs te kennen geven tussen de € 400.000,- en € 500.000,-. Bij het 
bedrijfsverzamelgebouw zonder gemeenschappelijke voorzieningen ligt de nadruk op de laatste 2 
categorieen, namelijk tussen de € 400.000,- en € 500.000,- en meer dan € 500.000,-. Het 
bedrijfsverzamelgebouw met gemeenschappelijke voorzieningen heeft een meerderheid bij een 
maximale koopprijs tussen de€ 300.000,- en€ 400.000,-. 

6.5 Kenmerken locatie-eisen 

6.5.1 Vestigingsmilieu 

Algemeen 
De verdeling van de creatieve industrie over het gewenste vestigingsmilieu laat zien dat meer dan de 
helft van de creatieve industrie in de regio voorkeur heeft voor een centrummilieu. (Zie figuur 31 , 
bijlage 7). Met een centrummilieu wordt in dit onderzoek bedoeld concentraties op en rond knopen in 
het stedelijke netwerk, zoals het stadscentrum, een binnenstedelijke randzone of een 
stationsomgeving. Belangrijke kenmerken van een dergelijk milieu zijn een mix van verschillende 
functies en een hoog voorzieningenniveau. Uit het onderzoek van ETIN (2003a en b) is ook duidelijk 
naar voren gekomen dat de mate waarin creatieve bedrijven in een regio aanwezig zijn , nauw samen 
hangt met de verstedelijkingsgraad van die regio. De creatieve ondernemingen zijn binnen de regio 
Eindhoven sterk geconcentreerd in Eindhoven zelf en als men nog verder inzoomt, ziet men een 
sterke concentratie binnen de ringweg, het centrum van de stad. 
29% van de respondenten geeft de voorkeur aan een gemengd milieu. Hieronder worden 
kleinschalige centra op buurt- en wijkniveau en individueel verspreide vestigingen in gebieden bu iten 
het centrum verstaan. In dergelijke milieus is de woonfunctie overheersend . Een logische verklaring 
hiervoor is dat veel creatieve ondernemers veelal vanuit de thuissituatie opereren. 
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Tevens is er gekeken naar de verdeling van het gewenste vestigingsmilieu over de gewenste 
verschillende typen locaties. (Zie figuur 32, bijlage 7). Het vestigingsmilieu specifiek werkmilieu geeft 
hier een duidelijk beeld. In 85% van de gevallen is zowel gekozen voor een bedrijventerrein of 
kantorenlocatie als voor een specifiek werkmilieu. Een andere mogelijkheid is hier ook eigenlijk niet. 
Voor het centrummilieu is dat minder eenduidig. Hier is in de meeste gevallen gekozen voor de optie 
winkelstraat of winkelcentrum. Maar ook bedrijventerrein of kantoorlocatie wordt veel gekozen. Dit is 
op zich niet vreemd omdat een centrumlocatie een mix aan functies kent en de keuze voor slechts 
Mn van de locatietypen in dat geval niet gemakkelijk is. Wei opvallend is dat bij het gemengde milieu 
slechts 48% ook daadwerkelijk de voorkeur heeft voor een locatie met overwegend de woonfunctie. 
25% kiest hier voor een bedrijventerrein of kantoorlocatie in combinatie met een gemengd milieu. Dit 
kan betekenen dat een groot deel binnen deze categorie de voorkeur geeft aan kleinschalige 
bedrijventerreinen of kantoorlocaties binnen een locatie met overwegend de woonfunctie. 

Verde/ing naar subgroepen 

Vestigingsmilieu Totaal 
Centrum- Specifiek Gemengd Anders 

Subgroepen milieu werkmilieu milieu 
Ambachten , beeldende 
kunst en antiek (n=27) 48 7 33 11 100 
Architectuur en reclame (n=36) 72 8 19 0 100 
Multimedia (n=39) 49 15 31 5 100 
Muziek- en 44 17 28 11 100 
podiumkunsten (n=19) 
Vormgeving (n=33) 61 9 12 18 100 

Totaal (n=156) 55 12 25 8 100 

Figuur 47. Kenmerken vestigingsmilieu naar subgroepen (in%) 

Alie subgroepen hebben voorkeur voor een centrummilieu . Bij de Mn komt dit duidelijker naar voren 
dan bij de ander. Vooral bij de subgroepen architectuur en reclame komt deze voorkeur het duidelijkst 
naar voren . 

Verdeling naar fasen 

Vestigingsmilieu Totaal 
Fase in het Cent rum- Specifiek Gemengd Anders 
Produktieproces milieu werkmilieu milieu 
Ontwerp (n=82) 61 11 21 7 100 
Productie (n=50) 39 14 37 10 100 
Verspreiding 70 9 13 9 100 
en uitwisseling (n=23) 

Totaal (n=156) 55 12 25 8 100 

Figuur 48. Kenmerken locatie-eisen naar fasen ( in%) 

De verdeling van de verschillende fasen over het gewenste vestigingsmilieu laat een opmerkelijk 
beeld zien. De fase productie heeft zowel een voorkeur voor een centrummilieu als voor een gemengd 
milieu. Gezien de veelal grotere ruimte behoefte van deze fase is het opmerkelijk dat er een grote 
behoefte is aan een milieu waar de woonfunctie overheersend is. De fasen ontwerp en verspreiding 
en uitwisseling geven beide de voorkeur voor een centrummilieu . 

6.5.2 Voorzieningen 

Algemeen 
Vervolgens is gevraagd naar het gewenste voorzieningenniveau van de gewenste locatie. (Zie figuur 
33, bijlage 7). In het algemeen kan gesteld worden dat de enige duidelijke eis die de creatieve 
industrie in de regio heeft voor de gewenste locatie, voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers 
en personeel is. 
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In het verlengde daarvan heeft ongeveer de helft de voorkeur uitgesproken voor een goede 
bereikbaarheid per auto, maar dit is dus niet zo duidelijk als de eis van voldoende parkeergelegenheid 
voor bezoekers en personeel. 

Verdeling naar subgroepen 
De goede bereikbaarheid van de locatie per auto is vooral belangrijk voor de subgroepen architectuur 
en reclame. Een ruime meerderheid van de respondenten uit deze subgroepen geeft dit aan. De 
subgroepen ambachten, beeldende kunst en antiek laten tevens een duidelijke voorkeur zien voor een 
zichtlocatie en de aanwezigheid van winkels op de gewenste locatie. De overige subgroepen hebben 
deze voorkeur niet. Verder laten de antwoorden met betrekking tot de verschillende voorzieningen op 
de locatie geen afwijkend beeld per subgroep zien in vergelijking met het algemene beeld. 

Verdeling naar fasen 
Vervolgens wordt gekeken naar het gewenste voorzieningenniveau van de gewenste locatie naar 
fasen . (Zie figuur 37, bijlage 7). Hierbij valt op dat de fase verspreiding en uitwisseling voorkeur heeft 
voor een zichtlocatie. In het verlengde hiervan is ook de aanwezigheid van winkels op de locatie iets 
waar men belang aan hecht. Zij het wel in mindere mate dan de voorkeur voor een zichtlocatie. Op 
zich is dit wel logisch te noemen. De fase verspreiding en uitwisseling bestaat voor een groot gedeelte 
uit organisaties met een winkelfunctie. Een zichtlocatie is dan een belangrijk vereiste. Ook de 
aanwezigheid van andere winkels is dan van belang om een passantenstroom te kunnen genereren 
en bezoekers te trekken. Over de eis van de bereikbaarheid van de locatie per auto is men verdeeld . 
Bij de fase productie heeft iets meer dan de helft de voorkeur uitgesproken voor deze voorziening. Bij 
de fasen ontwerp en verspreiding en uitwisseling is het echter niet zo duidelijk. De helft vindt deze 
voorziening wel noodzakelijk en de andere helft niet. Voor de overige voorzieningen geldt eigenlijk 
hetzelfde als bij de verdeling over de subgroepen. De enige duidelijke eis die alle productiefasen 
stellen ten aanzien van de locatie, is de aanwezigheid van voldoende parkeervoorzieningen voor 
bezoekers en personeel. De overige voorzieningen zijn niet of in mindere mate noodzakelijk op de 
gewenste locatie. 

6.5.3 Clustering 

Algemeen 
De resultaten op de vraag of er vanuit de creatieve industrie behoefte is aan clustering , laten een 
duidelijk beeld zien. (Zie figuur 34, bijlage 7). Een ruime meerderheid van 71 % geeft aan voorkeur te 
hebben voor een clustering van de verschillende activiteiten uit de creatieve industrie in de regio. 

De belangrijkste voordelen die de creatieve industrie in de regio Eindhoven ziet, met betrekking tot 
clustering van de activiteiten, zijn de stimulering van samenwerking en specialisatie en het delen van 
kennis, informatie, middelen en arbeid. Maar ook de voordelen van het creeren van een bepaalde 
uitstralingswaarde of imago en het hebben van face-to-face contacten en de nabijheid van relaties 
scoren bovengemiddeld. Het voordeel van beperkte transportbewegingen en afstanden, de 
makkelijkere toegang tot instanties en publieke goederen en het voordeel van tijdsbesparing en het 
spreiden van risico's en kosten scoren laag. Deze argumenten voor clustering van de activiteiten zijn 
blijkbaar niet of nauwelijks van toepassing. (Zie figuur 35, bijlage 7). 

Verdeling naar subgroepen 

Behoefte aan Totaal 
clustering 

Subgroeoen Nee Ja 
Ambachten , beeldende 
kunst en antiek (n=27) 37 63 100 
Architectuur en reclame (n=36) 22 78 100 
Multimedia (n=39) 37 63 100 
Muziek- en 21 79 100 
IPodiumkunsten (n=19) 
Vormgeving (n=33) 18 82 100 

Totaal (n=156) 28 72 100 

Figuur 49. De behoefte aan clustering in de gewenste huisvestingssituatie naar subgroepen (in %) 
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Ook op het niveau van de verschillende subgroepen wordt de behoefte aan clustering bevestigd. Alie 
subgroepen geven deze behoefte aan. Bij de subgroepen architectuur en reclame en vormgeving ligt 
het percentage dat zijn voorkeur aangeeft voor clustering zelfs rond de 80%. 

In figuur 42 is weergegeven hoe de verschillende subgroepen over elkaar denken met betrekking tot 
clustering. De rode cirkels geven aan welk percentage binnen de eigen subgroep wil clusteren. De 
zwarte pijlen geven aan met welke andere subgroepen geclusterd kan worden. (Zie ook figuur 36, 
bijlage 7). 

81% 

~ 
52~ 

Multimedia 

Figuur 50. Clustering van de subgroepen in de gewenste huisvestingssituatie 

Algemeen kan gezegd worden dat vormgeving de meest populaire subgroep is om mee te clusteren. 
De subgroepen ambachten, beeldende kunst en antiek geven de voorkeur aan clustering met 
ondernemingen uit het eigen cluster en de subgroep vormgeving. De overige subgroepen zijn minder 
interessant. De subgroepen architectuur en reclame ziet vooral voordelen in het clusteren met de 
subgroep vormgeving. In alle gevallen wordt gekozen voor deze subgroep. Daarnaast is clustering 
binnen de eigen subgroepen ook interessant. Het cluster multimedia is vooral geneigd te willen 
clusteren met de subgroep vormgeving. Op de tweede plaats worden architectuur en reclame 
genoemd. Opvallend is dat clustering binnen de eigen subgroepen geen meerderheid heeft. Wellicht 
ziet het cluster teveel bedrijven, personen en instellingen uit de eigen subgroepen eerder als nadeel, 
bijvoorbeeld met het oog op concurrentie, dan als voordeel. De subgroep vormgeving is vooral gericht 
op clustering van de eigen activiteiten. Maar ook de subgroepen architectuur en reclame en het 
cluster multimedia krijgen een kleine meerderheid. Het cluster muziek- en podiumkunsten tenslotte is 
een cluster dat eigenlijk alleen op de eigen activiteiten gericht is. Zij zien geen belangrijke voordelen in 
het clusteren met de overige subgroepen. 

Met betrekking tot het clusteren zijn er daarmee eigenlijk 3 verschillende thema's te ontdekken. Bij 
deze 3 clusterthema's wordt de huisvestingsvraag naar subgroepen en de huisvestingsvraag naar 
fasen gecombineerd tot een huisvestingsvraag per clusterthema. Het eerste is de clustering binnen de 
subgroepen architectuur en reclame, vormgeving en multimedia. Dit betreft een cluster dat naast een 
creatief karakter ook een zakelijk en commercieel karakter kent. Het is vooral ontwerpgericht. Het 
tweede cluster is het cluster van ambachten, beeldende kunst en antiek. Eventueel ook aangevuld 
met de subgroep vormgeving. Dit cluster is naast creatief ook als traditioneel aan te duiden. De 
nadruk ligt vooral binnen de fasen productie en verspreiding en uitwisseling. Als laatste is er nog het 
cluster muziek- en podiumkunsten. Dit cluster is erg op zichzelf gericht en heeft naast een creatief 
karakter ook een duidelijk recreatief karakter. Ook hier ligt de nadruk op de fasen productie en 
verspreiding en uitwisseling. 

De grote voorkeur voor clustering van de activiteiten de 3 thema's op dat gebied zijn te kenmerken als 
gunstige ontwikkelingen. Seide kunnen zij bijdragen aan een verbeterde positie van het huidige 
aanbod van culturele en creatieve elementen in de regio en een betere samenhang tussen de 
verschillende elementen. Voor de herontwikkeling van Strijp S is hier mogelijk een belangrijke rol 
weggelegd. 
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Verdeling naar fasen 

Behoefte aan Totaal 
Fase in het clustering 
Produktieproces Nee Ja 
Ontwerp (n=82) 22 60 100 
Productie (n=50) 11 39 100 
Verspreiding 10 13 100 
en uitwisseling (n=23) 

Totaal (n=156) 43 112 100 

Figuur 51 . De behoefte aan clustering in de gewenste huisvestingssituatie naar fasen (in %) 
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De behoefte aan clustering van de activiteiten is binnen de fasen ontwerp en productie het grootst. De 
fase verspreiding en uitwisseling is minder duidelijk. Een krappe meerderheid geeft aan voor 
clustering te zijn. Dit kan te maken hebben met de eerder aangehaalde winkelfunctie van een groat 
deel van de ondernemingen behorende tot deze keten. Wellicht is men bang dat clustering van de 
activiteiten leidt tot een vergroting van de concurrentie . 

6.6 Kenmerken eisen aan gebouw/ruimte 

Uitstraling gebouw* Afwerkingsniveau Flexibiliteit gebouw/ruimte** Totaal 
Traditie Zaak lndustrie Anders interieur Totaal Functie Ruimte Geen 

Subgroeoen Hoog Gemiddeld Laag 
Ambachten , beeldende 
kunst en antiek (n=27) 41 0 33 26 22 22 52 11 41 7 41 100 
Architectuur en reclame (n=36) 19 22 36 19 28 42 31 28 25 31 17 100 
Multimedia (n=39) 36 13 38 10 10 46 44 26 26 23 26 100 
Muziek- en 42 5 32 16 5 53 42 5 32 26 37 100 
IPodiumkunsten (n=19) 
Vormgeving (n=33) 3 6 79 12 9 21 70 45 18 21 15 100 

Totaal (n=156) 27 10 45 16 15 37 47 26 27 22 25 100 

Figuur 52. Kenmerken van de eisen aan het gebouw/ruimte naar subgroepen (in %) 

Uitstraling gebouw* Afwerkingsniveau Flexibiliteit gebouw/ruimte** Totaal 
Fase in het Traditie Zaak lndustrie Anders interieur Totaal Functie Ruimte Geen 
Produktieproces Hoog Gemiddeld Laag 
Ontwerp (n=82) 12 12 55 18 14 37 49 32 23 24 21 100 
Productie (n=50) 38 10 38 12 16 38 46 22 30 20 28 100 
Verspreiding 52 4 26 17 13 39 43 17 30 17 35 100 
en uitwisseling (n=23) 

Totaal (n=156) 26 10 45 16 15 37 47 26 26 22 25 100 

Figuur 53. Kenmerken van de eisen aan het gebouw/ruimte naar fasen (in %) 

*Traditie = traditionele uitstraling 
Zaak = zakelijke uitstraling 
lndustrie = industriele uitstraling 

**Functie = functionele flexibiliteit 
Ruimte = ru imtelijke flexibiliteit 

6.6.1 Uitstraling 

Algemeen 
45% van de respondenten geeft de voorkeur voor een industriele uitstraling van het gebouw of de 
ruimte, in de gewenste huisvestingssituatie. Kenmerken van dit type uitstraling zijn het gebruik van 
industrieel erfgoed, beton, veel glas en een kaal casco. 30% kiest voor een traditionele uitstraling . 
Kenmerken hiervan zijn het gebruik van baksteen, stucwerk en versieringen. De optie zakelijk wordt 
het minst gekozen. Zakelijk houdt in het gebruik van geprefabriceerde elementen, veel staal en beton 
en baksteen. De optie "anders" houdt in dat er vooral behoefte is aan bebouwing met een creatieve 
uitstraling. (Zie figuur 38, bijlage 7). 
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Als gekeken wordt naar de verdeling over de subgroepen, kiezen vooral de subgroepen architectuur 
en reclame voor deze optie. Beide subgroepen kennen wellicht ook een gedeelte wat vooral zakelijk 
en commercieel georienteerd is, naast het overgrote gedeelte wat vooral creatief georienteerd is. 
De subgroepen ambachten, beeldende kunst en antiek, het cluster multimedia en muziek- en 
podiumkunsten hebben een nagenoeg gelijke verdeling voor de opties traditioneel en industrieel. 
Tenslotte hebben de subgroepen architectuur en reclame en vormgeving een duidelijke voorkeur voor 
een industrieel karakter van de bebouwing. Bij vormgeving is deze voorkeur het duidelijkst te zien. 
Bijna 80% van deze subgroep kiest voor een industriele uitstraling . 

Verdeling naar fasen 
De fase ontwerp wil vooral gehuisvest zijn in een pand met een industriele uitstraling. Verspreiding en 
uitwisseling geeft daarentegen de voorkeur aan een gebouw met een traditionele uitstraling. Bij 
productie is het merendeel van de respondenten uit deze fase verdeeld over traditioneel en 
industrieel. 
Als men kijkt naar het aantal respondenten dat kiest voor de optie zakelijk, is het grootste gedeelte 
afkomstig uit de fasen ontwerp en productie. Wellicht bevinden zich binnen deze beide fasen een 
aantal organisaties die naast een creatieve orientatie, ook een zakelijke en commerciele orientatie 
hebben. 

6.6.2 Afwerkingniveau 

Algemeen 
De creatieve industrie voor de regio Eindhoven kiest vooral voor een laag of gemiddeld 
afwerkingniveau van het interieur. (Zie figuur 39, bijlage 7). Een laag afwerkingniveau betekent de 
voorkeur voor een (nagenoeg) kale oplevering van de ruimtes met zicht op de constructie en/of 
klimaatsystemen. Bij een gemiddeld afwerkingniveau wordt veelal gebruik gemaakt van standaard 
materialen, zoals spuit- en stucwerk, gipswanden, en dergelijke. Een hoog afwerkingniveau wordt het 
minst gekozen. Een hoog afwerkingniveau heeft vaak een luxe uitstraling en er wordt gebruik gemaakt 
van hoogwaardige materialen. 

Verdeling naar subgroepen 
Het cluster multimedia heeft een gelijke verdeling over de opties een gemiddeld afwerkingniveau en 
een laag afwerkingniveau. De subgroepen architectuur en reclame geven beide de voorkeur aan een 
gemiddeld afwerkingniveau van het interieur. Daarnaast hebben de subgroepen architectuur en 
reclame van alle subgroepen relatief het meest gekozen voor een hoog afwerkingniveau. Dit kan te 
maken hebben met het eerder aangehaalde zakelijke of commerciele gedeelte van deze subgroep. 
De subgroepen ambachten, beeldende kunst en antiek en vormgeving willen vooral een laag 
afwerkingniveau van de werkplek. Wederom is de subgroep vormgeving hier het duidelijkst in . Maar 
liefst 70% kiest voor een laag afwerkingniveau. 

Verdeling naar fasen 
Bij de fase ontwerp kiest het grootste gedeelte van de respondenten voor een laag afwerkingniveau 
van het interieur. Voor productie geldt hetzelfde, maar daar is het verschil , tussen het aantal 
respondenten dat voor een laag niveau gaat en de respondenten dat voor een gemiddeld niveau gaat, 
minder duidelijk. De fase verspreiding en uitwisseling heeft voorkeur voor zowel een ruimte met een 
laag afwerkingniveau van het interieur als voor een ruimte met een gemiddeld afwerkingniveau . 

6.6.3 Flexibiliteit 

Algemeen 
Functionele flexibiliteit is de mogelijkheid tot interne herindeling van de ruimte, door middel van 
verplaatsbare wanden. Ruimtelijke flexibiliteit is de mogelijkheid tot uitbreiding van de ruimte, door de 
huur of aankoop van extra vierkante meters. Bij totale flexibiliteit zijn beide opties mogelijk. 
De gewenste flexibiliteit binnen het gebouw en de verschillende ruimtes is divers. Het aantal 
respondenten is nagenoeg evenredig verdeeld over de verschillende antwoordmogelijkheden. Een 
duidelijke voorkeur voor een bepaalde vorm van flexibiliteit is er niet. (Zie figuur 40, bijlage 7) . 
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De subgroepen architectuur en reclame is evenredig verdeeld over de antwoordmogelijkheden 
functionele flexibiliteit, ruimtelijke flexibiliteit en totale flexibiliteit. Ambachten, beeldende kunst en 
antiek is evenredig verdeeld over de opties functionele flexibiliteit en geen flexibiliteit noodzakelijk. Het 
cluster multimedia is zelfs nagenoeg gelijk verdeeld over alle 4 de antwoordmogelijkheden. Bij 
vormgeving is een meerderheid van de respondenten binnen deze subgroep voor totale flexibiliteit van 
de ruimte in de gewenste huisvestingssituatie. 

Verdeling naar fase 
De fase ontwerp kiest voornamelijk voor een gebouw of een ruimte waarbinnen totale flexibiliteit 
mogelijk is. De fasen productie en verspreiding en uitwisseling geven de voorkeur voor een gebouw of 
een ruimte waarbinnen functionele flexibiliteit mogelijk is ofwel kiezen voor de optie "geen voorkeur". 

6.6.4 Speciale eisen 

Algemeen 
Als laatste bij het onderdeel eisen aan het gebouw of aan de ruimte, is gevraagd naar eventuele 
speciale eisen aan het gebouw of de ruimte naar aanleiding van de productieprocessen die er plaats 
zouden vinden. Omdat de vragen deels een open karakter hadden, zijn de antwoorden verzameld en 
gecategoriseerd. (Zie figuur 41, bijlage 7). 

Verdeling naar subgroepen 
In totaal geeft 26% van de respondenten aan specifieke eisen te stellen aan de ruimte, in het 
bijzonder geldt dit voor de subgroep fotografie, film en video uit het cluster multimedia. Dit is de enige 
subgroep waarbij een meerderheid van het aantal respondenten aangeeft deze specifieke eisen te 
hebben aan de ruimte. Belangrijke eis is dat de ruimte geen standaard hoogtematen kent, maar hoger 
is dan 3 of 4 meter. 
23% stelt specifieke eisen aan het binnenklimaat. Bij alle subgroepen geeft echter de meerderheid 
van de respondenten aan geen specifieke eisen te stellen. 
Ook uit de omschrijvingen van de antwoorden blijkt dat men niet echt specifiek eisen aan het 
binnenklimaat stelt. De meest genoteerde eis is namelijk de eis van een goed en constant 
binnenklimaat. Een andere eis die ook vaak genoemd wordt is de voorkeur voor het zelf regelen van 
het binnenklimaat. 
20% van de respondenten stelt specifieke eisen aan de luchtkwaliteit. Ook hier geeft de meerderheid 
van de respondenten per subgroep aan geen specifieke eisen te stellen aan de luchtkwaliteit. De 
meest genoemde eisen aan de luchtkwaliteit zijn de eis van een constante kwaliteit, er moeten ramen 
aanwezig zijn die open kunnen en de ruimtes mogen niet vochtig zijn in verband met de aanwezige 
kunstobjecten of machines. 
Een andere belangrijke eis, 25%, aan het gebouw of de ruimte zijn de eisen met betrekking tot de 
geluidsisolatie. Deze eis speelt vooral een rol bij de subgroepen muziek- en podiumkunsten en 
vormgeving. Bij de subgroepen muziek- en podiumkunsten is een belangrijke eis de aanwezigheid van 
extra isolatievoorzieningen in verband met het geluid wat geproduceerd wordt. Bij de subgroep 
vormgeving wil men juist extra isolatievoorzieningen in verband met geluidsoverlast veroorzaakt door 
anderen. 
De voornaamste eis aan de ruimte zijn de eisen met betrekking tot daglichttoetreding. In 38% van de 
gevallen wordt voor deze optie gekozen. Vooral voor de subgroep vormgeving speelt deze eis een 
belangrijke rol. Deze subgroep heeft een meerderheid aan respondenten die voor deze optie kiezen. 
Meest genoemde eis is dat de ruimtes voldoende of veel licht toelaten. Andere veelgenoemde eisen 
zijn het hebben van een (fraai) uitzicht, een indirecte lichtinval of noorderlicht en de aanwezigheid van 
zonwering om de lichtinval individueel te kunnen regelen . 
Eisen met betrekking tot de veiligheid werden aanzienlijk minder gekozen. Slechts in 17% van de 
gevallen koos men voor deze eisen. Bij alle subgroepen geeft de meerderheid van de respondenten 
aan geen specifieke eisen te stellen. Voornaamste eis die gesteld wordt is niet zozeer een eis voor de 
eigen veiligheid als wel voor het veilig stellen van de bezittingen, namelijk de eis van (centrale) 
beveiliging. Reden hiervoor is dat in veel gevallen gewerkt wordt met du re apparatuur of machines. 
De optie "anders" werd in 11 % van de gevallen gekozen. Duidelijke eisen komen er bij deze optie niet 
naar voren. 
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Speciale eisen met betrekking tot de ruimte (figuur 42, bijlage 7) behalen bij geen van de fasen van 
het productieproces een meerderheid. Relatief gezien wordt deze eis het meest gekozen door de fase 
productie. 
Ook bij de speciale eisen met betrekking tot het binnenklimaat wordt bij geen van de fasen een 
meerderheid gegeven voor de optie "ja". Relatief wordt er door de fase verspreiding en uitwisseling 
het meest gekozen voor deze eisen. Verklaring hiervoor kan zijn dat bij deze fase het vooral belangrijk 
is dat de (kunst)objecten goed geconserveerd blijven voor verkoop, uitleen of exposities. 
Voor de eisen met betrekking tot de luchtkwaliteit geldt ook dat er bij geen van de fasen een 
meerderheid wordt gegeven voor de optie "ja". De fase productie hecht relatief de meeste waarde aan 
een goede en constante luchtkwaliteit. Als reden hiervoor wordt het gebruik van bepaalde machines 
en de gevoeligheid van de (kunst)objecten genoemd. 
Ondanks het feit dat een meerderheid van alle respondenten aangeeft geen speciale eisen te stellen 
aan de daglichttoetreding, speelt deze wel een belangrijke rol. Bij de fase ontwerp en productie is dit 
belang het grootst. Bij beide fase geeft 42% van de respondenten aan wel degelijk speciale eisen aan 
de daglichttoetreding te stellen. 
Eisen met betrekking tot de veiligheid of andere eisen worden er eigenlijk niet gesteld. Beide kennen 
een duidelijke minderheid voor de opties "ja". Duidelijke verschillen tussen de fasen zijn er ook niet. 

6. 7 Belang van de verschillende aspecten 

Algemeen 

II Locatie 

• Gebouw /ruirrte 

CJ Prijs 

Figuur 54. Het belang van de verschillende aspecten 

Verdeling naar subgroepen 

Als laatste gedeelte van de enquete is gevraagd 
naar het belang dat men hecht aan de 
verschillende onderdelen van de enquete, 
namelijk de locatie, het gebouw of de ruimte en 
als laatste de prijs. In het algemeen kan gezegd 
worden dat men de prijs een belangrijk aspect 
vindt, al dan niet het belangrijkst. De aspecten 
met betrekking tot de locatie en het gebouw of 
de ruimte worden in totaliteit gewaardeerd als 
het minst belangrijk. 

Het belang van de locatie wordt vooral duidelijk voor de subgroep muziek. Reclame en vormgeving 
waarderen deze juist als minst belangrijk of belangrijk. De overige subgroepen zijn verdeeld over de 
verschillende categorieen. 
Bij het belang van het gebouw of de ruimte komt er niet direct een duidelijk beeld naar voren. De 
subgroep waardeert vooral als belangrijk. Bij de subgroep muziek wordt vooral belangrijk en minst 
belangrijk gekozen. De subgroepen ambachten en reclame kiezen enerzijds juist voor zeer belangrijk 
en anderzijds voor minst belangrijk. De overige subgroepen zijn wederom gelijk verdeeld over de 
verschillende antwoordmogelijkheden. 
Het belang van de prijs is groot. Bij de subgroep vormgeving komt dit het duidelijkst naar voren. Zij 
kiezen in het merendeel van de gevallen voor zeer belangrijk, maar ook belangrijk wordt veel 
gekozen. De subgroepen ambachten en reclame kiezen vooral voor de optie belangrijk. Alleen de 
subgroep muziek hecht aan dit aspect minder belang. Daar komt de optie belangrijk en minst 
belangrijk het vaakst voor. De rest vaan de subgroepen laat een gelijke verdeling zien. 
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Bij de verdeling naar fasen van het productieproces komt in het algemeen een duidelijker beeld naar 
voren dan bij de verdeling naar subgroepen. 
Het belang van de locatie wordt vooral aangegeven door de fase van verspreid ing en uitwisseling. Oat 
is een logische uitkomst, omdat deze fase vooral afhankelijk is van consumenten . Een goede locatie 
draagt bij aan een hoge bezoekersstroom. Voor de fase ontwerp is dit aspect het minst belangrijk. 
Productie is verdeeld over belangrijk en minst belangrijk. 
Het gebouw of de ruimte die men gebruikt is vooral het belangrijkst voor de fase productie. Het 
gebouw of de ruimte moet natuurlijk op de eerste plaats aanslu iten bij het productieproces wat er 
plaats vindt. Voor de fase verspreiding en uitwisseling is dit aspect het minst belangrijk. De fase van 
ontwerp is nagenoeg gelijk verdeeld over de 3 categorieen. 
Het belang van de prijs is in het bijzonder van belang voor de fase ontwerp. Zij zijn het minst 
commercieel gericht van de 3 fasen binnen het creatieve productieproces en dus afhankelijk van 
goedkope ruimte om te kunnen werken. Voor de fase verspreiding en uitwisseling is dit ook een 
belangrijk aspect, zij het in mindere mate dan voor de fase ontwerp. De fase van productie is 
verspreid over de verschillende categorieen. 

6.8 ldeeen en suggesties voor Strijp S 
In de laatste vraag van de enquete is gevraagd naar eventuele ideeen en suggesties met betrekking 
tot de planvorming op Strijp S. Van deze mogelijkheid is in het algemeen veel gebruik gemaakt. De 
verschillende ideeen en suggesties zijn verzameld en gecategoriseerd. De categorieen volgen de 
indeling van de enquete. Ze zijn achtereenvolgend ideeen en suggesties van algemene aard, ideeen 
en suggesties met betrekking tot de inrichting van de locatie, ideeen en suggesties met betrekking tot 
het gebouwen of de ruimtes die gerealiseerd worden en tenslotte ideeen en suggesties met betrekking 
tot het financiele. (Zie bijlage 10). 
Opvallend is dat de betaalbaarheid van de ruimtes en gebouwen het meest genoemd wordt als idee of 
suggestie. Ook geven de verschillende bedrijven , personen en instelling van de creatieve industrie in 
Eindhoven aan dat ze graag actief betrokken willen zijn bij de planvorming en invulling van de locatie, 
om zo een stempel te kunnen drukken op het gebied. 
Veel groen en een mix van verschillende functies worden het meest genoemd met betrekking tot de 
inrichting van de locatie. Met betrekking tot de gebouwen of de ruimtes geeft men aan dat er veel 
behoefte is aan ruimtes voor kleinschaligen en starters. Ook de realisatie van ateliers is van belang . 

6.9 Conclusies 
Het programma van eisen van de creatieve industrie in de regio Eindhoven is samengevat in 
onderstaand profiel. Zo is in een oogopslag een samenvatting te zien van de resultaten van het 
onderzoek naar de huisvestingsvraag. 
Ook de huisvestingseisen en -wensen van de 3 clusteringthema's zijn samengevat in profielen. Om 
uitspraken te kunnen doen over de huisvestingsvraag van de 3 clusterthema's zijn de uitspraken naar 
subgroepen en naar fasen zoveel mogelijk samengebracht en gecombineerd . De profielen van de 
verschillende subgroepen en fases zijn opgenomen in bijlage 8 en 9. 
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6.9.1 Programma van eisen van de creatieve industrie in de regio Eindhoven 

Profiel creatieve industrie regio 
Eindhoven 

Locatietype: 
• Kantorenlocatie/bedrijventerrein (33%) 
• Locatie met overwegend wonen (24%) 
• Locatie met een mix van functies (19%) 
• Locatie in een winkelstraat of -centrum (18%) 

Huisvestingssituatie: 

Metrages per functie: 
Woonwerkruimte 55.000 m2 

Bedrijfsruimte: 179.000 m2 

Woonvormen: 
Vrijstaande woningen (46%) 
Lofts (15%) 

Eigendomsverhouding wonen: 
26% huur : 63% koop 

Vestigingsmilieu: 
Centrummilieu (55%) 

Voorzieningenniveau locatie: 
• Voldoende parkeergelegenheid personeel en 

bezoekers 
• Goede bereikbaarheid per auto 

Uitstraling exterieur: 
• lndustriele uitstraling (45%) 
• Traditionele uitstraling (30%) 

Afwerkingniveau interieur: 
• Gemiddeld afwerkingniveau (43%) 
• Laag afwerkingniveau (43%) 

Flexibiliteit interieur: 
Geen duidelijke voorkeur 

Specifieke eisen: 
Geen 

Figuur 55. Profiel creatieve industrie regio Eindhoven 
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6.9.2 Profielen van de 3 voornaamste clusters 

Ambachten, beeldende Vormgeving, multimedia, 
kunst en antiek architectuur en reclame 

Fase: Fase: 

• Productie (48%) • Ontwerp (63%) 
• Verspreiding en uitwisseling (34%) 

OJ1namiek: OJ1namiek: 
Weinig dynamisch Dynamisch 

Locatier£12e: Locatier£12e: 

• Locatie met overwegend wonen (33%) • Kantorenlocatie/bedrijventerrein (33%) 
• Locatie in een winkelstraat/-centrum • Lo ca tie met een mix van functies 

(30%) (27%) 

Huisvestingssituatie: Huisvestingssituatie: 

Metrages per functie: Metrages per functie: 
Woonwerkruimte: 18.000 m2 Woonwerkruimte: 26.000 m2 

Bedrijfsruimte: 53.000 m2 Bedrijfsruimte: 108.000 m2 

Situatie: Situatie: 
• Woonwerkruimte (52%) • Woonwerkruimte (43%) 

• Bedrijfsverzamelgebouw met 
gemeenschappelijke voorzieningen 
(34%) 

Vestigingsmilieu: Vestigingsmilieu: 
Centrummilieu (48%) Centrummilieu (60%) 

Voorzieningenniveau locatie: Voorzieningenniveau locatie: 
• Zichtlocatie • Voldoende parkeergelegenheid 
• Aanwezigheid van winkels personeel en bezoekers 
• Voldoende parkeergelegenheid • Goede bereikbaarheid per auto 

personeel en bezoekers 

Uitstraling exterieur: Uitstraling exterieur: 
• Traditionele uitstraling (41%) • lndustriele uitstraling (50%) 
• lndustriele uitstraling (33%) 

Afwerkingniveau interieur: Afwerkingniveau interieur: 

• Laag afwerkingniveau (52%) • Laag afwerkingniveau (47%) 

Flexibiliteit interieur: Flexibiliteit interieur: 
Geen duidelijke voorkeur Geen duidelijke voorkeur 

S12ecifieke eisen: S12ecifieke eisen: 
Geen eisen Eisen met betrekking tot de 

daglichttoetreding, zoals indirect licht, 
noorderlicht, lichtinval individueel te 
regelen 

Figuur 56. Profielen van de 3 clusteringthema's 
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Muziek- en 
podiumkunsten 

Fase: 

• Productie (54%) 
• Verspreiding en uitwisseling (43%) 

OJ1namiek: 
Weinig dynamisch 

Locatier£12e: 
Geen duidelijke voorkeur 

Huisvestingssituatie: 

Metrages per functie: 
Woonwerkruimte : 11 .000 m2 

Bedrijfsruimte: 18.000 m2 

Situatie: 
• Woonwerkruimte (63%) 

Vestigingsmilieu: 
Centrummilieu (44%) 

Voorzieningenniveau locatie: 
• Voldoende parkeergelegenheid 

personeel en bezoekers 
• Goede bereikbaarheid per auto 

Uitstraling exterieur: 
• Traditionele uitstraling (42%) 
• lndustriele uitstraling (32%) 

Afwerkingniveau interieur: 

• Gemiddeld afwerkingniveau (53%) 

• Laag afwerkingniveau (42%) 

Flexibiliteit interieur: 
Geen duidelijke voorkeur 

S12ecifieke eisen: 
Eisen met betrekking tot de 
geluidsisolatie, vooral de beperking 
van de geluidsoverlast voor anderen 
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In dit hoofdstuk zullen een aantal referentieprojecten bekeken en besproken worden, zowel 
internationaal als nationaal. Doel hiervan is het opstellen van een aantal kritische succes- en 
faalfactoren vanuit de praktijk. Deze factoren worden vervolgens gebruikt om de plannen voor de 
herontwikkeling van Strijp S te toetsen, op basis van enkele belangrijke speerpunten uit de praktijk. Zij 
zullen dan ook worden meegenomen in de match van vraag en aanbod in hoofdstuk 9. 
Bij de keuze van de referentieprojecten is naar een aantal belangrijke criteria gekeken. In eerste 
instantie moet het gaan om projecten waarbij creatieve of culturele industrie een belangrijke rol speelt 
in het betreffende project. Daarnaast dient het hergebruik van industrieel erfgoed centraal staat. Een 
ander criteria is de schaalgrootte van het project. Strijp S is maarliefst 27 hectare groot. Er zijn dan 
ook weinig projecten te vinden die deze plangrootte benaderen. Tenslotte is het van belang dater ook 
bij de referentieprojecten sprake is van een hoge mate van functiemenging in het project. Er dient een 
uitgekiende mix te zijn van wonen, werken en recreeren. Omdat het moeilijk is referentieprojecten te 
vinden die aan alle criteria voldoen, zijn de criteria geen harde eisen. Er is dan ook gezocht naar een 
aantal referentieprojecten die het best te vergelijken zijn met de (her)ontwikkeling van Strijp S. 

Op basis van bovenstaande criteria is gekozen voor de volgende internationale projecten: The 
Custard Factory in Birmingham, The Cable Factory in Helsinki, Die Hackische Hofe in Berlijn en SoHo 
in New York. Deze projecten worden besproken in paragraaf 7.2. Bij de bespreking van de 
Nederlandse referentieprojecten is gekozen voor: Westergasfabriek in Amsterdam en de 
Schiecentrale in Rotterdam. Zij zijn uitgewerkt in paragraaf 7.3. Vervolgens worden de succes- en 
faalfactoren bepaald en benoemd in de conclusies in paragraaf 7.4 

7.2 lnternationaal 

7 .2.1 The Custard Factory 

Figuur 57. Custard Factory [XI) 

The Custard Factory in Birmingham (Groot
Brittanie) is een revolutionair nieuwe wijk, ter 
grootte van 2 hectare, die geheel in het teken staat 

\ van kunst en media. Het voormalige fabrieksterrein 
is ongeveer 100 jaar geleden gebouwd door Sir 
Alfred Bird, uitvinder van custard. Jarenlang heeft 
de productie van custard een substantiele bijdrage 
geleverd aan de ontwikkeling van Birmingham. In 
het begin van de jaren 1980 had het terrein al sinds 
enige tijd zijn aantrekkingskracht verloren en 
werden de fabrieken gesloten. 

In 1990 werd het terrein overgenomen door 
ontwerper en ontwikkelaar Bennie Gray. De 
gebouwen werden grondig gerenoveerd en 

opgesteld voor jong en creatief talent uit de stad. Daarbij is het plangebied gefaseerd ontwikkeld. 
Gedachte daarachter was dat er gebouwd werd op basis van de vraag op dat moment. Nu vormt The 
Custard Factory de thuisbasis voor een sterk groeiend aantal artiesten, muziekanten en kleinschalige 
creatieve bedrijven, voornamelijk werkzaam in de kunst en media. Naast het aanbod van betaalbare 
werkruimtes is het terrein aangevuld met diverse voorzieningen, zoals een theatercafe, antiekwinkels, 
galeries, dansstudio's, diverse winkels en een nachtclub. De realisering van woon-werkappartementen 
is nog in ontwikkeling. Het gebied is inmiddels zo gewild onder jonge creatievelingen, dater al lange 
wachtlijsten zijn gevormd. Dit is mede veroorzaakt door het niveau van de huurprijzen. Deze liggen 
structureel onder de marktprijzen. Er worden bijvoorbeeld 'studio workspaces' aangeboden vanaf 
£38,-/week (ongeveer €55,-/week). Deze ruimtes gaan vanaf 15 m2 tot ongeveer 85 m2

• Ook zijn er 
speciale 'artist studio's' te huur. De ruimtes varieren van 10 m2 tot 25 m2

• De bijbehorende huren gaan 
vanaf £25,-/week (ongeveer €35,-/week). Daarnaast is de populariteit van het terrein te danken aan de 
vele ontmoetingsplekken die gecreeerd zijn en de artistieke steer die het gebied uitademt door de 
integratie van publieke kunst in het plangebied. [XI] . 
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7.2.2 The Cable Factory (Helsinki) 

The Cable Factory, onder de 

Figuur 58. The Cable Factory [XXIII] 

Finnen bekend als Kaapeli, is een enorm fabriekscomplex in de 
westelijke havens van Helsinki. De gemeente heeft het 
complex zelf gered van de ondergang en vond dat deze 
voormalige geboorteplaats van Nokia een culturele 
herbestemming moest krijgen. Nu biedt de fabriek onderdak 
aan talrijke kunstenaarsateliers, oefenen er 
symfonieorkesten, zijn er musea gehuisvest en vinden er 
dance-party's en bedrijfsevenementen plaats in de grote hal. 
Om het complex heen is een nieuwe woonwijk ontstaan. 
De onafhankelijke muziek-, club- en theaterscene heeft zich 
in het plangebied sterk ontwikkeld. De gemeente zelf heeft 
zich bewust afzijdig gehouden en in het bijzonder gericht op 
de realisatie van betaalbare woningen en het garanderen van 
goed openbaar vervoer. Dit zijn volgens de burgemeester van 
Helsinki dan ook belangrijke verklaringen voor het succes van 
het project. [XXIII]. 

7 .2.3 Die Hackische Hofe (Berlijn) 

Het referentieproject Die Hackische Hofe bevindt zich in de 
stad Berlijn. Het project bestaat uit een achttal hoven, met 
een commerciele en residentiele functie. Het complex is 
oorspronkelijk gebouwd in 1905-1907 en is herontdekt na de 
val van de Berlijnse Muur in november 1989. In de 90er jaren 
is het complex herontwikkeld, waarbij de gemeente, de 
investeerders en de bewoners nauw samengewerkt hebben. 
De centrale gedachte van het plan was dat cultuur is ingezet 
als motor voor de economische ontwikkeling van de 
commerciele voorzieningen en de hoven als geheel. Zo 
ontstond een plan met de inpassing van meerdere functies. 
Ruim 1/3 van het plangebied is in gebruik als woonruimte, 
bijna een kwart wordt gebruikt als kantoorruimte en ongeveer 
1/5 wordt gebruikt voor culturele activiteiten. Het overige 

Figuur 59. Die Hackische Hofe [XII] gedeelte bestaat uit een mix van winkels en 
horecavoorzieningen. Een ander belangrijk aandachtspunt bij 

de herontwikkeling van gebied waren de Jugendstildetails, die nog steeds kenmerkend zijn voor het 
complex. Deze details zijn bij de nieuwe plannen zorgvuldig geconserveerd en gerestaureerd. Het 
geheel heeft daarmee een creatieve en artistieke uitstraling gekregen. 
Kenmerkend voor het project is de hovenstructuur van het complex. Elke hof heeft een eigen 
uitstraling gekregen en een eigen thema. Zo is er de woonhof, de handwerkhof, de speelhof, de 
fonteinhof, de theaterhof, de kunsthof, de Endellse hof (Endell is de oorspronkelijke ontwerper van de 
Jugendstildetails.) en de Sophienhof waar een mix van creatieve bedrijfjes is gerealiseerd. [XII]. 

7 .2.4 SoHo (New York) 
Een bekend voorbeeld van hoe het mis kan gaan is SoHo te New York. SoHo staat voor South of 
Houston. In deze wijk zijn veel voormalige fabrieken en oude pakuizen omgebouwd tot woningen en 
galeries. Vooral in de jaren '60 hebben veel kunstenaar zich in SoHo gevestigd, wat zorgde voor een 
opleving van het gebied. Door deze ontwikkelingen ontstond een aantrekkelijke en gewilde omgeving. 
In de jaren '80 stond SoHo bekend als een van de hipste wijken van New York. Vervolgens is SoHo 
eigenlijk ten onder gegaan aan zijn eigen succes. De huur- en koopprijzen van vastgoed stegen 
dramatisch en dit had tot gevolg dat veel kunstenaars weg trokken uit de wijk om elders goedkopere 
huisvesting te vinden. Daarentegen kwamen er relatief steeds meer yuppen naar SoHo om te wonen 
en te werken. Ook in de winkelvoorzieningen was een dergelijke trend zichtbaar. De kleine boetiekjes 
konden de stijgende huurprijzen niet meer betalen en werden uit de markt gedrukt door de grote 
(mode)ketens. Hieruit blijkt dat ook in de praktijk de betaalbaarheid van (bedrijfs-}huisvesting van 
groot is. 

De Creatieve lndustrie: Een kans voor Strijp S?! 73 



Tu I e technische universiteit eindhoven 

7.3 Nationaal 

7.3.1 Westergasfabriek (Amsterdam) 

J.S.Koops 
S0478371 

31/08/2005 

De Westergasfabriek is een 14,5 hectare groot terrein aan de westelijke rand van de Amsterdamse 
binnenstad. Op dit terrein werd tot 28 maart 1967 steenkoolgas geproduceerd. Na de overgang op 
aardgas werden de gasfabrieken een voor een buiten bedrijf gesteld en verloren zij daarmee hun 
functie. Toch bleven de meeste gebouwen op het terrein behouden. Zo ook de naam 
Westergasfabriek. 
Begin jaren negentig werd het complex beschikbaar gesteld voor culturele activiteiten en inmiddels 
heeft de omgeving een complete metamorfose ondergaan. Er is een nieuw park aangelegd naar 
ontwerp van de Amerikaanse landschapsarchitecte Kathryn Gustafson. Het nieuwe park is een 
eigentijdse uitbreiding van het bestaande Westerpark ten oosten van de Westergasfabriek. Het hart 
van het nieuwe park wordt gevormd door het manifestatieterrein waar diverse evenementen worden 
georganiseerd en waar het zomers heerlijk toeven is. 
De gebouwen op het terrein, die momenteel worden gerestaureerd, zijn de tegenhanger van het park. 
De mooiste dateren uit de begintijd en zijn ontworpen door bouwmeester Isaac Gosschalk. Allen 
maken zij deel uit van het industriele erfgoed dat de Westergasfabriek bijzonder maakt. Zij vormen 
straks de brandpunten van de culturele activiteiten in Amsterdam en zullen na de restauratie onderdak 
bieden aan uiteenlopende culturele bedrijven en organisaties. Er wordt gestreefd naar een huurprijs 
van€ 82,- m2/jaar, bij kale oplevering. 
De combinatie van park, cultuur en bedrijvigheid maken van het voormalige industrieterrein een 
dynamische ontmoetingsplek. [VJ. 

Figuur 60. Plattegrond Westergasfabriek [VJ. 

7 .3.2 Schiecentrale (Rotterdam) 
De monumentale Schiehavencentrale in 
het Lloydkwartier in het Rotterdamse 
havengebied werd gebouwd tussen 1904 
en 1906. De elektriciteitscentrale, in de 
volksmond 'de Schiecentrale', bestond uit 
een accuhuis, schaftlokaal, portiersloge, 
trafohuis, turbinehal en een ketel met 
enorme schoorstenen. Door het ontstaan 
van een landelijk elektriciteitsnet werd het 
complex in 1990 gesloten. Er werd 
besloten het pand te ontwikkelen tot nieuw 
brandpunt van de AV-, film- en ICT
industrie. Daartoe werd de centrale in 
1996 en 1997 aangrijpend gesaneerd. 

Figuur 61. lmpressie Schiecentrale [XXIV] 
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Legenda: 

1 = Westerpark 
2 = Stadsdeelkantoor 
3 = Manifestatieterrein 
4 = Theaterdorp 
5 = Speeltuinen 
6 = Sportvelden 
7 = Gashouder 
8 = Kunstenaarsdorp 
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De fabriek werd grotendeels ontmanteld, waarbij kenmerkende elementen zorgvuldig bewaard bleven. 
Het totale project bestaat uit een vijftal fasen . De eerste fase heeft plaatsgevonden in 1997 en daarin 
is de ketel omgebouwd tot twee televisiestudio's en enkele kantoren. Bij fase 2 is het accuhuis, ook 
wel 25 kV genoemd, omgebouwd tot een bedrijfsverzamelgebouw met 46 units voor AV-, en ICT
bedrijven en kunstenaars. Het complex heeft een open structuur en veel gezamenlijke ruimtes. Zo 
wordt geprobeerd onderlinge samenwerking te stimuleren. De herontwikkeling van het schaflokaal en 
het transformatorhuis staan centraal in fase 3. In het schaftlokaal is een bedrijfsverzamelgebouw 
gerealiseerd voor mediageorienteerde bedrijven, een castingbureau en een radio-omroep. Ook hier is 
weer veel glas toegepast. Het transformatorhuis huisvest een multimediahotel met grand-cafe en 
restaurant. Daarnaast zijn er conferentie- en vergaderruimtes gerealiseerd. De laatste fase, fase vier, 
is opgesplitst in fase 4a en 4b. Seide fasen betreffen nieuwbouw. In fase 4a worden verschillende 
bedrijfsruimten gerealiseerd , een supermarkt, 156 woonwerkruimtes, 20 kadewoningen , 
sportfaciliteiten en een parkeergarage. In fase 4b staat huisvesting gepland voor RTV Rijnmond, 
journalistieke opleidingen en diverse AV-bedrijven. In 2007 moet het totale project gerealiseerd zijn . 
Een sterk punt van de herontwikkeling van de Schiecentrale is dat, naast de Schiecentrale, ook de 
omliggende omgeving wordt mee ontwikkeld. Het gehele Lloydkwartier wordt aangepakt. Naast 
werkruimtes worden er vooral ook veel nieuwe woningen gerealiseerd. Zo wordt de Schiecentrale 
opgenomen in een compleet nieuw plangebied. Het vormt zo geen gersoleerde creatieve clustering op 
zich. Een ander sterk punt van het plangebied is de goede bereikbaarheid van het gebied. De 
tramhalte is op 1 minuut loopafstand, een metrostation op 5 minuten lopen en de watertaxi ligt voor de 
deur. Met de auto is de locatie in 10 minuten te bereiken vanaf de A20 en in 15 minuten vanaf de A 16. 
Tenslotte ligt Rotterdam Airport op 15 minuten rijden met de auto. (XXIV]. 

7.4 Conclusies 
Uit de bespreking van bovenstaande referentieprojecten zijn de volgende succes- en faalfactoren 
gefilterd. Ze zijn samengevat in een vijftal speerpunten. 

1. Sociale interactie 
Dit speerpunt kan op verschillende manieren worden uitgewerkt. Het streven naar hoge dichtheden in 
het plangebied vergroot bijvoorbeeld de kans op 'spontane' ontmoetingen. Dit komt veelal het 
creatieve productieproces ten goede. 
Een andere belangrijke voorwaarde is een goede bereikbaarheid van de locatie per auto, maar ook 
per openbaar vervoer. Op deze wijze worden de creatieve producten en diensten ook makkelijker 
bereikbaar voor het 'publiek'. 
Tenslotte moeten ook goede voorzieningen worden gerealiseerd waar men elkaar kan ontmoeten. Er 
moeten zogenaamde ontmoetingsplekken gerealiseerd worden. Dit kunnen gebouwde voorzieningen 
zijn zeals horecavoorzieningen en sportfaciliteiten, maar ook ongebouwde voorzieningen zeals green. 

2. Levendigheid 
Tweede speerpunt is levendigheid. Dit aspect kan op verschillende manieren worden gernterpreteerd. 
Levendigheid kan allereerst gecreeerd worden door een bepaalde sfeer in het openbare gebied te 
realiseren . Hierbij kan men denken aan grote landmarks, veel green en een artistieke uitstraling. 
Tot slot kan het organiseren van verschillende evenementen in het plangebied de levendigheid ten 
goede komen. Hierbij kan men denken aan straattheater, festivals en dergelijke. Op deze wijze wordt 
ook een stukje naamsbekendheid van het gebied gepromoot. 

3. Diversiteit 
In het verlengde van het speerpunt levendigheid ligt ook het speerpunt diversiteit. De aspecten die 
hieronder genoemd worden, kunnen ook positief bijdragen aan de levendigheid van het plangebied. 
Bij diversiteit zijn er ook verschillende oplossingsrichtingen mogelijk. Allereerst kan diversiteit 
gerealiseerd worden door verschillende functies in het plangebied in te vullen , zeals wonen, werken 
en recreeren . 
Naast diverse functies is ook diversiteit in de bevolkingssamenstelling een belangrijk aspect. Men 
dient zich niet alleen te richten op creatievelingen en bijvoorbeeld het duurdere segment van de markt, 
maar ook op groepen als studenten en senioren. 
Laatste aspect is een diversiteit in de verschillende creatieve disciplines. Op deze wijze wordt 
onderlinge samenwerking binnen de creatieve industrie bevordert en kan men streven naar een 
bepaald imago. 
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Authenticiteit blijkt een belangrijk speerpunt. Voor creatievelingen is de steer van hun werkplek een 
belangrijk aspect. Dit wordt vertaald in de uitstraling en inrichting van het gebied. 
Bij de uitstraling van het gebied is het van belang dat de oorspronkelijke, historische elementen van 
de gebouwde omgeving behouden blijven. Zij dragen bij aan de herkenbaarheid van het project. 
Het andere aspect, de inrichting van het gebied, is reeds besproken bij het aspect levendigheid. 

5. Betaalbaarheid 
De laatste, en misschien wel belangrijkste, factor is betaalbaarheid. Ook uit de praktijk komt het 
belang van goedkope, betaalbare woon- en werkruimten voor de creatieve industrie duidelijk naar 
voren. De huur- en koopprijzen liggen voor hen vaak structureel onder het marktniveau. Op deze wijze 
zullen zij eerder geneigd te zijn om in het plangebied te willen wonen en werken. 
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In de komende jaren zal Philips het terrein Strijp S te Eindhoven verlaten. Daarmee komt in een 
periode van 10 jaar een terrein van circa 27 hectare beschikbaar. Het gebied zal worden 
getransformeerd tot een stedelijk subcentrum met een gemengd programma van wonen, werken, 
cultuur en voorzieningen, een combinatie van bestaande en nieuwe gebouwen, een diversiteit in 
architectuur en kenmerkende, zorgvuldig vormgegeven openbare ruimten. Het moet een gebied 
worden waar over de grenzen heen wordt gedacht en dat internationale bekendheid geniet. Strijp S 
moet Eindhoven als centrum voor technologie en cultuur vetgedrukt op de kaart zetten. Het nieuwe 
Strijp S wordt een bakermat voor creativiteit en innovatie. Het moet de plek worden waar mensen 
elkaar 24 uur per dag en 7 dagen per week kunnen ontmoeten om op een prettige en inspirerende 
manier bezig te zijn met innovatie, creatie, recreatie en cultuur. [XXI]. Strijp S kan op deze wijze 
bijdragen aan een verbetering van het culturele en creatieve imago van de regio Eindhoven en van de 
stad zelf. 

In dit hoofdstuk wordt een analyse gemaakt van de plannen voor Strijp Ste Eindhoven, zoals die er nu 
liggen. Daarbij is vooral gebruik gemaakt van het definitieve ontwerp op stedenbouwkundig gebied 
voor Strijp S van september 2004 [33] en de bouwhistorische verkenning van Strijp S van november 
2004 [2]. De analyse zal dan ook bestaan uit een combinatie van het bespreken van de plannen en 
het bestuderen van het huidige gebouwenbestand, rekening houdend met de verschillende 
onderdelen van de enquete, zoals kenmerken van de locatie en kenmerken van gebouwen en 
ruimtes. Het aanbod wordt alleen geanalyseerd aan de hand van de aspecten die zijn besproken bij 
de vraag. Op deze wijze kan in een later stadium van het onderzoek op eenvoudige wijze een match 
worden gemaakt van enerzijds de vraag vanuit de creatieve industrie in de regio en anderzijds van het 
aanbod op Strijp S. 

Situering Strijp S 

Figuur 62. Ligging Strijp S (S) te Eindhoven (32] 

~ 

" Figuur 63. Ligging ten opzichte van het stadscentrum 
(rechtsonder) en landgoed De Wielewaal (linksboven) (32] 

Strijp S is de naam van het huidige Philipsterrein ten westen van het centrum van Eindhoven, binnen 
de binnenring. (Zie figuur 62). Het gebied wordt omsloten door de Glaslaan, Kastanjelaan, 
Mathildelaan en de Ring Beukenlaan. Het plangebied is verder gelegen tussen het stadscentrum 
enerzijds en het uitloopgebied De Wielewaal anderzijds. (Zie figuur 63). 
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Het plangebied is opgedeeld in drie delen te weten de 
Driehoek, de Kastanjelaan en tenslotte de Philitelaan. 
(Zie figuur 64). Bij het plandeel Philitelaan zal het accent 
vooral liggen op de invulling van kantoorfuncties. In het 
plandeel Kastanjelaan zal het accent in het bijzonder 
liggen op de woonfunctie. Het plandeel Driehoek zal 
tenslotte worden getransformeerd tot het culturele hart 
van het totale plan Strijp S en zal een verscheidenheid 
krijgen aan commerciele functies. 

Bij de analyse van het huidige gebouwenbestand op Strijp S wordt een zevental gebouwen 
besproken: de 3 gebouwen van de Hoge Rug, het Veemgebouw, het Klokgebouw, het Glasgebouw en 
het voormalige Natlab. (Zie figuur 65). De bebouwing die geen deel uitmaakte van het onderzoek naar 
de bouwhistorische verkenning van Strijp S, namelijk De Machinekamer (SAU), het Ketelhuis 
(tegenover SAU) en de hallen SBI, SAO en SH, worden bij de analyse buiten beschouwing gelaten. 

De gebouwen van de Hoge Rug en het Veemgebouw liggen in het plandeel Driehoek. Het 
Klokgebouw maakt onderdeel uit van het plandeel Philitelaan en het voormalige Natlab ligt in het 
plandeel Kastanjelaan. Bij het Glasgebouw is minder duidelijk in welk plangebied het gebouw ligt. Het 
ligt tussen de Kastanjelaan en de Driehoek in, en vormt eigenlijk een eigen plandeel. Deze zone zal 
namelijk gebruikt worden voor speciale functies, zoals het organiseren van evenementen. 

Figuur 65. Gebouwenbestand te Strijp S [32) 
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In paragraaf 8.2 wordt eerst een analyse gemaakt van de toekomstige situatie op Strijp S. Hiermee 
wordt het definieren van een locatietype voor het toekomstige Strijp S en de bespreking van de 
huisvestingssituatie bedoeld. In paragraaf 8.3 wordt het aspect locatie besproken. Belangrijke 
elementen hiervan zijn de kenmerken van het vestigingsmilieu en van het voorzieningenniveau op 
Strijp S. Als laatste aspect wordt ingegaan op de kenmerken van het aspect gebouwen en ruimtes. 
Hierbij wordt voornamelijk ingegaan op de reeds bestaande bebouwing, die in de plannen voor Strijp 
S behouden blijven en een belangrijke rol zullen spelen. In paragraaf 8.4 wordt dan ook gekeken naar 
kenmerken als uitstraling van de gebouwen, het afwerkingniveau van het interieur, flexibiliteit van het 
interieur en specifieke prestaties. Het geheel aan prestaties wordt tenslotte samengebracht in 
paragraaf 8.5. In deze paragraaf wordt een profiel opgesteld voor heel Strijp S en worden er profielen 
opgesteld voor de individuele gebouwen op Strijp S. Op deze wijze kan in de match niet alleen een 
match gemaakt worden voor het gehele plangebied, maar kan ook op het niveau van de individuele 
gebouwen een match gemaakt worden naar de verschillende clusterthema's. 

8.2 Situatie 

8.2.1 Locatietype 

Figuur 66. Functies (32] 

• 
voomamelik tcentootfunc:lle met 
lclelnlcNllge bedtl)vlgheld 

~ voomamelijk kantoorfiJndle 

• 
functlemenglng wertcen en wonen, 
accent op werken 

• 
functiernenglng wonen en werken, 
accent op WOiien 

• 
functiemenglng wonen en commer
cllle llOCll'Zlenlngen 

womamelijk wonen 

De plannen voor Strijp S kenmerken zich door een manging van verschillende functies. De locatie is 
daarmee niet te typeren als een van de locatietypen uit de enquete, maar meer als een mix van de 
diverse typen. Alleen de antwoordmogelijkheid buitengebied is niet direct van toepassing op de locatie 
Strijp S. In het plangebied wordt namelijk een mix van woningen (voornamelijk in het plandeel 
Kastanjelaan), cultuur en commerciele voorzieningen (voornamelijk in het plandeel Driehoek) en 
kantoren en bedrijven gerealiseerd (voornamelijk in het plandeel Philitelaan). 

8.2.2 Huisvestingssituatie 

Metrages per gebouw 
Het aantal vierkante meters dat op Strijp S gerealiseerd gaat worden, is in de tabel op de volgende 
bladzijde weergegeven per gebouw. Het betreft metrages bruto vloeroppervlak8

. 

8 
Metrage bruto vloeroppervlak gemeten volgens de NEN 2580. Het betreft bovengrondse meters exclusief parkeervoorziening. 
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De metrages zijn gebaseerd op de metrages van de individuele gebouwen uit het definitief ontwerp op 
stedenbouwkundig gebied voor Strijp S. [33]. Achter de metrages is de functie van het betreffende 
gebouw aangegeven. Ook is het aantal vierkante meters nieuwbouw voor Strijp S weergegeven . 

Gebouw Metrages Functie 
Hoge Rug 45.000 mL Wonen, kantoren en winkelen 
Klokgebouw 26.000 mL Kantoren en cultuur 
Natl ab 10.000 m2 Kantoren en winkelen 
Glasgebouw 3.800 mL Parkeren 
Veemgebouw 3.000 mL Winkelen en parkeren 

Nieuwbouw 350.500 m2 Diversen 

Totaal m2 Strijp S 438.300 m2 

Figuur 67. Metrages per functie (33) 

Woonvormen 
In totaal zullen er op Strijp S ongeveer 2.500 tot 3.000 woningen gerealiseerd worden. Het gaat hier 
om verschillende woonvormen. De meergezinswoningen die gerealiseerd zullen gaan worden, 
bestaan vooral uit appartementen en lofts. Daarnaast zal het gebied een aantal eengezinswoningen 
krijgen in de vorm van herenhuizen en rijtjeswoningen. 
Over het percentage eengezinswoningen en meergezinswoningen op Strijp S is in dit stadium van de 
plannen nog niets concreets besloten. In oudere plannen wordt wel gesproken van een aantal van 
ongeveer 165 eengezinswoningen voor het totale plangebied. Deze woningen zullen alleen 
gerealiseerd worden in het plandeel Kastanjelaan. 

Eigendomsvormen 
Volgens de gemeente Eindhoven wordt er gestreefd naar een verdeling van 25% huur en 75% koop 
voor de te realiseren woningen. [XXI] . Over de eigendomsvormen van de overige bebouwing is op dit 
moment nog niets bekend. 

Niveau van de prijzen 
Over het niveau van de huur- en koopprijzen van de diverse voorzieningen is in dit stadium van de 
plannen nog niets bekend. In oudere plannen wordt wel een indicatie gegeven op welke type 
woningen zich men gaat richten . Voor starters en studenten richt men zich vooral op de huursector en 
de goedkope koopsector (tot € 250.000,-). Voor overigen richt men zich vooral op de duurdere 
huursector en de (middel)dure koopsector. Over exacte bedragen is nog niets bekend. 

8.3 Locatie 

8.3.1 Vestigingsmilieu 
Het vestigingsmilieu van Strijp Sis te kenmerken als een centrummilieu . In de nieuwe plannen is Strijp 
S een stedelijk subcentrum op een binnenstedelijke locatie dat zich kenmerkt door een duidelijke 
functiemenging en een hoog voorzieningenniveau. Het gebied krijgt hierdoor een hoogstedelijk 
karakter en de sfeer van een stedelijk knooppunt. 

8.3.2 Voorzieningenniveau 

Zichtlocatie 
Wanneer men kijkt naar de belangrijkste zichtlocatie van het plangebied, dan is de Torenallee een 
belangrijke, strategische zichtlijn . Het vormt een zichtlijn naar landgoed de Wielewaal enerzijds en de 
Lichttoren in het stadscentrum anderzijds. Er zullen langs deze zichtlijn diverse commerciele 
voorzieningen gerealiseerd worden, waardoor er dagelijks grote stromen bezoekers over deze as 
zullen voort bewegen. 
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De gebouwen van de Hoge Rug, het Veemgebouw, het voormalige Natlab en ook het Glasgebouw 
liggen alien aan de Torenaliee, of in het verlengde daarvan. Daardoor is bij alien sprake van een 
goede zichtlocatie. 
Men zou kunnen zeggen dat ook het Klokgebouw een zichtlocatie betreft. Niet zozeer op het terrein 
zelf, maar eerder van buiten af. Zeker vanaf het spoor en de Ring Beukenlaan is het Klokgebouw 
duidelijk zichtbaar. Het staat dan ook voor een stuk herkenbaarheid van Strijp S en van Eindhoven in 
groter geheel. Toch is de zichtbaarheid op de locatie zelf een stuk minder en wordt er in dit onderzoek 
gesproken van een matige zichtlocatie. 

Bereikbaarheid per auto 
Het plangebied heeft een gunstige ligging aan de Ring om Eindhoven en heeft daarmee een goede 
bereikbaarheid per auto vanaf de snelweg. In principe zou men met de auto binnen 10 minuten vanaf 
de locatie op de snelweg kunnen zijn. Ook vanuit het stadscentrum is de locatie goed te bereiken. De 
Mathildelaan vormt daarbij de belangrijkste verbindingsas met het centrum van Eindhoven voor 
personenauto's. 
De bereikbaarheid op gebouwniveau laat zien dat eigenlijk alie gebouwen een goede bereikbaarheid 
hebben. Het Klokgebouw heeft eigenlijk de meest gunstige ligging. Dit gebouw is gelegen aan de 
Beukenlaan, de Philitelaan en de Mathildelaan. De laatste twee lanen maken onderdeel uit van de 
hoofdontsluiting van het gebied. Het Veemgebouw heeft tevens een gunstige ligging aan de 
hoofdontsluiting en is dus een goed bereikbaar per auto. Het voormalige Natlab ligt aan de 
Kastanjelaan. Dit is een laan voor doorgaand verkeer en heeft daardoor een goede bereikbaarheid. 
De Hoge Rug en het Glasgebouw liggen beide aan de Torenallee. Deze allee heeft de functie van 
buurtontsluiting. De Hoge Rug wordt daarnaast ontsloten via de Ph ilitelaan. 

Figuur 68. Autoverkeer Strijp S (32] 
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Omdat de verschillende functies in het plangebied nag niet exact bekend zijn en de plannen nag 
kunnen wijzigen is men in de plannen niet uitgegaan van de specifieke parkeernormen van de 
gemeente Eindhoven, maar van de algemene parkeernormen. Op basis van deze normen is men 
gekomen tot een totaal van circa 4.300 gebouwde parkeerplaatsen en circa 800 parkeerplaatsen op 
het maaiveld beschikbaar voor kortparkeren c.q. bezoekers van het gebied. 
Het parkeren voor de centrumfuncties en publiekstrekkers vindt plaats door middel van kortparkeren in 
de openbare ruimte, en voor langer parkeren in openbaar toegankelijke parkeervoorzieningen welke 
optimaal aansluiten aan de omliggende wegen. De openbare parkeervoorzieningen kunnen deels in 
dubbel gebruik warden benut door kantoorgebruikers enerzijds en anderzijds door de bezoekers van 
het gebied. Het voordeel hiervan is dat de verkeersbelasting van het totale plan vermindert. 
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Bij deze berekening van de parkeerbehoefte is gebruik gemaakt van het Veemgebouw als 
parkeergarage. Het is echter mogelijk dat het Veemgebouw gebruikt gaat worden voor een andere 
functie. De extra parkeerbehoefte die dit met zich mee brengt is circa 2.000 parkeerplaatsen. Het 
huidige aantal parkeerplaatsen is dus in principe voldoende, maar de huidige parkeeroplossingen zijn 
nog niet definitief en kunnen aan de hand van de uiteindelijke invulling van het gebied nog aangepast 
worden. Mogelijke locaties voor alternatieve parkeervoorzieningen zijn de zone tussen het spoor en 
het Klokgebouw, het gebied achter het Veemgebouw en de vrije ruimte langs de Ring Beukenlaan en 
Strijp T. 

Winkels 
Belangrijkste locatie voor de vestiging van winkels is de Torenallee. Deze stedelijk boulevard snijdt het 
gebied als het ware in tweeen. Dagelijks zullen grote stromen bezoekers over deze allee het gebied 
doorkruisen. Op maaiveld worden diverse commerciele voorzieningen, waaronder winkels, gevestigd 
in de gebouwen van de Hoge Rug en in de noordkant van de bouwblokken van de Kastanjelaan. Het 
Veemgebouw, het Natlab en het Glasgebouw liggen daarmee in de directe nabijheid van de 
winkelvoorzieningen. Het Klokgebouw is het enige gebouw waar geen winkelvoorzieningen in de 
directe nabijheid te vinden zijn. De ligging is dus minder gunstig te noemen, dan bij de andere 
gebouwen. 
In het verlengde hiervan wordt verwezen naar het afstudeerverslag van Martje Boelens9

, 

afstudeerrichting Vastgoedbeheer aan de Technische Universiteit Eindhoven, waarin zij onderzoek 
doet naar de mogelijkheden om centrumstedelijk wonen in de Hoge Rug rendabel te maken. Een van 
de uitkomsten van dit onderzoek is dat, wanneer men streeft naar financiele rendabiliteit, de eerste 
twee lagen van de Hoge Rug gevuld moeten worden met commerciele voorzieningen als winkels en 
horeca. Dit zou betekenen dat naast de plinten, ook de eerste verdieping voorzien zou worden van 
commerciele functies. 

8.4 Gebouwen/ruimtes 

8.4.1 Uitstraling exterieur 
Het ensemble van de Hoge Rug en het Klokgebouw zijn typische voorbeelden van functionalistische 
architectuur. De gebouwen kenmerken zich door grote, kubusvormige bouwmassa's, de horizontale 
werking van de grote raampartijen , de onafgewerkte betonnen gevels, de vrije indeelbaarheid van het 
interieur en de platte daken. Deze stroming, uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw, werd veel 
toegepast in de industriele bouwsector. De gebouwen hebben een stoere en robuuste uitstraling en 
zijn daarmee dan ook te kenmerken als gebouwen met een industriele uitstraling. (Zie figuur 69 en 
70). 

Figuur 69. Het Klokgebouw [2] Figuur 70. De Hoge Rug (2] 

9 
Boelens, M. (2004), Afstudeerverslag, Wonen in de Hoge Rug: is de Hoge Rug op rendabele wijze geschikt te maken voor 

centrumstedelijk wonen?, afstudeerrichting Vastgoedbeheer, Technische Universiteit Eindhoven 
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Het Glasgebouw, het Natlab en het Veemgebouw zijn eigenlijk gebouwen met een mengvorm van 
enerzijds functionalistische architectuur en anderzijds expressionistische architectuur. 
Functionalistische elementen zijn de vrije indeelbaarheid van de gebouwen, de horizontale werking 
van de vensters en de platte daken. Expressionistische elementen worden gevormd door de 
gevelbekleding van metselwerk, de verspringende rooilijnen van de daken en de afgeronde vormen 
zoals bij het Veemgebouw. De uitstraling van deze gebouwen is dan ook te kenmerken als gedeeltelijk 
industrieel en gedeeltelijk traditioneel. (Zie figuur 71 en 72). 

Figuur 71 . Het Veemgebouw [2) 

8.4.2 Afwerkingniveau interieur 

Figuur 72. Het voormalige Natlab [XXI] 

De meeste gebouwen op Strijp S 
huisvesten op dit moment voornamelijk 
kantoororganisaties. Deze gebouwen zijn 
veelal ingericht met standaard 
inbouwpakketten voor kantoorinrichting en 
zijn daarmee te kenmerken als gebouwen 
met een gemiddeld afwerkingniveau. Van 
een klein aantal gebouwen zijn al enkele 
verdiepingen gestript, zoals figuur 72 laat 
zien. Het afwerkingniveau van deze 
ruimtes is te kenmerken als ruimtes met 
een laag afwerkingniveau. 

Figuur 73. Een voorbeeld van een gestripte verdieping in het Klokgebouw [2) 

Voor de toekomstige situatie op Strijp S is een en ander afhankelijk van de uiteindelijke invulling die 
deze gebouwen zullen krijgen. Het afwerkingniveau van de gebouwen kan in principe op eenvoudige 
wijze aangepast worden aan de eisen en wensen van de toekomstige gebruiker, door het strippen van 
ruimtes of het aanbrengen van bepaalde inbouwpakketten. 

8.4.3 Flexibiliteit interieur 
Alie gebouwen op Strijp S hebben een draagstructuur door middel van kolommen. Deze 
kolommenstructuur is gemiddeld 7,5 meter hart op hart. Daardoor ontstaan per verdieping grote, open 
ruimtes, die vrij indeelbaar zijn. (Zie ook figuur 73). Dit betekent dat de verschillende gebouwen veel 
mogelijkheden bieden voor de herontwikkelingsplannen. In principe is de flexibiliteit van het interieur 
van de gebouwen dan ook te kenmerken als totaal flexibel. De huidige situatie sluit geen vormen van 
flexibiliteit uit op basis van de draagstructuur en de plattegronden. Natuurlijk is een en ander ook hier 
weer afhankelijk van de uiteindelijke invulling die deze gebouwen krijgen. 
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8.4.4 Specifieke prestaties 
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Omdat het hier bebouwing betreft die oorspronkelijk ontwikkeld is voor de fabrieksactiviteiten van 
Philips, zijn er enkele specifieke gebouwprestaties te onderscheiden. Een eerste kenmerkende 
prestatie is dat de vloeren in alle gebouwen uitgevoerd zijn met extra gewapend beton. Op deze wijze 
kunnen de vloeren extra hoge vloerbelastingen verdragen. Zo kunnen de vloeren van het Klokgebouw 
vloerbelastingen verdragen van 400 tot wel 1500 kg per m2

. De gebouwen van de Hoge Rug maken 
vloerbelastingen mogelijk varierend van 400 tot 800 kg per m2

. 

Een andere prestatie die kenmerkend is voor industriele bebouwing is de verdiepingshoogte van de 
gebouwen. De gebouwen zijn oorspronkelijk ontworpen op de grote machines en installaties die 
gebruikt werden in de fabrieken van Philips. Daardoor hebben de plafonds geen standaard hoogte, 
maar hoogtes varierend van 4 tot 5 meter gekregen. 
Los van het oorspronkelijke gebruik van de gebouwen zijn er nog specifieke prestaties te 
onderscheiden, waar men rekening mee dient te houden. In eerste instantie het Veemgebouw. In dit 
gebouw zijn de raampartijen op een afwijkende hoogte in de gevel ontworpen, namelijk net onder de 
verdiepingsvloer of plafonds. Dit heeft te maken met de oorspronkelijke functie van het gebouw, 
namelijk de opslag van goederen. Door deze situering van de raampartijen hebben de verdiepingen 
een slechte daglichttoetreding en heeft men niet of nauwelijks contact met buiten. Naast het 
Veemgebouw heeft ook het voormalige Natlab geen goede daglichttoetreding, maar eerder een 
matige daglichttoetreding. De raampartijen van het Natlab hebben namelijk niet de dimensies, zoals 
die van de functionalistische gebouwen. De vensters zijn veel kleiner van formaat en laten daardoor 
minder licht het gebouw in. Daarnaast hebben de ramen een veel traditionelere uitstraling, door de 
plaatsing van meerdere kleinere vensters bij elkaar. 

8.5 Conclusies 
De prestaties van Strijp S zijn samengevat in onderstaand profiel. Daarnaast is er voor elk individueel 
gebouw een profiel opgesteld . 
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8.5.1 Profiel van Strijp 5 

Strijp S 

Locatietvpe: 
Mix van functies 

Huisvestingssituatie: 

Metrages per gebouw: 
Hoge Rug: 45.000 m2 

Klokgebouw: 26.000 m2 

Natlab: 10.000 m2 

Glasgebouw: 3.800 m2 

Veemgebouw: 3.000 m2 

Nieuwbouw 350.500 m2 

Woonvonnen: 
Hoek-, tussen- of rijtjeswoning 
Appartementen 
Lofts 

Eigendomsverhouding wonen: 
25% huur : 75% koop 

Vestigingsmilieu : 
Centrummilieu 

Voorzieningenniveau locatie: 
• Zichtlocatie: Torenallee 

• Bereikbaarheid per auto: goed 
• Parkeergelegenheid: voldoende 
• Winkels: Torenallee 

Uitstraling exterieur: 

• lndustrieel: Klokgebouw en gebouwen 
Hoge Rug 

• Traditioneel en industrieel : Veemgebouw, Natlab, 
Glasgebouw. 

Afwerkingniveau interieur: 
• Gemiddeld: Klokgebouw, gebouwen 

Hoge Rug, Glasgebouw, 
Veemgebouw en Natlab 

• Laag: Enkele verdiepingen 

Flexibiliteit interieur: 
Totale flexibiliteit 

Specifieke prestaties: 

• Hoge vloerbelasting mogelijk 

• Extra hoge plafonds 
• Veemgebouw heeft een beperkte daglichttoetreding en niet of 

nauwelijks contact met bu iten 
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8.5.2 Profielen gebouwenbestand Strijp S 

Hoge Rug Klokgebouw 

Locatie~12e: Locatie~12e : 
Locatie in een winkelstraat/ -centrum Kantorenlocatie/bedrijventerrein 
Locatie met een mix van functies 

Huisvestingssituatie: H uisvesti ngssituatie: 

Metrage: 45.000 m2 Metrage : 26.000 m2 

Voorzieningenniveau locatie: Voorzieningenniveau locatie: 
• Zichtlocatie: goed • Zichtlocatie : matig 

• Bereikbaarheid per auto: goed • Bereikbaarheid per auto: goed 
• Aanwezigheid winkels: goed • Aanwezigheid winkels: matig 

Uitstraling exterieur: Uitstraling exterieur: 
lndustrieel lndustrieel 

Afwerkingniveau: Afwerkingniveau: 
Eenvoudig aan te passen Eenvoudig aan te passen 

Flexibiliteit: Flexibiliteit: 
Totale flexibiliteit Totale flexibiliteit 

S12ecifieke 12restaties: S12ecifieke 12restaties: 
Daglichttoetreding: goed Daglichttoetreding: goed 

G/asgebouw Veemgebouw 

Locatietirne: Locatie~12e : 
Locatie met een speciale functie Locatie in een winkelstraat/ -centrum 

Locatie met een mix van functies 

Huisvestingssituatie: Huisvestingssituatie: 

Metrage : 3.800 m2 Metrage: 3.000 m2 

Voorzieningenniveau locatie: Voorzieningenniveau locatie: 
• Zichtlocatie: goed • Zichtlocatie: goed 

• Bereikbaarheid per auto: goed • Bereikbaarheid per auto: goed 
• Aanwezigheid winkels : goed • Aanwezigheid winkels: goed 

Uitstraling exterieur: Uitstraling exterieur: 
Traditioneel en industrieel Traditioneel en industrieel 

Afwerkingniveau: Afwerkingniveau: 
Eenvoudig aan te passen Eenvoudig aan te passen 

Flexibiliteit: Flexibiliteit: 
Totale flexibiliteit Totale flexibiliteit 

S12ecifieke 12restaties: S12ecifieke 12restaties: 
Daglichttoetreding: goed Daglichttoetreding: slecht 

Figuur 75. Profielen gebouwenbestand Strijp S 
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Nat/ab 

Locatie~12e: 
Locatie met overwegend wonen 

H uisvesti ngssituatie: 

Metrage: 10.000 m2 

Voorzieningenniveau locatie: 
• Zichtlocatie: goed 
• Bereikbaarheid per auto: goed 
• Aanwezigheid winkels: goed 

Uitstraling exterieur: 
Traditioneel en industrieel 

Afwerkingniveau: 
Eenvoudig aan te passen 

Flexibiliteit: 
Totale flexibiliteit 

S 12ecifieke 12restaties: 
Daglichttoetreding: matig 
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9 Match van vraag en aanbo1 

9. 1 lnleiding 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het ond 
de 3 verschillende clusterthema's naast de re 
gebouwenbestand gelegd. De profielen van de VE 

gekoppeld aan de profielen van Strijp S en de pro1 
Zo wordt een match gemaakt voor het gehele pie 
wijze worden vraag en aanbod samen gebracht. a 
de hand van de verschillende onderdelen van de e 
De match is weergegeven in een aantal figuren. Ir 
een match, het symbool '+/- voor een matige mate 
in de figuur van de match van Strijp S zijn opgevu 
gemaakt. Er is op dat punt dan veelal nog sp1 
invulling van het betreffende aspect. Deze aspect 
niet meer meegenomen. 
Aan de match op gebouwniveau is aan de symbo 
totaalscore opgemaakt kan worden. Aan het symb 
~ en aan de - een score van 0. Op deze wijze 
goed passen bij de huisvestingsvraag van het be 
het best past bij de huisvestingsvraag is in de figu1 

In paragraaf 9.2 wordt allereerst een match gem; 
die blijkt uit de plannen voor Strijp S. De mate 
behandeld zijn in de enquete in hoofdstuk 6, namt 
tenslotte de gebouwen/ruimten. Deze match is 
paragraaf 9.2 ook de vijf speerpunten uit hoofdstL 
worden bepaald of de plannen voor de heron 
faalfactoren uit de praktijk kunnen voldoen. 
Vervolgens wordt in paragraaf 9.3 verder ingezoo 
met de individuele gebouwen van het huidige g1 
gemaakt van de profielen van de verschillende g 
kan men uitspraak doen, over welke gebouwen h1 
De uitkomsten van deze match kunnen dienen al 
best passende invulling van het totale plangebie 
weergegeven in een aantal figuren. In paragr; 
aspecten, waar geen of in mindere mate spral 
aandachtspunten en wordt uitspraak gedaan 01 

gebouwen bij de clusters. 

9.2 Match Strijp S 

Loe a tie 

Strijp S + + 

Figuur 76. Match Strijp S 
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9.2.1 Gewenste huisvestingssituatie versus situatie 

Locatietype 
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Het gewenste loeatietype vanuit de creatieve industrie in de regio Eindhoven is varierend. Een kleine 
meerderheid binnen het cluster vormgeving, multimedia, architectuur en reclame kiest voor een 
kantoorlocatie of bedrijventerrein. Het cluster ambachten, beeldende kunst en antiek kiest 
voornamelijk voor een locatie met overwegend wonen en een locatie in een winkelstraat of -centrum. 
Bij het cluster muziek- en podiumkunsten komt geen duidelijke voorkeur naar voren. 
Op Strijp S zullen de verschillende functies, wonen, werken en voorzieningen gecombineerd worden 
in een plangebied . Dit zou betekenen dat Strijp S zou kunnen voldoen aan de vraag uit de 
verschillende clusters. Er zullen naast kantoren en woningen ook diverse commerciele functies en 
voorzieningen gerealiseerd gaan worden. Zo zal het plandeel Philitelaan vooral in het teken staan van 
kantoren en bedrijven. Kastanjelaan zal daarentegen voornamelijk in het teken staan van wonen. De 
Driehoek tenslotte zal vooral een mix aan functies kennen, zeals cultuur en diverse commerciele 
voorzieningen. Voor elk cluster kan er daarmee in principe worden voldaan aan de vraag. Bij het 
aspect locatietype is er dus sprake van een match. 

Huisvestingssituatie 

Metrages 

De totale, potentiele vraag naar woonwerkruimte op Strijp S van de creatieve industrie uit de regio 
komt, op basis van de enquete, neer op ongeveer 55.000 m2

. De totale, potentiele vraag naar 
bedrijfsruimte op Strijp S komt neer op ongeveer 179.000 m2

. Het cluster vormgeving, multimedia, 
architectuur en reclame heeft daarin het grootste aandeel. De totale, potentiele vraag binnen dit 
cluster naar woonwerkruimte komt neer op zo'n 26.000 m2

. De potentiele vraag naar bedrijfsruimte is 
ongeveer 108.000 m2

. Het cluster ambachten, beeldende kunst en antiek heeft een potentiele vraag 
naar woonwerkruimte van 18.000 m2 en naar bedrijfsruimte van ruim 53.000 m2

. Bij het cluster 
muziek- en podiumkunsten is de potentiele vraag naar woonwerkruimte 11 .000 m2 en de vraag naar 
bedrijfsruimte 18.000 m2

. (Zie voor een uitgebreide berekening bijlage 11 ). 
Echter de potentiele vraag naar vierkante meters behoeft nog wat nuancering. Deze vraag is namelijk 
gebaseerd op het aantal verhuisgeneigden binnen de creatieve industrie in de regio, naar het profiel 
van Strijp S. Verwacht wordt dat het aantal verhuisgeneigden in werkelijkheid kleiner zal zijn dan het 
aantal verhuisgeneigden op basis van de enquete. Hier zal men bij het uiteindelijke advies rekening 
mee moeten houden. 
Op Strijp S wordt in totaal ruim 435.000 m2 gerealiseerd. Daarvan is zo'n 285.000 m2 bedoeld voor 
wonen, 90.000 m2 voor kantoorruimte, 30.000 m2 voor commerciele functies en cultuur en tenslotte 
nog 30.000 m2 facultatief te bestemmen. De aangeboden vierkante meters woonruimte op Strijp S zijn 
vele malen groter dan de gevraagde vierkante meters woonruimte vanuit de creatieve industrie in de 
regio. Oat is echter geen probleem, omdat de woningen niet alleen bestemd zijn voor de creatieve 
industrie, maar ook voor andere doelgroepen. Dit wordt benadrukt in hoofdstuk 7. Daar komt naar 
voren dat diversiteit een heel belangrijk aandachtspunt is, ook voor het aspect bevolking. De 
potentiele vraag naar bedrijfsruimte op Strijp S is juist groter dan het aanbod op Strijp S. Dit is 
daarmee een gunstige ontwikkeling voor de te verwachten verhuur of verkoop van bedrijfsruimte. Er is 
in principe dus voldoende vraag om het aantal aangeboden vierkante meters te kunnen vullen . Op dit 
punt is er daarmee sprake van een match. 

Woonvormen 

De meest gewenste woonvormen, in geval van woonwerkruimte, op basis van de enquete, zijn de 
vrijstaande woning (48%) en loftwoningen (15%). Op Strijp S zullen voornamelijk appartementen, lofts 
en hoek-, rij- en tussenwoningen worden gerealiseerd. Wat betreft de loftwoningen, appartementen en 
hoek-, rij- en tussenwoningen voldoet de vraag wel aan het aanbod. Alleen de vraag naar vrijstaande 
woningen en geschakelde woningen zal in het nieuwe plan niet beantwoord worden . Dat deze vraag 
wel een belangrijk aandachtspunt is voor de plannen voor Strijp S, komt duidelijk naar voren in de 
berekening van de vraag naar woonwerkruimte in bijlage 11 . Tussen de vraag naar woonruimte in 
Eindhoven en de vraap gespecificeerd naar de te realiseren woonvormen op Strijp S zit een verschil 
van bijna 100.000 m . Uit de enquete komt dan ook naar voren dat 62% een eengezinswoning 
prefereert en 29% geeft de voorkeur aan een meergezinswoning. Over het exacte percentage 
eengezinswoningen en meergezinswoningen is in dit stadium van de plannen nog niets bekend. Zeals 
gezegd is het duidelijk dat op Strijp S de nadruk vooral zal komen te liggen op meergezinswoningen. 

De Creatieve lndustrie: Een kans voor Strijp S?! 88 



Tu I e tecilnische universiteit einahoven J.S.Koops 
S0478371 

31/08/2005 

Het percentage eengezinswoningen zal dan ook aanzienlijk kleiner zijn , dan van de 
meergezinswoningen. Bij het aspect woonvormen is daarmee nauwelijks sprake van een match. 

Eigendomsverhouding wonen 

In de vraag naar woonwerkruimte gaat op basis van de enquete in 63% van de gevallen de voorkeur 
uit naar koop als gewenste eigendomsverhouding. In 26% kiest men voor de optie huren. De overige 
11 % gaf aan geen voorkeur te hebben ten aanzien van huur of koop. De vraag sluit daarmee redelijk 
goed aan bij de toekomstige eigendomsverhouding voor woonruimte op Strijp S. Deze zal namelijk 
ongeveer 75% koop en 25% huur zijn . Alleen bij de optie koop zit dus een kleine discrepantie in het 
percentage gevraagd en aangeboden, maar deze kan teniet gedaan worden door de 11 % die geen 
voorkeur heeft. Het aanbod matcht daarmee in principe met de vraag vanuit de creatieve industrie in 
de regio Eindhoven. 

Niveau van de prijzen 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de gewenste huurprijzen van bedrijfsruimte in de regio 
Eindhoven voor bijna 50% ender het marktniveau liggen, namelijk huurpr~zen tot€ 80,- per m2 per 
jaar. Daarnaast wil 25% huurprijzen van€ 80,- tot maximaal € 150,- perm per jaar betalen . Dit gaat 
voornamelijk om kantoorruimte in de zakelijk creatieve sector. De overige 25% wil in de gewenste 
situatie meer dan € 150,- per m2 per jaar betalen. Hier gaat het eigenlijk alleen om winkelruimte. 
Over de huur- en koopprijzen van de bedrijfsruimtes en woningen op Strijp S is op dit moment echter 
nog niets bekend. Het niveau van de prijzen voor Strijp S wordt dan ook buiten de match gelaten. 

9.2.2 Locatie-eisen versus locatie 

Vestigingsmilieu 
Naast het gewenste locatietype komt ook het gewenste vestigingsmilieu overeen met het geboden 
vestigingsmilieu op Strijp S. Binnen alle clusters komt namelijk een duidelijke voorkeur naar voren 
voor een centrummilieu . In de nieuwe plannen is Strijp S te kenmerken als een stedelijk subcentrum 
op een binnenstedelijke locatie die zich kenmerkt door een duidelijke functiemenging en een hoog 
voorzieningenniveau. Het gewenste vestigingsmilieu matcht dus met het aangeboden 
vestigingsmilieu. 

Voorzieningenniveau locatie 
De twee belangrijkste eisen met betrekking tot het gewenste voorzieningenniveau van de locatie, 
zowel voor het cluster vormgeving, multimedia, architectuur en reclame als voor het cluster muziek
en podiumkunsten, zijn een goede bereikbaarheid van de locatie per auto, maximaal 10 minuten rijden 
van de snelweg , en voldoende parkeergelegenheden op de locatie voor personeel en bezoekers. 
Strijp S heeft in principe een goede bereikbaarheid per auto. De locatie ligt aan een stuk ringweg om 
het centrum van Eindhoven, namelijk de Beukenlaan . Daarmee heeft het ook een goede verbinding 
met het snelwegennetwerk. Hier voldoet het aanbod dus aan de vraag en is er sprake van een match. 
De exacte plannen voor parkeeroplossingen zijn echter op dit moment nog niet bekend. De 
uiteindelijke oplossingen zullen geheel afhankelijk zijn van de uiteindelijke invulling die het plangebied 
zal krijgen. Op dit punt kan er dan ook nog geen match gemaakt worden. In de match van Strijp S in 
bijlage 12 zal dit in de figuur met zwart aangegeven worden. 
Voor het cluster ambachten, beeldende kunst en antiek gelden nog een tweetal aanvullende eisen 
met betrekking tot de locatie, namelijk het dient een zichtlocatie te betreffen en er dienen 
winkelvoorzieningen aanwezig te zijn . Ook hierin kan Strijp S voorzien. De Torenallee is namelijk de 
belangrijkste zichtas van het plangebied. Het vormt een verbindingsas met het stadscentrum van 
Eindhoven en het uitloopgebied de Wielewaal. Deze stedelijke boulevard is daarnaast voorzien van 
diverse commerciele voorzieningen, waaronder winkels. Hier is dus wederom sprake van een match. 

9.2.3 Eisen aan gebouw/ruimte versus gebouwen/ruimtes 

Uitstraling exterieur 
De uitstraling van het exterieur van de gewenste bebouwing en ruimtes is voor de creatieve industrie 
in de regio Eindhoven tweeledig . Een meerderheid kiest voor de optie industrieel , maar ook de optie 
traditioneel wordt veel gekozen. Dit laatste is het geval bij de clusters ambachten, beeldende kunst en 
antiek en muziek- en podiumkunsten. 
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Voor het cluster vormgeving, multimedia, architectuur en reclame geldt dat een meerderheid de 
voorkeur geeft aan een industriele uitstraling. Het aanbod op Strijp S is te kenmerken als gebouwen 
en ruimtes met een overheersende industriele uitstraling. Tech kan men stellen dat er sprake is van 
een match met de vraag. Een aantal gebouwen op Strijp S, het Natlab, het Glasgebouw en het 
Veemgebouw, hebben namelijk naast industriele kenmerken ook enkele duidelijk aanwezige 
elementen die zijn te typeren als traditioneel. Hierbij meet men denken aan elementen als metselwerk 
gevelbekleding, afgeronde vormen en verspringende daklijnen. 

Afwerkingniveau interieur 
De creatieve industrie in de regio Eindhoven geeft de voorkeur voor interieurs van gebouwen en 
ruimtes met laag of gemiddeld afwerkingniveau. De voorkeur voor een laag afwerkingniveau behaalt 
een duidelijke meerderheid bij de clusters ambachten, beeldende kunst en antiek en bij vormgeving, 
multimedia, architectuur en reclame. Het cluster muziek- en podiumkunsten is verdeeld over interieurs 
met een laag en gemiddeld afwerkingniveau. 
Bij het aanbod op Strijp S hebben de interieurs van de meeste gebouwen en ruimtes veelal een 
gemiddeld afwerkingniveau. Oat komt omdat het overgrote gedeelte van het huidige 
gebouwenbestand op Strijp S in gebruik is als kantoorruimte met standaard inbouwpakketten. 
Gelukkig is het afwerkingniveau van de gebouwen en ruimtes eenvoudig aan te passen aan de 
wensen en eisen van de toekomstige gebruikers. Voor een laag afwerkingniveau kunnen de 
gebouwen en ruimtes eenvoudig gestript warden van de bestaande inbouwpakketten. Voor een 
gemiddeld afwerkingniveau kan in de gebouwen en ruimtes het bestaande interieur behouden blijven 
of alsnog aangebracht warden. De uiteindelijke afwerking van de gebouwen en ruimtes is daarmee 
eigenlijk afhankelijk van de uiteindelijke invulling van het plangebied en dus van de uiteindelijke 
gebruikers per gebouw of ruimte. Voor elk gebouw is het niveau van de afwerking zo aan te passen 
aan de eisen en wensen van de gebruiker, dater in principe altijd sprake kan zijn van een match. 

Flexibiliteit interieur 
De gevraagde mate van flexibiliteit van het interieur van de gebouwen en ruimtes is zeer divers. Er 
sprang bij geen van de clusters een duidelijke voorkeur voor een variant uit. 
Het gebouwenbestand op Strijp S is te kenmerken als totaal flexibel. De grate ruimtes zijn vrij 
indeelbaar door de kolommen van de draagstructuur. Daardoor is het aanbod eenvoudig te matchen 
aan de vraag van de toekomstige gebruiker. Er hoeven met betrekking tot de toekomstig gebruiker 
geen veranderingen plaats te vinden . Men kan dus spreken van een match op het gebied van 
flexibiliteit. 

Specifieke prestaties 
Het cluster ambachten, beeldende kunst en antiek stellen, naar aanleiding van de interne 
productieprocessen, geen specifieke eisen aan hun gebouw of ruimte. Er wordt op dit punt dan ook 
geen match gemaakt. 
Bij het cluster vormgeving , multimedia, architectuur en reclame wordt als specifieke eis gesteld dat het 
gebouw of ruimte voldoende daglichttoetreding meet hebben. Dit is van het belang ten behoeve van 
het productieproces binnen dit cluster. Het Veemgebouw op Strijp S voldoet niet aan deze eis. Het 
gebouw heeft wel grate raampartijen, maar deze zijn gesitueerd vlak ender de verdiepingsvloeren. 
Hierdoor voldoen ze niet optimaal aan de eisen met betrekking tot daglichttoetreding en is er niet of 
nauwelijks sprake van contact met buiten. Daarnaast voldoet het Natlab ook maar matig aan deze eis. 
Het Natlab kent geen grate raampartijen of vensters en voldoet daarmee niet optimaal aan de eis van 
daglichttoetreding. Het Klokgebouw, het Glasgebouw en de gebouwen van de Hoge Rug voldoen 
echter wel aan deze eis. Deze gebouwen hebben grate raampartijen die veel licht doorlaten en zorgen 
voor het contact met buiten. Er kan dus wel een match gemaakt warden op Strijp S, ten aanzien van 
de daglichttoetreding , maar niet met alle gebouwen. 
Het cluster muziek- en podiumkunsten stelt als specifieke eis dat er extra maatregelen getroffen 
moeten warden, met betrekking tot het aspect geluidsisolatie. Over het huidige niveau van de 
geluidsisolatie in de gebouwen op Strijp S is echter niets bekend. Gezien de oorspronkelijke functie 
van de gebouwen is te verwachten dat er extra maatregelen getroffen zullen zijn , ten aanzien van 
geluidsoverlast, maar zeker is dat niet. Dit aspect wordt dan ook niet meegenomen in de match met 
Strijp S en heeft in de figuur in bijlage 12 een zwarte kleur. 

De Creatieve lndustrie: Een kans voor Strijp S?! 90 



Tu I e tedlnische universiteit eindhoven 

9.2.4 Succes- en faalfactoren vanuit de praktijk 

J.S.Koops 
50478371 

31/08/2005 

De succes- en faalfactoren, naar aanleiding van de analyse van enkele referentieprojecten , zijn 
samengevat in een vijftal speerpunten. In dit gedeelte van de match met Strijp S zal warden gekeken 
in hoeverre de huidige plannen voor dit gebied kunnen voldoen aan deze punten. De uitkomsten van 
deze match zijn weergegeven in figuur 77. 
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Figuur 77. Match succes- en faalfactoren 

1. Sociale interactie 
Strijp S voldoet, aan de hand van verschillende aspecten, aan het speerpunt sociale interactie. 
Allereerst is er het aspect van de hoge dichtheid van het plangebied. Door deze hoge dichtheid van 
Strijp S wordt de kans op 'spontane' ontmoetingen vergroot. Daarnaast zijn er in de plannen diverse 
mogelijkheden opgenomen om met mensen af te spreken en mensen te ontmoeten. Vooral het 
plandeel Driehoek kan hierin voorzien, bijvoorbeeld door de horecavoorzieningen aan het 
Ketelhuisplein en de commerciele voorzieningen aan de Torenallee. 
Het laatste aspect is eigenlijk een belangrijke voorwaarde voor de mogelijkheid van sociale interactie, 
namelijk de bereikbaarheid van de locatie. Ook aan dit aspect kan Strijp S voldoen. De locatie heeft 
een goede bereikbaarheid, zowel per auto als per openbaar vervoer. 

2. Levendigheid 
In het verlengde van het speerpunt sociale interactie is ook het speerpunt levendigheid voor Strijp S 
van belang. Dit aspect kan zich op een tweetal manieren manifesteren. Allereerst in de steer van de 
openbare ruimte. In de plannen voor Strijp S wordt hierin voorzien door het plandeel Driehoek, in de 
vorm van het Ketelhuisplein en de Torenalle. Ten tweede kan het aspect levendigheid zich 
manifesteren in de organisatie van verschillende evenementen in het plangebied. Ook hierin kan Strijp 
S voorzien . In de Torenallee, in de buurt van het Glasgebouw, is namelijk een evenemententerrein in 
de plannen opgenomen. Hier kunnen bijvoorbeeld festivals georganiseerd warden. Deze op hun beurt 
kunnen weer bijdragen aan de naamsbekendheid van het plangebied. 

3. Diversiteit 
Diversiteit komt in de plannen voor Strijp S op verschillende manieren naar voren. Allereerst warden 
er in het plangebied diverse functies gerealiseerd. De functies wonen, werken en recreeren zijn alien 
in de verschillende plandelen terug te vinden. Daarnaast is ook diversiteit in de 
bevolkingssamenstelling van belang. Een duidelijk doelgroepenbeleid is, naast het belang van de 
creatieve industrie, echter nog niet bekend. Dit is echter wel een belangrijk aspect om in de 
planvorming mee te nemen. Het laatste aspect is diversiteit in de activiteiten van de creatieve 
industrie. Dit zal op Strijp S warden opgelost door clustering van bedrijven, personen en instellingen 
uit de creatieve industrie. 

4. Authenticiteit 
Het aspect authenticiteit komt in de herontwikkeling van Strijp S duidelijk naar voren. Een aantal 
belangrijke en beeldbepalende gebouwen zullen in de plannen gehandhaafd of getransformeerd 
warden. In figuur 65 in hoofdstuk 8 zijn deze gebouwen aangegeven . Het industriele erfgoed wordt 
dus gedeeltelijk hergebruikt. Door het behoud van deze oorspronkelijke elementen in het plangebied 
straalt het gebied overduidelijk authenticiteit uit. 
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Het belang van betaalbaarheid komt niet alleen naar voren in de huisvestingsvraag van de creatieve 
industrie in de regio Eindhoven, maar ook na analyse van enkele nationale en internationale 
referentieprojecten. Over de huur- en koopprijzen van de bedrijfsruimtes en woningen op Strijp Sis op 
dit moment echter nog niets bekend. De mate van betaalbaarheid van de woonwerkruimtes en 
bedrijfsruimtes op Strijp S wordt dan ook buiten deze match gelaten. 

9.3 Match gebouwenbestand 
De match van de verschillende clusterthema's met de individuele gebouwen op Strijp S is 
weergegeven in een drietal figuren. Onder deze figuren is een korte uitleg gegeven van de match. 
Voor een uitgebreide beschrijving van de match op gebouwniveau wordt verwezen naar bijlage 12. 
Een belangrijk aandachtspunt bij de match is dat specifiek is gekeken naar de mogelijke invulling van 
de potentiele vraag naar bedrijfsruimte op Strijp S. Er wordt vanuit gegaan dat de potentiele vraag 
naar woonwerkruimte in principe in heel Strijp S te realiseren valt en dat deze minder afhankelijk is 
van het gebouwenbestand. Een andere reden is dat de thematisering rond de clusters het sterkst naar 
voren komt, in geval van clustering van bedrijfsruimte. Het gebruik van woonwerkruimte is individueler. 

9.3.1 Ambachten, beeldende kunst en antiek 
Figuur 78 van de match van het cluster ambachten, beeldende kunst en antiek op gebouwniveau laat 
zien dat er een maximale score te behalen is van 7. Er wordt immers gematcht aan de hand van 7 
huisvestingseisen en -wensen. 
Het voormalige Natlab behaalt in de match de hoogste en tevens maximale score. Dit gebouw komt 
dan ook als best passend uit de bus voor het cluster ambachten, beeldende kunst en antiek. 
Vervolgens scoren ook de gebouwen van de Hoge Rug en het Veemgebouw hoog. Beiden behalen zij 
een score van 6V2. De Hoge Rug laat een 1h puntje liggen bij het aspect van de uitstraling en het 
Veemgebouw laat een 1h puntje liggen bij het aspect metrage. Het Glasgebouw behaalt een score van 
5112. De laagste score behaalt het Klokgebouw, namelijk 4112. Dit gebouw past het minst bij het cluster 
ambachten, beeldende kunst en antiek. 

Gebouwen 

+ + + + +/- + + 

Klok ebouw + +/- +/- +/- + + 

Natlab + + + + + + + 

Glas ebouw +/- + + + + + 

Veemgebouw + +/- + + + + + 

Figuur 78. Match gebouwenbestand met clusterthema ambachten, beeldende kunst en antiek 

9.3.2 Vormgeving, multimedia, architectuur en reclame 
Figuur 79 van de match van het cluster vormgeving, multimedia, architectuur en reclame op 
gebouwniveau laat zien dat er een maximale score te behalen is van 7. Er wordt immers gematcht 
aan de hand van 7 huisvestingseisen en -wensen. 
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De gebouwen van de Hoge Rug en het Klokgebouw passen het best bij de huisvestingseisen en -
wensen binnen het cluster vormgeving, multimedia, architectuur en reclame. Seide behalen een 
totaalscore van 7, de maximale score. 
Het Veemgebouw en het Glasgebouw behalen beide een totaalscore van 5. Het voormalige Natlab 
behaalt een score van 4% punten. Daarmee scoort dit gebouw het laagst en past daardoor het minst 
bij het cluster vormgeving, multimedia, architectuur en reclame. 

Gebouwen 

Klok ebouw 

Natlab 

Glas ebouw 

Veemgebouw 

Figuur 79. Match gebouwenbestand met clusterthema vonngeving, multimedia, architectuur en reclarne 

9.3.3 Muziek- en podiumkunsten 
In figuur 80 van de match van het cluster muziek- en podiumkunsten op gebouwniveau laat zien dater 
een maximale score te behalen is van 6. Er wordt immers gematcht aan de hand van 6 
huisvestingseisen en -wensen. 
Het voormalige Natlab, het Glasgebouw en het Veemgebouw behalen in deze match de hoogste en 
tevens maximale score van 6 punten. Daarmee zijn het Natlab, het Glasgebouw en het Veemgebouw 
de best passende gebouwen voor het cluster muziek- en podiumkunsten. 
De Hoge Rug en het Klokgebouw behalen alle twee een score van 5%. Deze gebouwen passen 
daarmee net iets minder bij de huisvestingsvraag van het cluster muziek- en podiumkunsten. Toch 
ontlopen de scores elkaar niet veel. 
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Hoe Ru + + + +/- + + 

Klok ebouw + + + +/- + + 

Natlab + + + + + + 

Glas ebouw + + + + + + 

Veerngebouw + + + + + + 

Figuur 80. Match gebouwenbestand met clusterthema muziek- en podiurnkunsten 
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Uit de match van Strijp S blijkt dat er in pnnc1pe een goede match te maken is van de 
huisvestingseisen en -wensen van de creatieve industrie in de regio Eindhoven en de succes- en 
faalfactoren uit de praktijk, met de plannen voor Strijp S. Toch komen uit de match oak enkele 
aandachtspunten naar voren. Deze warden hieronder besproken. De aandachtspunten warden 
meegenomen naar het uiteindelijke advies en de aanbevelingen. 

• Aan de grate vraag naar eengezinswoningen wordt in de huidige plannen voor Strijp S niet 
voldaan. Dit is gelukkig het enige aspect waarop, in de match van Strijp S met de verschillende 
clusterthema's, niet gematcht wordt. 

• Over het niveau van de prijzen is nag niets bekend. Het niveau van de prijzen voor de huur- en 
koopsector zijn beide toch heel belangrijke aspecten. Betaalbaarheid van woon- en bedrijfsruimte 
is voor de creatieve industrie in de regio van groat belang. Oak vanuit het oogpunt van 
concurrentie van vergelijkbare projecten in en buiten de regio is het belangrijk om het niveau van 
de prijzen aan te passen. Het slagen van een dergelijk project kan ermee gemoeid zijn . 

• Het aantal parkeerplaatsen in het plangebied is een heel belangrijke locatie-eis vanuit de 
creatieve industrie in de regio Eindhoven. De toekomstige parkeeroplossingen in de plannen voor 
Strijp S zijn echter nag onbekend en afhankelijk van de uiteindelijke invulling van het plangebied. 

• Bij de uiteindelijke huisvesting van bedrijven, personen en instellingen uit het cluster muziek- en 
podiumkunsten zal er aandacht besteed moeten warden aan het aspect geluidsisolatie. Dit is 
namelijk vanuit het cluster een belangrijke eis, ten aanzien van de specifieke prestaties van de 
huisvesting. Achterliggende gedachte van deze eis is de beperking van eventuele geluidsoverlast 
voor anderen. 

• Diversiteit in de bevolkingssamenstelling is een belangrijk aandachtspunt bij de planvorming van 
Strijp S. Dit is een van de aspecten van de succes- en faalfactoren, die zijn bepaald naar 
aanleiding van de analyse van de referentieprojecten. 

9.4.2 Selectie van gebouwen per cluster 
Op basis van de match van het gebouwenbestand met de verschillende clusterthema's kan per cluster 
gekeken warden naar het best passende gebouw. In de figuren 78 tot en met 80 zijn deze gebouwen 
geel gemarkeerd. 

Ambachten, beeldende kunst en antiek 
Op basis van het vraagprofiel van dit cluster scoort het voormalige Natlab het hoogst, namelijk de 
voile 7 punten. Dit gebouw is dan oak te kenmerken als het best passend bij de huisvestingsvraag uit 
het cluster. De gebouwen van de Hoge Rug en het Veemgebouw scoren oak hoog, namelijk 6Yi 
punten. 

Vormgeving, multimedia, architectuur en reclame 
Bij dit cluster scoren de gebouwen van de Hoge Rug en het Klokgebouw een maximale score van 7 
punten en daarmee het hoogst. Deze gebouwen passen dus het best bij de huisvestingsvraag binnen 
het cluster. 

Muziek- en podiumkunsten 
In de match is te zien dat alle gebouwen, qua score, dicht bij elkaar liggen. De hoogste score behalen 
het voormalige Natlab, het Glasgebouw en het Veemgebouw. Zij scoren alle drie namelijk de 
maximale score van 6 punten en passen daarmee het best bij het cluster muziek- en podiumkunsten. 
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Uit hoofdstuk 9 is gebleken dat Strijp S als plangebied in grote lijnen matcht met de vraag vanuit de 
creatieve industrie in de regio Eindhoven en de speerpunten vanuit de praktijk. Strijp S lijkt een zeer 
geschikte locatie voor het integreren en clusteren van creatieve industrie. In dit hoofdstuk, specifieker 
paragraaf 10.2 wordt, op basis van de in hoofdstuk 9 besproken onderwerpen, dan ook advies 
gegeven over de verdere invulling van Strijp S. Daartoe wordt specifiek verwezen naar de match van 
het totale plangebied en de match op gebouwniveau. Verder wordt in paragraaf 10.3 advies gegeven 
over de fasering van het plangebied op basis de invulling van het plangebied en de dynamiek binnen 
de creatieve industrie in de regio. In paragraaf 10.4 wordt advies gegeven over de eigendomsvormen 
en huur- en koopprijzen van bedrijfsruimte en woonwerkruimte. Tenslotte worden er in paragraaf 10.5 
nog enkele algemene aandachtspunten gegeven met betrekking tot de herontwikkelingsplannen van 
Strijp S. 

10.2 Jnvulling Strijp S 

10.2.1 Huisvestingsmogelijkheden 
Op basis van de match op gebouwniveau naar cluster wordt advies gegeven over de best passende 
huisvesting per clusterthema. Voor het cluster ambachten zijn dat het voormalige Natlab, de 
gebouwen van De Hoge Rug en het Veemgebouw. De situering aan de Torenallee is voor alle 
mogelijkheden een zeer belangrijk pluspunt. Bij het cluster vormgeving, multimedia, architectuur en 
reclame passen de huisvesting van het Klokgebouw en van de gebouwen van de Hoge Rug het best. 
De beste huisvestingsmogelijkheden voor het cluster muziek- en podiumkunsten worden gevormd 
door het voormalige Natlab, het Glasgebouw en het Veemgebouw. (Zie ook bijlage 12). 
Naar aanleiding van dit onderzoek konden echter niet alle huisvestingseisen en -wensen bij de match 
meegenomen worden. Veelal omdat er op sommige punten nog onduidelijkheid bestaat over de 
uiteindelijke invulling van het plangebied. Dit was specifiek het geval bij de aspecten 
parkeeroplossingen, het niveau van de afwerking van het interieur van de gebouwen, het huidige 
niveau van de geluidsisolatie en het niveau van de prijzen in het gebied. Geadviseerd wordt dan ook 
om in een verder en meer concreet stadium van het planproces uitvoerig aandacht te besteden aan 
een variantenonderzoek op basis van deze opzet. Zo kan getracht worden om nog concretere 
uitspraken te kunnen doen over de huisvestingsmogelijkheden per clusterthema. 

10.2.2 Program ma 
Naar aanleiding van de huisvestingsmogelijkheden wordt nu advies gegeven over de 
programmatische invulling van Strijp S. De huisvestingsprofielen van de verschillende clusterthema's 
enerzijds en de match anderzijds dienen hierbij als basis. Zeals uit de match is gebleken, zijn de 
verschillende clusterthema's in principe alle 3 in te passen op Strijp S. Het is echter wel zo dat het ene 
thema beter met Strijp S te matchen is, als het andere. De verschillende thema's worden 
achtereenvolgend besproken, naar de mate van passendheid. Het thema dat het best passend is, 
wordt als eerste besproken . Het thema dat het minst past het laatst. 

Vormgeving, multimedia, architectuur en reclame 
Het cluster vormgeving, multimedia, architectuur en reclame is het best te matchen met Strijp S. Het 
creatief zakelijke karakter van de huisvestingsvraag past het best bij de aanbodsituatie die in het 
plangebied gerealiseerd zal worden. De kenmerkende bouwstijl van de gebouwen van de Hoge Rug 
en het Klokgebouw zijn dan ook bijzonder geschikt voor dit clusterthema. Niet voor niks komen deze 
gebouwen ook als beste uit de match op gebouwniveau naar voren. 
Een andere reden waarom dit clusterthema het best geschikt is voor Strijp S, is te vinden in de vraag 
naar vierkante meters. De potentiele vraag naar bedrijfsruimte op Strijp S binnen dit cluster is 108.000 
m2

. Het totale aanbod aan vierkante meters van het gebouwenbestand in het plangebied is 87.800 m2
. 

De potentiele vraag overtreft daarmee het aanbod. Dit betekent dat het opnemen van het 
clusterthema vormgeving, multimedia, architectuur en reclame in de uiteindelijke plannen, het minste 
risico met zich mee zal nemen. Oat geldt ook wanneer de werkelijke vraag naar vierkante meters 
kleiner zal zijn , dan die bepaald naar aanleiding van de enquete. 
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Wanneer de potentiele vraag wordt vergeleken met het aanbod van de best passende gebouwen uit 
de match , kan het volgende beeld worden geschetst voor de werkelijke vraag. Voor de gebouwen van 
de Hoge Rug betekent de grote potentiele vraag, dat er een werkelijke vraag binnen het cluster nodig 
is van ongeveer 40% van de vraag naar aanleiding van de enquete. Voor het Klokgebouw is er een 
werkelijke vraag nodig van 25% van de vraag naar aanleiding van de enquete. 

De meest gewenste situatie voor bedrijfsruimte binnen het cluster vormgeving, multimedia, 
architectuur en reclame is een bedrijfsverzamelgebouw met gemeenschappelijke voorzieningen. Dit 
type bedrijfshuisvesting sluit het best aan bij de voorkeur voor clustering van de activiteiten. Daarnaast 
is een laag afwerkingniveau van het interieur voor de meeste bedrijven, personen en instellingen 
binnen dit cluster van belang en de aanwezigheid van voldoende parkeergelegenheid op maximaal 5 
minuten lopen. 

Ambachten, bee/dende kunst en antiek 
Het cluster ambachten, beeldende kunst en antiek past minder op Strijp S. Dit heeft enerzijds te 
maken met het gedeeltelijk traditionele karakter van de huisvestingsvraag. Daarnaast is de meest 
gewenste situatie voor bedrijfsruimte binnen het cluster ambachten, beeldende kunst en antiek het 
hebben van een eigen bedrijfruimte, dus solitaire huisvesting. Dit is minder bevorderlijk voor de 
clustering van de activiteiten. 
De potentiele vraag naar bedrijfsruimte op Strijp S binnen het cluster is op basis van de enquete 
53.000 m2

. Dit betekent dat de meeste gebouwen, qua vierkante meters, goed kunnen voldoen aan de 
vraag. In vergelijking met het totale aanbod aan vierkante meters, namelijk 87.800 m2

, is de potentiele 
vraag echter kleiner dan het aanbod op Strijp S. De risico's die de invulling van het cluster ambachten, 
beeldende kunst en antiek met zich meebrengen zijn daarmee groter dan bij het cluster vormgeving , 
multimedia, architectuur en reclame. De verwachting is daarnaast dat de werkelijke vraag op Strijp S 
lager zal zijn dan die op basis van de enquete. 
Wanneer de potentiele vraag wordt vergeleken met het aanbod van de best passende gebouwen uit 
de match, kan het volgende beeld worden geschetst voor de werkelijke vraag. Voor huisvesting in het 
voormalige Natlab betekent dit dat de werkelijke vraag 20% van de vraag uit de enquete moet zijn . 
Voor de gebouwen van de Hoge Rug betekent dat, dat ondanks de lagere vraag, de gebouwen toch 
voor het grootste gedeelte zullen kunnen voorzien in huisvesting van het cluster. Voor het 
Veemgebouw ligt het percentage rond de 6%. Deze optie is daarmee minder passend. 

Huisvesting aan de Torenallee is een voorwaarde voor het integreren van het cluster ambachten 
beeldende kunst en antiek in het plangebied. Dit omdat huisvesting op een zichtlocatie en de nabijheid 
van winkelvoorzieningen binnen dit cluster belangrijke eisen zijn . De voordelen van de gunstige locatie 
en de grote stroom mensen die dagelijks over de Torenallee zullen voortbewegen , kunnen maximaal 
benut worden door een of meerdere grote trekkers uit het cluster aan de Torenallee te plaatsen. Dit 
komt ook naar voren bij de ideeen en suggesties voor Strijp Suit de enquete. Daarbij kan men denken 
aan een organisatie als de Krabbedans (Centrum Beeldende Kunst) , galerie Yksi (galerie voor 
toegepaste kunst) of bijvoorbeeld een galerie of expositieruimte waarin werk van lokale kunstenaars 
centraal staat. Door het aantrekken van een aantal beeldbepalende, grote spelers uit het cluster 
ambachten, beeldende kunst en antiek kan binnen het cluster, maar waarschijnlijk ook daarbuiten, 
een soort spin-off gerealiseerd worden, waardoor ook andere bedrijven, personen en instellingen uit 
het cluster tot Strijp S worden aangetrokken. Daarnaast zijn er in de regio Eindhoven weinig goede en 
betaalbare ruimtes te vinden ten aanzien van verspreiding en uitwisseling van producten en diensten 
uit de creatieve industrie. Dit kan een risicoverlagend effect hebben voor het gehele cluster. 

Muziek- en podiumkunsten 
Het clusterthema muziek- en podiumkunsten past eigenlijk het minst bij het aanbodprofiel van Strijp S 
en de gebouwen. De huisvestingsvraag is te kenmerken als gedeeltelijk traditioneel. Daarnaast is de 
meest gewenste situatie voor bedrijfsruimte binnen het cluster muziek- en podiumkunsten het hebben 
van een eigen bedrijfruimte, dus solitaire huisvesting. Een ander belangrijk risico is de eis met 
betrekking tot geluidsisolatie en dus de mogelijke geluidsoverlast die hiermee gepaard zal gaan. Dit in 
combinatie met de hoge intensiteit van het gebied is risicovol te noemen. 
Daarnaast is de vraag naar bedrijfsruimte binnen het cluster de laagste van de 3 thema's. De 
potentiele vraag naar bedrijfshuisvesting op basis van de enquete is binnen dit cluster 18.000 m2

. Dit 
betekent voor de meeste gebouwen dat het aanbod aan vierkante meters groter is dan de vraag en 
dus dat het risico van het opnemen van het cluster muziek- en podiumkunsten in de plannen voor 
Strijp S het grootst is van de 3 clusters. 
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Ook wanneer men kijkt naar het totale aanbod aan vierkante meters van het huidige 
gebouwenbestand, namelijk 87.800 m2

, is het aanbod vele malen grater dan de potentiele vraag. De 
verwachting is tevens dat de werkelijke vraag lager uit zal vallen dan de vraag uit de enquete. 
Wanneer de potentiele vraag wordt vergeleken met het aanbod van de best passende gebouw uit de 
match, kan het volgende beeld warden geschetst voor de werkelijke vraag. Voor het voormalige 
Natlab betekent dit dater een werkelijk vraag nodig is van ongeveer 60% van de vraag uit de enquete. 
Bij het Glasgebouw ligt dit percentage rand de 21% en voor het Veemgebouw rand de 17%. 

Bij de invulling van het cluster kan een combinatie gemaakt warden met een of meerdere 
onderwijsinstellingen, om het risico te verkleinen. Deze mogelijkheid werd bij de ideeen en suggesties 
voor Strijp Sook een aantal keren aangegeven, vooral binnen het cluster muziek- en podiumkunsten. 
Men kan hierbij denken aan een combinatie van verschillende opleidingen op het gebied van muziek, 
dans en theater met recreatieve voorzieningen als dans- en theaterverenigingen. De vraag naar 
ruimtes voor verenigingen op recreatief gebied komt ook naar voren bij het onderdeel ideeen en 
suggesties voor Strijp S uit de enquete. Wellicht is een samenwerking mogelijk met CKE, Centrum 
voor de Kunsten Eindhoven. 

10.2.3 Woonvormen 
Uit de match is naar voren gekomen dan aan de grate vraag naar eengezinswoningen in de huidige 
plannen voor Strijp S niet kan warden voldaan. De grate vraag naar eengezinswoningen, specifieker 
vrijstaande en geschakelde woningen, kan een tweetal oorzaken hebben. Enerzijds kan het 
veroorzaakt zijn doordat in de enquete gevraagd is naar de gewenste huisvestingssituatie. Wellicht is 
er hier meer geantwoord vanuit de ideale huisvestingssituatie, dan vanuit de reele gewenste 
huisvestingssituatie. Anderzijds kan een oorzaak zijn dat dit onderzoek is gedaan onder de 
zogenaamde doorstramers van de creatieve industrie in de regio. Een onderzoek onder starters laat 
wellicht een vraag naar andere woonvormen zien. 
Het is daarnaast niet aan te bevelen om vrijstaande en geschakelde woningen als woningen op te 
nemen in het plangebied, omdat dit ten koste zal gaan van de hoge dichtheid van het plangebied. 
Deze hoge dichtheid wordt van belang geacht voor de dynamiek van het gebied en het bevorderen 
van "spontane" ontmoetingen. Daarnaast draagt een hoge dichtheid van het gebied bij aan het 
grootstedelijke karakter van Strijp S en van Eindhoven in grater geheel. 

10.3 Fasering plangebied 

Figuur 81 . Fasering Strijp S [32) 

Bij de fasering van het plangebied wordt gekeken 
naar de dynamiek binnen de creatieve industrie en 
de verschillende clusters. Uit het onderzoek komt 
naar voren dat 45% van de creatieve industrie in de 
regio verhuisgeneigd is. Dat is een hoog percentage. 
Van deze 45% wil 62% binnen nu en 2 jaar verhuizen 
en in totaal wil 96% binnen nu en 5 jaar verhuizen. 
De dynamiek binnen de creatieve industrie in de 
regio is op dit moment dan ook groat te noemen. 
Gekeken naar de verschillende clusters blijkt dat de 
clusters ambachten, beeldende kunst en antiek en 
muziek- en podiumkunsten veelal lang op Mn plaats 
blijven wonen. Meestal 6-10 jaar of !anger dan 10 
jaar. Bij het cluster vormgeving, multimedia, 
architectuur en reclame is dat aanzienlijk korter. Zij 
verblijven veelal maximaal 5 jaar op een plek. 

De komende 10 tot 15 jaar zal Strijp S warden herontwikkeld in verschillende fasen, zoals te zien is in 
figuur 81 . Om tegemoet te kunnen komen aan de grate dynamiek in de sector is het dan ook aan te 
bevelen om, naast het realiseren van huisvesting voor de verschillende clusters in de eerste fasen van 
de herontwikkeling, bestaande bebouwing uit de laatste fasen van de herontwikkeling in gebruik te 
geven als tijdelijke huisvesting. Dit is reeds het geval bij het Klokgebouw. Tijdens deze periode van 
tijdelijke huisvesting warden ruimtes in gebruik gegeven aan de creatieve industrie om te 
"experimenteren" en om dingen te laten "ontstaan". Het is tevens aan te bevelen om met betrekking 
tot de (ver)huur van dergelijke bedrijfsruimte een soort kader te scheppen, waarbinnen de creatieve 
industrie zelf kan bewegen. 
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Bijvoorbeeld minimale huurprijzen en basisvoorzieningen als internet, telefoon en een brievenbus zijn 
vastgesteld en geregeld, maar de inrichting en de programma's per ruimte of verdieping worden door 
de creatieve industrie zelf ingevuld. Een dergelijke oplossing kan op zijn beurt weer doorwerken in een 
artistieke sfeer en uitstraling van het gebied. Daarnaast kan op deze wijze een soort binding 
gecreeerd worden van de creatieve industrie met het plangebied Strijp S. 

10.4 Financiee/ advies 

10.4.1 Eigendomsvormen 
Bij de gewenste eigendomsverhouding kwam duidelijk naar voren dat woonwerkruimte over het 
algemeen liever gekocht wordt en dat bedrijfsruimte over het algemeen liever gehuurd wordt. Bij 
woonwerkruimte kwam de verhoud ing kopen en huren op 63% en 23%. Bij bedrijfsruimte lag deze 
verhouding op 29% en 67%. Advies is dan ook om de verhouding koop en huur voor woonwerkruimte, 
zeals die blijkt uit de plannen voor Strijp S, zoveel mogelijk aan te houden. Deze luidt momenteel 75% 
koop en 25% huur. Over de eigendomsverhouding van bedrijfsruimte is tot nog toe niet veel bekend. 
Geadviseerd wordt daarom om zoveel mogelijk te streven naar de verhouding zeals die blijkt uit het 
onderzoek, namelijk ongeveer 30% koop en 70% huur. 

10.4.2 Prijsniveau 
Uit het onderzoek komt naar voren dat het aspect betaalbaarheid een zeer belangrijk aspect is voor 
de bedrijven, personen en instellingen van de creatieve industrie uit de regio. Ook uit de 
concurrentieanalyse van het bestaande aanbod in (de regio) Eindhoven komt naar voren dat de 
huurprijzen van vergelijkbare projecten veelal ender het niveau van de marktprijzen liggen. Om de 
concurrentie aan te kunnen gaan met deze projecten is het dan ook aan te bevelen om huurprijzen te 
hanteren, varierend tot€ 80,- per m2 per jaar. Advies is dan ook om ook in de nieuwe plannen voor 
Strijp S zoveel mogelijk te streven naar huurprijzen voor kleinschalige bedrijfsruimte en ruimtes in 
bedrijfsverzamelgebouwen van maximaal € 50,- tot€ 80,- per m2 per jaar. Op deze wijze is het huren 
van bedrijfsruimte op Strijp S aantrekkelijk voor de creatieve industrie in de regio Eindhoven en wordt 
er tevens een oplossing geboden voor het tekort aan goede en betaalbare ruimtes in de regio. 
Huurprijzen op basis van het inkomen wordt niet aanbevolen , omdat het jaarlijkse inkomen nooit 
hetzelfde is en omdat het inkomen pas met terugwerkende kracht over het betreffende jaar bepaald 
kan worden. 
Voor de maximale koopprijzen van woningen blijkt uit het onderzoek dat deze voor lofts tussen de € 
200.000,- en de € 300.000,- liggen. Daarbij ligt de nadruk meer bij de € 200.000,- dan by de € 
300.000, -. De woninggrootte van deze lofts liggen daarbij voornamelijk tussen de 100 en 150 m . 
Geadviseerd wordt dan ook om de maximale koopprijzen voor de lofts te leggen tussen de€ 200.000,
en € 250.000,-. 

10.5 Aandachtspunten verdere planvorming 
Naar aanleiding van de match en de interviews en enquetes zijn er nog een aantal belangrijke 
aandachtspunten te noemen, die van belang zijn bij de verdere planvorming van Strijp S. 

• Allereerst is het van belang om, wanneer de uiteindelijke functies en invullingen van het 
plangebied bekend zijn , nogmaals kritisch te kijken naar de feitelijke aantallen en de uiteindelijke 
wijze waarop er kan worden geparkeerd in het plangebied. Dit is voor de creatieve industrie in de 
regio Eindhoven namelijk een hele belangrijke locatie-eis, met betrekking tot de 
parkeermogelijkheden voor personeel en bezoekers. 

• Een tweede punt van aandacht zijn de extra maatregelen die getroffen zullen moeten worden bij 
de huisvesting van woonwerk- en bedrijfsruimte uit het cluster muziek- en podiumkunsten. Zij 
stellen namelijk extra eisen met betrekking tot de geluidsisolatie van de woonwerk- en 
bedrijfsruimtes. Gedachte achter deze eis is het voorkomen of reduceren van eventuele 
geluidsoverlast voor andere bewoners en gebruikers van het gebied. 

• Bij de bepaling van geschikte doelgroepen voor de herontwikkeling van Strijp S dient gestreefd te 
worden naar een zo divers mogelijke samenstelling van de bevolking in het plangebied . Diversiteit 
is namelijk een belangrijk speerpunt voor een project waarbij de invulling van creatieve industrie 
de nadruk heeft. 
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• Communicatie met de betrokken partijen is een belangrijk aandachtspunt, vooral op informele 
wijze. Mogelijkheden voor deze communicatie zijn presentaties en workshops. Het is van belang 
om de verschillende bedrijven, personen en instellingen van de creatieve industrie uit de regio 
actief te betrekken bij de planvorming van Strijp S. Zij geven dit zelf ook aan. Belangrijkste reden 
is om bij de betrokkenen een gevoel van binding met de locatie te creeren. Op deze wijze wordt 
Strijp S als het ware "eigen" gemaakt. Daarnaast hebben zij vaak creatieve en originele ontwerpen 
en oplossingen, wat er toe kan leiden dat de sfeer en uitstraling van het gebied ook past bij de 
mensen die erin wonen, werken recreeren. 
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Na het uiteindelijke advies in hoofdstuk 10, wordt in dit laatste hoofdstuk teruggeblikt over de gehele 
afstudeerperiode. Er wordt in paragraaf 11 .2 kritisch gekeken naar het verloop van het onderzoek en 
de belangrijkste conclusies die er naar aanleiding van kunnen warden getrokken. Ook wordt er 
gekeken of de verschillende deelvragen beantwoord kunnen warden en of de vooraf bepaalde 
doelstelling van het onderzoek wordt behaald. 
Aanbevelingen voor Stichting Trudo naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek, zijn 
uitgewerkt in het uiteindelijke advies in hoofdstuk 10. Verdere aanbevelingen met betrekking tot 
vervolgonderzoeken warden in paragraaf 11 .3 uitgewerkt. Deze vervolgonderzoeken zijn direct 
afgeleid van dit onderzoek naar de creatieve industrie in de regio Eindhoven en de haalbaarheid van 
de plannen voor Strijp S. 

11.2 Conclusies 
Er is begonnen met het definieren en afbakenen van het begrip creatieve industrie, op basis van een 
literatuur onderzoek. Hierbij is veelvuldig gebruik gemaakt van het onderzoek van ETIN adviseurs, in 
opdracht van Stichting Alice, 'Het creatief DNA van de regio Eindhoven' [6 en 7). Hierin wordt de 
creatieve industrie omschreven als alle activiteiten die hun bestaansrecht danken aan eigen 
creativiteit, vaardigheden en talent, en die de potentie hebben om welvaart en banen te creeren door 
het genereren en/of exploiteren van intellectueel eigendom. Vervolgens is gekeken naar het begrip 
creatieve clustering. Hieronder wordt een geografische clustering verstaan van aan elkaar 
gerelateerde bedrijven en instituties die alien onderdeel uitmaken van of een belangrijke bijdrage 
leveren aan de creatieve industrie. 

Op basis van deze definities, de afbakening en verder literatuuronderzoek is gekeken naar omvang en 
de toekomstige ontwikkelingen van de creatieve industrie in de regio Eindhoven. Volgens schattingen 
telt de creatieve industrie in de regio Eindhoven ongeveer 8.500 bedrijven , personen en instellingen, 
waarin ongeveer 30.000 mensen emplooi vinden. Jaarlijks genereren zijn gemiddeld een omzet van 
1,2 miljard euro. Daarmee levert de creatieve industrie een belangrijke bijdrage aan de economie in 
de regio. De verwachtingen voor de toekomst op korte en lange termijn zijn positief ten aanzien van 
de werkgelegenheid binnen deze sector. 

Bij de analyse van de huidige concurrentiepositie van de regio Eindhoven komt naar voren dat de 
regio enkele zwakke punten kent ten aanzien van het vestigingsklimaat voor de creatieve industrie, 
namelijk het ontbreken van een cultureel en creatief imago, het ontbreken van grootstedelijke 
elementen, een slechte bereikbaarheid en het ontbreken van laagdrempelige ruimtes voor 
kleinschaligen en starters. De analyse van de concurrerende projecten in de regio Eindhoven heeft 
zich beperkt tot de concurrerende creatieve clusters in de regio. Uit deze analyse komt naar voren dat 
de bestaande creatieve clusters in de regio Eindhoven zich vooral concentreren in en rond het 
centrum van de stad Eindhoven. Het zijn veelal individuele projecten rond de herontwikkeling van een 
enkel gebouw, dus geen totaalprojecten zoals bij de herontwikkeling van Strijp S. In de meeste 
gevallen warden ruimtes aangeboden waar het ontwerp en de productie centraal staan . Goede en 
betaalbare ruimtes ten behoeve van de verspreiding en uitwisseling zijn schaars. De huurprijzen van 
de concurrerende clusters liggen tussen de€ 40,- en€ 100,- per m2 per jaar. 

Vervolgens is begonnen met het in kaart brengen van de huisvestingsvraag van de creatieve industrie 
in de regio Eindhoven . Omdat er sprake is van een verkennend onderzoek naar het globale 
programma van eisen , is gekozen voor de compositionele onderzoeksmethode. Het onderzoek is 
vormgegeven in een aantal mondelinge interviews en een schriftelijke enquete. 
De resultaten van de interviews en de enquete laten zien dat er op basis van de huisvestingsvraag 
een drietal clusteringthema's zijn te ontdekken: het cluster ambachten, beeldende kunst en antiek; het 
cluster vormgeving, multimedia, architectuur en reclame en het cluster muziek- en podiumkunsten. 
Belangrijkste huisvestingseisen en wensen van de creatieve industrie in de regio Eindhoven zijn de 
grate vraag naar woonwerkruimtes, de voorkeur voor een centrummilieu , de aanwezigheid van 
voldoende parkeergelegenheid op de locatie, de voorkeur voor een industriele uitstraling van de 
gebouwen en de voorkeur voor een laag afwerkingniveau van het interieur van de gebouwen. 
Daarnaast bleek het niveau van de huur- en koopprijzen het meest belangrijke aspect van de 
hu isvesti ngsvraag. 
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Enige nuancering bij de resultaten is echter op zijn plaats. Echter, de respons binnen de verschillende 
subgroepen voldeed niet in alle gevallen aan de betrouwbaarheidseis van n ~ 25. Daartoe zijn enkele 
subgroepen samengevoegd tot een vijftal clusters, namelijk ambachten , beeldende kunst en antiek; 
vormgeving; architectuur en reclame; multimedia; en tenslotte het cluster muziek- en podiumkunsten. 
Vervolgens is op basis van de huisvestingsvraag verder geclusterd tot de drie hiervoor besproken 
clusteringthema's. Dit heeft tot gevolg gehad dat niet voor alle enqueteonderdelen betrouwbare 
uitspraken kunnen worden gedaan naar subgroep of cluster, maar alleen in algemene zin . 
Een tweede nuancering is dat het aantal respondenten dat verhuisgeneigd is, binnen het cluster 
muziek- en podiumkunsten, niet voldoet aan de eis n ~ 25. De totale respons is hier namelijk slechts 
19 exemplaren. Deze resultaten voor dit cluster zijn dus niet volledig betrouwbaar. Toch is dit cluster 
wel meegenomen in de uiteindelijke bespreking van de resultaten , omdat de eisen en wensen binnen 
dit cluster wel duidelijk op zichzelf staan. Wellicht hadden deze problemen voorkomen kunnen worden 
door het onderzoek nog grootschaliger op te zetten. 

Op basis van de resultaten van het onderzoek is gekeken naar de belangrijkste succes- en 
faalfactoren uit de praktijk. Daartoe is een analyse gemaakt van enkele belangrijke internationale en 
nationale referentieprojecten van Strijp S. De vijf speerpunten die naar aanleiding van de analyse zijn 
opgesteld , zijn sociale interactie, levendigheid, diversiteit, authenticiteit en betaalbaarheid. 

Vervolgens is een analyse van Strijp S en de plannen gemaakt en van het gebouwenbestand op Strijp 
S. Het gebouwenbestand op Strijp S bestaat uit de gebouwenreeks van de Hoge Rug, het 
Klokgebouw, Het voormalige Natlab, het Glasgebouw en het Veemgebouw. De uitkomsten van de 
analyse zijn meegenomen naar de match. 

Aan de hand van de match is bepaald of Strijp S een voor de creatieve industrie geschikte locatie is 
en welke gebouwen het beste passen bij de huisvestingsvraag van de verschillende clusterthema's. 
Ten aanzien van de match van Strijp S met de verschillende clusters is gebleken , dat Strijp S in 
principe een zeer geschikte locatie is om creatieve industrie te huisvesten . Het enige punt waar de 
match slecht op scoort, is dat de vraag naar eengezinswoningen in het plangebied . Vervolgens is een 
match op gebouwniveau gemaakt. Na deze match is gebleken dat het voormalige Natlab en de Hoge 
Rug het beste aansluiten bij de huisvestingsvraag van het cluster ambachten, beeldende kunst en 
antiek. Voor het cluster vormgeving, multimedia, architectuur en reclame komen het Klokgebouw en 
de gebouwen van de Hoge Rug het meest in aanmerking. Het Natlab, het Glasgebouw en het 
Veemgebouw sluiten tenslotte het best aan bij de vraag van het cluster muziek- en podiumkunsten. 

Naar aanleiding van de match van vraag en aanbod kan gezegd worden dat het integreren en 
clusteren van de creatieve industrie in de regio Eindhoven, op basis van de huisvestingseisen en -
wensen en de aanbodsituatie op Strijp S, een verantwoorde keuze is voor de 
herontwikkelingsplannen. Op basis van deze conclusie is dan ook een advies opgesteld voor de 
uiteindelijke planvorming van Strijp S. De doelstelling van het onderzoek is daarmee behaald. De 
plannen voor Strijp S zijn getoetst aan de huisvestingseisen en -wensen van de creatieve industrie in 
de regio en er is een stapje verder gezet in het onderzoek naar de creatieve industrie in de regio 
Eindhoven. 

11.3 Aanbevelingen 

• Onderzoek naar de huisvestingseisen en -wensen onder starters: 

Dit onderzoek heeft als onderzoekspopulatie de zogenaamde doorstromers van de creatieve 
industrie in de regio Eindhoven . Er kunnen dus alleen uitspraken gedaan worden over de 
doorstromers binnen deze doelgroep. Zij geven veelal aan dat er te weinig laagdrempelige ruimtes 
zijn voor starters in de regio. Daarnaast is het voor Eindhoven als stad ook van belang om de 
studenten die er wonen ook op langer termijn aan de stad te binden . Een onderzoek naar de 
huisvestingseisen en -wensen onder deze doelgroep is daarmee een logische aanbeveling. Niet 
alleen om een beeld te krijgen van de eisen en wensen van de huisvestingsvraag, maar ook om 
de omvang van deze potentiele vraag in beeld te kunnen brengen. 

• Onderzoek naar de financiele haalbaarheid: 

Het aspect betaalbaarheid is voor de bedrijven, personen en instellingen uit de creatieve industrie 
in de regio Eindhoven een heel belangrijke voorwaarde. Naar aanleiding van dit onderzoek 
kunnen alleen uitspraken voor de gehele industrie gedaan worden. 
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Voor betrouwbare uitspraken naar de verschillende subgroepen en clusters was de respons veelal 
te laag. Omdat dit aspect zo belangrijk is voor het slagen van de herontwikkeling van Strijp S, 
wordt daarom aanbevolen om een vervolgonderzoek te doen naar de financiele haalbaarheid van 
de plannen. 

• Onderzoek naar mogelijke varianten van huisvesting 

Tijdens dit onderzoek waren een aantal aspecten, met betrekking tot de plannen voor Strijp S, nog 
niet concreet. Er zijn dan ook slechts een tweetal varianten ontwikkeld, ten aanzien van het 
huisvestingsvraagstuk. Deze aspecten zijn de parkeeroplossingen , het niveau van de prijzen en 
het huid ige niveau van de geluidsisolatie van de gebouwen. Wanneer deze zaken beter 
onderzocht zijn en concreter gemaakt, kan een uitgebreid vervolgonderzoek warden gehouden 
naar mogelijke varianten, met betrekking tot huisvesting van de activiteiten van de verschillende 
clusterthema's. Bij dit vervolgonderzoek kunnen ook de resultaten van het onderzoek onder 
starters warden meegenomen. 

• Onderzoek naar de mate van afhankelijkheid van de aspecten wonen en werken, bij de 
vraag naar woonwerkruimte: 

Op Strijp S zal in de toekomst, naast de functies werken en recreeren , de nadruk liggen op de 
functie wonen . Hierbij gaat het vooral om "gewone" woningen. Uit dit onderzoek komt naar voren 
dat woonwerkruimtes binnen de creatieve industrie in de regio Eindhoven zeer gewenst zijn . 
Omdat wonen en werken op Strijp S naast en door elkaar zullen warden gerealiseerd , wordt 
aanbevolen om een onderzoek te doen naar de mate van afhankelijkheid van beide functies, bij 
de vraag naar woonwerkruimte. Wanneer wonen en werken dichtbij elkaar zijn , zal de vraag naar 
woonwerkruimte wellicht afnemen en de vraag naar bedrijfsruimte toenemen. 

• Onderzoek naar de uitstralingswaarde van Strijp S buiten de regio Eindhoven: 

In dit onderzoek warden uitspraken gedaan over de creatieve industrie voor de regio Eindhoven. 
Het ambitieniveau van de herontwikkeling van Strijp S is echter grater dan alleen de regio 
Eindhoven. Aanbevolen wordt dan ook om een onderzoek te doen naar de uitstralingswaarde van 
Strijp S buiten de regio, om de potentiele vraag naar huisvesting van creatieve industrie van 
buiten de regio Eindhoven in kaart te brengen, zowel nationaal als internationaal. 
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