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TU/e te<:hnische universiteit eindhoven 

Bijlage 1: Creatieve industrie 

lndeling creatieve industrie met behulp van SBl-codes [Bron IV). 

,, 
' sbiC'°''0"' QmS'Ghojving " ,; :~"'':;"":.~~ '"'. __ ._., 

~-' ~"' 
Ambachten 

172 Weven van textiel 

174 Vervaardiging van textielwaren 

1751 Vervaardiging van vloerkleden en tapijten 

176 Gebreide en gehaakte stoffen 

177 Vervaardiging van gebreide en gehaakte artikelen 

18 Vervaardiging van kleding 

192 Vervaardiging van lederwaren 

193 Vervaardiging van schoeisel 

2613 Holglas 

2621 Huishoudelijk en sieraardewerk 

335 Uurwerken 

362 Sieraden 

363 Muziekinstrum enten 

3611 Meubels 

36122 Bedrijfsmeubels 

3613 Keukenmeubels 

3614 Overige meubels 

2666 Producten beton, cement en gips 

2670 Natuursteenbewerking 

52457 Detailhandel m uziekinstrumenten 

51478 Groothandel in muziekinstrumenten 

52483 Detailhandel juweliersartikelen en uurwerken 

51476 Groothandel in juwliersartikelen en uurwerken 

74842 Organiseren van beurzen, tentoonstellingen en braderieen 

Architectuur 

74201 Architecten en technische ontwerp en adviesbureaus voor b&u 

74202 Technisch ontwerp en advies 

92523 Monumentenzorg 

Beeldende kunst en antiek 

92313 Beoefening scheppende kunst 

92512 Kunstuitleen 

92521 Kunsthandel 

74844 Veiling kunst en antiek 

92522 Musea 

91332 Steunfondsen 

91333 Vriendenkringen op het gebied van cultuur en kunstbevordering 

91334 Overkoepelende organen 

92521 Kunstgalerieen en -expositieruimten 

52484 Detailhandel in schilderijen, lijsten, prenten, etc 

VVV's 

74842 Organiseren van beurzen, tentoonstellingen en braderieen 

52501 Detailhandel antiek 

Aanvullingen Groothandel antiquiteiten 
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Tu I e technische universiteit eindhoven 

Fotografie, film en video <· 

74811 Fotografie 

9240 Persfotografen 

51487 Groothandel overige non-food (o.a. antiquiteiten) 

92112 Ondersteunende activiteiten t.b.v. productie (video)films 

9231 Acteurs en regisseurs 

92323 Film en videostudio's 

334 Vervaardiging foto- en filmapparatuur 

92111 Producenten van (video)films 

9212 Distributie (video)films 

71401 Videotheken 

9213 Vertoning van films 

Aanvullingen lmpresariaten 

Schrijven en uitgeven 

924 Pers- en nieuwsbureau, joumalisten 

22221 Drukkerijen boeken 

22222 Drukkerijen tijdschriften 

2221 Drukkerijen dagbladen 

2223 Grafische afwerking 

2224 Grafische reproductie en zetten 

2225 Overige activiteiten verwant aan drukkerijen 

2211 Uitgever boeken 

2212 Uitgever tijdschriften 

2213 Uitgever dagbladen 

51484 Groothandel in boeken 

52471 Detailhandel in boeken, tijdschriften en kranten 

92511 Openbare bibliotheken 

92513 Culturele uitleencentra 

Aanvullingen Vertalers 

Televisie en radio 

92203 Ondersteunende activiteiten t.b.v. radio en televisie 

92201 Om roeporganisaties 

92202 Producenten van radio- en televisieproducties 

6420 Telecommunicatie (kabelbedrijven) 

Muziek 

92311 Beoefening van podiumkunsten 

51433 Groothandel in geluids- en beelddragers 

2465 Vervaardiging informatiedragers 

363 Vervaardiging muziekinstrumenten 

5274 Reparatie en stemmen muziekinstrumenten 

2214 Uitgeverijen van geluidsopnamen 

22226 Overige drukkerijen (waaronder bladmuziek) 

2231 Reproductie van geluidsopnamen 

52453 Detailhandel geluidsdragers 

92321 Concertgebouwen 

92332 Even em entenhallen 

91332 Steunfondsen 

91333 Vriendenkringen op het gebied van cultuur en kunstbevordering 

91334 Overkoepelende organen 

Aanvullingen Artiesten 

Gezelschappen 

Drukkerijen van bladmuziek 

Cates met podiumfunctie 

Muziekleraren 

Muziekscholen 

De Creatieve lndustrie: Een kans voor Strijp S?! 

J.S. Koops 
50478371 

31/08/2005 

3 



Tu I e technische universiteit eindhoven 

Podiumkunsten 

92311 Beoefening van podiumkunsten 

92343 Overig amusement 

92312 Producenten podiumkunsten 

92321 Theaters, schouwburgen 

92322 Evenementenhallen 

92323 Dienstverlening t.b.v. kunstbeoefening 

92341 Dansscholen 

92342 Overige kunstzinnige vorming van amateurs 

91332 Steunfondsen 

91333 Vriendenkringen op het gebied van cultuur en kunstbevordering 

91334 Overkoepelende organen 

Aanvul/ingen Artiesten 

Gezelschappen 

Toneelkappers en -grimeurs 

Theatervormgevers 

Cates met podiumfunctie 

Reclame 

74401 Reclame (ontwerp) adviesbureau 

22223 Drukkerijen van reclame 

74402 Overige reclamediensten 

Vormgeving 

74208 Overige technische ontwerp-, teken- en adviesbureaus 

74845 lnterieur en modeontwerpers 

Aanvullingen Vormgevers 

Computer aided design 

Grafisch ontwerp 

(Leisure) software 

722 Systeemontwikkeling en programmeerdiensten 

72102 Adviesbureaus op het gebied van automatisering 

7260 Overige dienstverlening op het gebied van automatisering 

Aanvullingen lnternetdiensten 

Softwarehouses 

Computergraphics 

Figuur 1. lndeling creatieve industrie 
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Tu I e techriische universiteit einahoven 

Bijlage 2: lnformatie ten behoeve van het globaal 
programma van eisen 

[Bron 24] 

Gebruikseisen: 
• Analyse van de te huisvesten organisatie op 3 niveaus: 

maatschappij : 

J.S. Koops 
s0478371 

31/08/2005 

» maatschappelijk-economische en/of maatschappelijk-culturele functie en 
betekenis van de organisatie; 
organisatie: 
» aard en omvang; 
» organisatiestructuur, nu en in de toekomst; 
» gebruikersactiviteiten, nu en in de toekomst; 
» woonpatronen; 
medewerkers/bewoners: 
» aantallen mensen in relatie tot gebruikersactiviteiten. 

• Gebruikerseisen en wensen voor huisvesting, op basis van de analyse van de organisatie. 

Functies en prestaties: 
• Functionaliteit: 

globale, totale ruimtebehoefte, nu en in de toekomst; 
eisen te stellen aan de locatie (bereikbaarheid, nabijheid stations, invalsroutes en 
dergelijke). 

• Bouwfysische condities: 
indien van toepassing : bijzondere aandachtspunten met betrekking tot 
bouwfysische condities. 

• Veiligheid : 
lndien van toepassing : bijzondere aandachtspunten met betrekking tot veiligheid , 
voortvloeiend uit bedrijfsprocessen. 

Beeldverwachtingen: 
Relevante referentiebeelden ten behoeve van het in beeld brengen van de verwachtingen met 
betrekking tot de verschijningsvorm en het karakter van de locatie en de omgeving daarvan. 

lnterne voorwaarden: 
• Financieel-economisch: mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot investerings- en 

exploitatiekosten. 
• Tijdsaspecten: uitgangspunten voor de doorlooptijd van het (her)huisvestingsproces. 
• Uitgangspunten met betrekking tot milieubewust en onderhoudsbewust bouwen. 

Externe voorwaarden: 
• Locatiegegevens (indien bekend). 
• Relevante wet- en regelgeving/overheidsvoorschriften . 
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Bijlage 3: De proefenquete 
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DI...___ lnleid-ing ____ ____,, D 
I Strijp S is de naam van het huidige Philipsterrein vlakbij het centrum van Eindhoven. In de 

komende jaren zal Philips Electronics Nederland B.V. verhuizen naar een andere locatie 
in de stad en in een periode van tien jaar komen ongeveer 27 hectaren vrij voor een 
compleet nieuwe wijk 'Strijp S: De Creatieve Stad', waarin de functies wonen , werken, 
horeca, winkels en cultuur gecombineerd worden, afwisselend in bestaande en nieuwe 
gebouwen met verschillende architectuurstijlen. De openbare ruimte van het gebied zal 
worden gekenmerkt door veel groen en een heldere opzet. De sfeer van de inrichting 
moet enerzijds aansluiten bij de stoere uitstraling van het industrieel erfgoed, maar 
anderzijds ook passen bij de nieuwe functie van het gebied. Door de combinatie van deze 
factoren wordt gestreefd naar een meer dan prettig woon-, werk- en leefklimaat. 
Creativiteit en innovatie zullen, ook in de toekomst, een belangrijke rol spelen op Strijp S. 
Het moet de plek worden waar mensen elkaar 24 uur per dag en zeven dagen per week 
kunnen ontmoeten om bezig te zijn met innovatie, creatie, recreatie en cultuur. 

Trudo, woningcorporatie te Eindhoven, is Mn van de betrokken partijen bij de 
herontwikkeling van Strijp S naar 'Strijp S: De Creatieve Stad'. In samenwerking met de 
Technische Universiteit te Eindhoven hoopt Trudo, door middel van deze enquete, een 
eerste inventarisatie te kunnen maken van de huisvestingseisen en -wensen van de 
creatieve industrie voor Eindhoven, zodat de uitkomsten kunnen worden meegenomen in 
de planvorming voor Strijp S. 

Wij hopen op uw medewerking! 

Enige algemene opmerkingen vooraf: 

Uiteraard zal er vertrouwelijk met uw gegevens worden omgegaan. De enquete wordt 
volledig anoniem verwerkt. 

Het invullen van de vragenlijst bedraagt circa 15 minuten. 

Gelieve de vragenlijst zo spoedig mogelijk te retourneren. Doch uiterlijk v66r 21 maart. 

U kunt de ingevulde vragenlijst retourneren in de bijgevoegde portvrije antwoordenvelop. 

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Judith Koops van Trudo. 
Tel : 040-2359817 
E-mail : jkoops@trudo.nl 
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D I Toelichting bij de enquete 

Leest u voordat u aan de vragenlijst begint, eerst deze uitleg. 

Deze enquete is bedoeld voor bedrijven, organisaties of personen die werkzaam zijn in de 
creatieve industrie in de regio Eindhoven. De enquete dient te warden ingevuld door die 
persoon binnen het bedrijf of de organisatie, die verantwoordelijk is voor 
huisvestingszaken. In geval van een eenpersoons bedrijf wordt hiermee de ondernemer 
zelf bedoeld . 

De enquete is opgebouwd uit 6 hoofdstukken (A t/m F). Per hoofdstuk warden er enkele 
vragen gesteld . Hieronder is een voorbeeld weergegeven . Deze hoeft uiteraard niet 
ingevuld te warden. 

voorbeeld 

Heeft uw organisatie verhuisplannen? 

D 

D 

Ja 

Nee 

Geef uw antwoord door Mn van de hokjes aan te kruisen. Bij deze vraag staan achter de 
antwoordmogelijkheden pijltjes. U wordt doorverwezen naar een bepaalde vraag. Als u 
nee heeft aangekruist, gaat u door naar vraag Y1 . Als u ja heeft aangekruist, gaat u door 
met vraag X 1 . 
Als er geen doorverwijzing wordt gegeven, gaat u gewoon naar de volgende vraag. 

U kunt nu op de volgende pagina beginnen met het invullen van de enquete. 

ID 

Ga naar 
vraag 

X1 

Y1 

8 



D I Gegevens over uw organisatie 

A01 Tot welke subgroep/categorie, in het onderstaande rijtje, wordt de hoofdactiviteit 
van uw organisatie gerekend? 

D Ambachten 
(o.a. vervaardigen , distribueren en verkopen van bijvoorbeeld textiel, kleding, meubels, sieraden, 
keramiek, instrumenten en juweliersartikelen) 

D Architectuur 
(o.a. architectuur en stedenbouw, binnenhuis- en landschapsarchitecten , technische ontwerp- en 
adviesbureaus) 

D Beeldende kunst en antiek 
(o .a. beeldend kunstenaar, kunstuitleen , kunsthandel , musea, kunstgaleries en expositieruimten, 
veiling kunst en antiek, detailhandel in meubels, schilderijen , lijsten, prenten) 

D Schrijven en uitgeven 
(o.a. pers- en nieuwsbureau , auteur, journalist, tekstschrijver, drukkerij , uitgeverij , detailhandel in 
boeken, tijdschriften en kranten) 

D Fotografie, film en video 
(o.a. scenarioschrijver, acteur en regisseur en producent van animaties, video's en films, videostudio, 
fotografie , verkoop en verhuur van video's en films , vertoning van films) 

D (leisure) Software 
(o.a. verwaardigen en verkoop van games, internetdiensten, webdesign) 

D Muziek 
(o.a. artiestlgezelschap, reparatie en bouw muziekinstrumenten, drukken bladmuziek, detailhandel 
geluidsdragers , muziekcentra, uitgeverij van geluidsopnamen, muziekpodium, opnamestudio, vj , dj , 
componist) 

D Televisie en radio 
(o.a. omroeporganisatie , ondersteunende activiteiten t.b.v. radio en televisie , producent van radio- en 
televisieproducties , telecommunicatie, kabelbedrijven) 

D Podiumkunsten 
(o.a. beoefening van podiumkunsten , theater, schouwburg , evenementen, theatervormgever, 
toneelkapper en grimeur, decorbouwer, producent van podiumkunsten , dienstverlening t.b.v. 
kunstbeoefening) 

D Recla me 
(o.a. reclame ontwerpbureaus, adviesbureaus , drukkerijen van reclame, copywriter, 
communicatiebureaus) 

D Vormgeving 
(o.a. ontwerp- en tekenbureaus, industriele vormgeving , interieur en modeontwerper, keramisch 
ontwerp , grafisch ontwerp, illustratoren, toegepaste kunst) 

D Anders, namelijk: ....... ...... .. ... ... ...... .. .. ... ....... . ... .... .... . .. ........ .... . ........ . 

A02 Op welke fase(n), waarin uw organisatie actief is, ligt de nadruk? 
Meerdere antwoorden mogelijk! 

D On twerp 
(Het bedenken en uitwerken van producten en diensten) 

D Productie 
(Het vervaardigen en uitvoeren van producten en diensten) 

D Verspreiding en uitwisseling 
(Het presenteren , tentoonstellen , verkopen en uitlenen van producten en diensten) 

A03 Hoeveel personen zijn er werkzaam binnen uw organisatie? 

..... .... . personen 

ID 
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D I Gegevens over uw organisatie 

A04 Welke verwachtingen heeft u voor de ontwikkeling van uw organisatie in de 
komende 5 jaar? 

D Groei van de organisatie met ...... .... personen 

o lnkrimpen van de organisatie met .... .. .... personen 

D Geen groei of krimp te verwachten 

D Weet ik niet 

ID 
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~ I Huidige huisvestingssituatie 

801 Welke locatieomschrijving past het best bij uw huidige huisvestingssituatie? 

D Op een locatie met overwegend de woonfunctie 

D In een winkelstraat/-centrum 

D Op een bedrijventerrein/kantorenlocatie 

D 8uiten de bebouwde kom, een buitengebied 

802 Hoe is uw organisatie op dit moment gehuisvest? 

D 

D 

D 

D 

8edrijfs-/werkruimte in of aan de woonruimte 

Solitair, als enige in een gebouw 

8edrijfsverzamelgebouw zonder gemeenschappelijke voorzieningen 

8edrijfsverzamelgebouw met gemeenschappelijke voorzien ingen 

803 Hoeveel m2 beslaat uw huidige woonruimte, exclusief bedrijfs-/werkruimte? 

......... . m2 

804 Welke woonvorm heeft uw huidige woonruimte? 

D Vrijstaande woning 

D Geschakelde - of twee-onder-een-kap won ing 

D Hoek-, tussen- of rijtjeswoning 

D Appartement 

D Studio 

D Anders, namelijk: ..... . ........ .. .... .. .. ..... . .......... .. ... ........... . ...... .. . ........... . 

805 Hoeveel m2 beslaat uw huidige bedrijfs-/werkruimte, exclusief eventuele 
gemeenschappelijke voorzieningen? 

...... .. .. m2 

806 Is uw huidige bedrijfs-/werkruimte of woon-/werkruimte een huur- of koopobject? 

D 

D 

D 

Huur 

Koop 

Anders, namelijk ...... ... ........... . ... ............ ... .......... .. ....... .. . 

807 Welke huurprijs betaalt u momenteel voor uw bedrijfs-/werkruimte of woon
/werkruimte? Het gaat hier om de kale huur, dus exclusief servicekosten. 

D 

D 

€ ... .... . . .. .. per maand 

€ 
2 . 

............ . per m per Jaar 

808 Wat betaalt u momenteel maandelijks aan hypotheeklasten (rente plus aflossing)? 

€ ... ...... . 

Ga naar 
vraag 

803 

805 

805 

805 

807 

808 

809 

809 

809 
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[j I 
809 

810 

811 

812 

Huidige huisvestingssit uatie 

Hoeveel jaar is uw organisatie in de huidige bedrijfs-/werkruimte of woon-
/werkruimte gevestigd? 

.. .... .... jaar 

Hoeveel jaar denkt u nog in uw b edrijfs-/werkruimte of woon-/werkruimte te blijven? 

D Minder dan 1 jaar 

D Nog 1 tot 2 jaar 

D Nog 3 tot 5 jaar 

D Langer dan 5 jaar 

Om welke redenen wilt u (op ter mijn) verhuizen? 
Meerdere antwoorden mogelijk! 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

De huidige ruimte is te duur 

Het huidige huurcontract lo opt af 

ek Er is sprake van ruimtegebr 

De functionaliteit van het h uidige pand voldoet niet (meer) 

De omgeving is onaantrekk elijk voor creatieve/culturele activiteiten 

bereikbaar De huidige locatie is slecht 

Er is sprake van weinig of o nvoldoende parkeergelegenheid 

n ruimte of gebouw Er is behoefte aan een eige 

Er is sprake van overlast 

Anders, namelijk: .... .. .. .. ... 

Waarheen zou uw organisatie wil len verhuizen? 

D Naar of binnen de gemeent e Eindhoven 

D Naar of binnen een andere gemeente in de regio Zuidoost-Brabant, 
namelijk ... ... ... .... ..... ... .... . 

D Naar een ander(e) regio/pr ovincie/land, namelijk .... .. .. . ... .. . .. .. ... .. ... ........ . 

Ga naar 
vraag 
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[31 Gewenste huisvestingssituatie 

Met de gewenste huisvestingssituatie wordt bedoeld die huisvestingssituatie, die u zich 
voorstelt als uw organisatie op termijn gaat verhuizen. Hierbij is het belangrijk dat u de 
eventue/e ontwikkelingen binnen uw organisatie van vraag A04 meeneemt bij de 
beantwoording van de volgende vragen. 

C01 Aan welk type locatie geeft uw organisatie de voorkeur? 

D Op een locatie met overwegend de woonfunctie 

D In een winkelstraat/-centrum 

D Op een bedrijventerrein/kantorenlocatie 

D Buiten de bebouwde kom, een buitengebied 

C02 Voor welke huisvestingssituatie heeft uw organisatie voorkeur? 

D 

D 

D 

D 

Bedrijfs-/werkruimte in of aan de woonruimte 

Solitair, als enige in een gebouw 

Bedrijfsverzamelgebouw zonder gemeenschappelijke voorzieningen 

Bedrijfsverzamelgebouw met gemeenschappelijke voorzieningen 

C03 Wat is de globale ruimtebehoefte van uw woonruimte, exclusief bedrijfs
/werkruimte, in de gewenste huisvestingssituatie? 

.......... m2 

C04 Welke woonvorm heeft uw woonruimte in de gewenste huisvestingssituatie? 

o Vrijstaande woning 

D Geschakelde - of twee-onder-een-kap woning 

D Hoek-, tussen- of rijtjeswoning 

D Appartement 

D Studio 

D Loft 
(Lofts zijn vrij indeelbare appartementen die gevestigd zijn in voormalige industriele gebouwen. 
Een loft is in feite een grote en hoge ruimte die men zelf kan indelen.) 

o Anders, namelijk: ................................................................. . ........... . 

COS Aan welke gemeenschappelijke voorzieningen heeft uw organisatie behoefte? 
Meerdere antwoorden mogelijk! 

o Centrale receptie/ontvangstruimte 

D Postkamer 

o Beveiliging 

D Kantine/bedrijfsrestaurant 

o Conferentie-/vergaderruimte 

o Expositieruimte 

o Recreatieruimte 

o Film-/projectieruimte 

D Werkplaats 

D Reproruimte (kopieren, inbinden , etc.) 

D Anders, namelijk: ........... . .. . ...... ..... . ... .. . .................. ... .. .............. ...... .. 

Ga naar 
vraag 

C03 

C06 

C06 

C05 
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~ I 
C06 

C07 

cos 

C09 

Gewenste huisvesti ngssituatie 

Hoeveel m2 beslaat uw bedr ijfs-/werkruimte in de gewenste huisvestingssituatie? 

.......... m2 

Is uw bedrijfs-/werkruimte o 
een huur- of koopobject? 

D Huur 

D Koop 

D Anders, namelijk ....... 

Wat is de maximale huurprij 
/werkruimte zou willen betal 
servicekosten. 

D € ............. per maand 

f woon-/werkruimte in de gewenste huisvestingssituatie 

s die u voor uw bedrijfs-/werkruimte of woon
en? Het gaat hier om de kale huur, dus exclusief 

D € ....... ...... per m2 per jaar 

Wat is de maximale kooppri js die u voor uw bedrijfs-/werkruimte of woon
en? /werkruimte zou willen betal 

€ ...... .... 

Ga naar 
vraag 

cos 
C09 

001 

001 

001 
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~I~ _L_o_ca_t_ie_-_e_is_e_"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I ~ 
001 Voor welk vestigingsmilieu heeft uw organisatie de voorkeur? 

D Centrummilieu 
(Kenmerken: concentraties op en rend knopen in het stedelijke netwerk, zeals het stadscentrum, een 
binnenstedel ijke randzone of een stationsomgeving, functiemenging, aanwezigheid voorzien ingen) 

D Specifiek werkmilieu 
(Kenmerken: bedrijventerreinen en locaties langs vervoerassen, grote publiekstrekkers zeals 
woonboulevards en bouwmarkten, geen woonfunctie) 

D Gemengd milieu bu iten het centrum 
(Kenmerken : kleinschalige centra op wijk- en buurtniveau en individueel verspreide vestig ingen in 
gebieden buiten het centrum, woonfunctie overheerst) 

D Anders, namelijk .................... ... . .. . ........................... .. . ................. . ......... . 

002 Welke aspecten of voorzieningen met betrekking tot de locatie, zijn voor uw 
organisatie essentieel? 
Meerdere antwoorden mogelijk! 

D Huisvesting op een zichtlocatie 

D Een goede bereikbaarheid per auto (maximaal 1 o minuten rijden van de snelweg) 

D Een goede parkeergelegenheid op de locatie (maximaal 5 minuten lopen) 

D Een goede bereikbaarheid met openbaar vervoer (maximaal 5 minuten lopen) 

D Aanwezigheid van winkels 

D Aanwezigheid van horeca 

D Aanwezigheid van een hotel 

D Aanwezigheid van een bank/postkantoor 

D Aanwezigheid van recreatie-/sportmogelijkheden 

D Anders, namelijk .. ... . .. ...... ... . ..... . ..... . ........... . .. . .. . ..... . .. . ...... .. .... .. ............ . . 

Een creatief cluster is een samenvoeging van ge/ijkgerichte bedrijven en instituties, die 
a/fen onderdeel uitmaken van of een belangrijke toegevoegde waarde leveren aan de 
creatieve sector .. 

003 Zou uw organisatie er belang bij hebben om gehuisvest te zijn in de nabijheid van 
gelijkgerichte bedrijven, een zogenaamd creatief cluster? 

D 

0 

Ja 

Nee 

004 Welke voordelen ziet u in de vorming van een creatief cluster? 
Meerdere antwoorden mogelijk! 

D Het creeren van een bepaalde uitstralingswaarde of imago 

D Het delen van kennis , informatie, middelen en arbeid 

D De beperkte transportbewegingen en afstanden 

D Het hebben van face-to-face contacten en de nabijheid van relaties 

D De toegang tot instanties en publieke goederen wordt makkelijker 

D Tijdsbesparing en het spreiden van risico's en kosten 

D De stimulering van samenwerking en specialisatie 

D Anders, namelijk ............ .................... . .. ...... . ........ . .. ............. .. ............... .. 

D04 

E01 
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~I~ _L_o_c_at-ie_-_e_is_e_"~~~~~~~~~~~~~~~~~~---'I ~ 
005 Welke subgroepen/categorieen zijn voor uw organisatie het meest interessant, 

bijvoorbeeld met het oog op mogelijke samenwerking of waardetoevoeging aan het 
eigen product/dienst? 
Meerdere antwoorden mogelijk! 

D Ambachten 
(o.a. vervaardigen, distribueren en verkopen van bijvoorbeeld textiel , kleding, meubels, sieraden, keramiek, 
instrumenten en juweliersartikelen) 

D Architectuur 
(o.a. architectuur en stedenbouw, binnenhuis- en landschapsarchitecten, technische ontwerp- en 
adviesbu rea us) 

o Beeldende kunst en antiek 
(o.a. beeldend kunstenaar, kunstuitleen, kunsthandel, musea, kunstgaleries en expositieruimten, 
veiling kunst en antiek, detailhandel in meubels, schilderijen , lijsten, prenten) 

D Schrijven en uitgeven 
(o.a. pers- en nieuwsbureau, auteur, journalist, tekstschrijver, drukkerij , uitgeverij, detailhandel in 
boeken , tijdschriften en kranten) 

o Fotografie, film en video 
(o.a . scenarioschrijver, acteur en regisseur en producent van animaties , video's en films, videostudio, 
fotografie , verkoop en verhuur van video's en films , vertoning van films) 

o (leisure) Software 
(o.a. verwaardigen en verkoop van games, internetdiensten, webdesign) 

o Muziek 
(o.a. artiesUgezelschap, reparatie en bouw muziekinstrumenten, drukken bladmuziek, detailhandel 
geluidsdragers, muziekcentra, uitgeverij van geluidsopnamen, muziekpodium, opnamestudio, vj , dj , 
componist) 

D Televisie en radio 
(o.a. omroeporganisatie, ondersteunende activiteiten t.b.v. radio en televisie, producent van radio- en 
televisieproducties, telecommunicatie , kabelbedrijven) 

D Podiumkunsten 
(o.a. beoefening van podiumkunsten, theater, schouwburg, evenementen, theatervormgever, 
toneelkapper en grimeur, decorbouwer, producent van podiumkunsten, dienstverlening t.b .v. 
kunstbeoefening) 

D Recla me 
(o.a. reclame ontwerpbureaus, adviesbureaus, drukkerijen van reclame, copywriter, 
communicatiebureaus) 

D Vormgeving 
(o.a. ontwerp- en tekenbureaus , industriele vormgeving, interieur en modeontwerper, keramisch 
ontwerp, grafisch ontwerp , illustratoren, toegepaste kunst) 

D Anders, namelijk: ... ... ... .. ..... ..... .. . .. ......... . .. ...... . .. .. .................... ........ . 
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I~ ~I -E-is_e_n_a_a_n_g_e_b_o_u_w_ir_u_im~te~~~~~~~~~~~~~' ~ 
I E01 Voor welke uitstraling van het exterieur van het gebouw heeft uw organisatie de 

voorkeur? 

D Tradition eel 
(Kenmerken : klassiek/ historisch gebouw, baksteen, stucwerk, versieringen) 

D Zakelijk 
(Kenmerken: baksteen, beton, veel staal, geprefabriceerde elementen) 

D lndustrieel 
(Kenmerken: industrieel erfgoed, beton , casco, veel glas, steer en robuust) 

D Anders, namelijk: .... ... .. .... .. .... .. ........ . ... ... ..... ... . ..... .. ............ .. . : . ........ . 

E02 Voor welk afwerkingsniveau van het interieur van het gebouw heeft uw organisatie 
de voorkeur? 

D Hoog 
(Kenmerken: gebruik van hoogwaardige materialen en een luxe uitstraling , bijvoorbeeld door 
toepassing van staal, kunststof en marmer) 

D Gemiddeld 
(Kenmerken: gebruik van standaard materialen, bijvoorbeeld spuiVstucwerk, gipswanden en project 
tapijt) 

o Laag 
(Kenmerken: (nagenoeg) kale oplevering , bijvoorbeeld schoon metselwerk of kaal beton en zicht op 
constructie\ 

Flexibiliteit is het kunnen wijzigen van een ruimte. Dit betekent de moge/ijkheid tot het 
verplaatsen van scheidingswanden op dusdanige wijze dat meer of minder werkplekken 
gerealiseerd kunnen warden. De draagstructuur en maatvoering van het gebouw zijn 
bepalend voor de mate van flexibiliteit. 

E03 Op welke wijze is de mate van flexibiliteit van het gebouw voor u essentieel? 

o Totale flexibiliteit moet mogelijk zijn 

o Gedeeltelijke flexibiliteit mogelijk 

D Geen flexibiliteit noodzakelijk 

E04 Als u kijkt naar de productieprocessen binnen uw organisatie, welke speciale eisen 
stelt u dan aan uw bedrijfs-/werkruimte? Meerdere antwoorden mogelijk! 

D Eisen aan de ruimte (hoogte, vloerbelasting , etc.), namelijk ... ... ... .... .. ... .... ..... ... ..... . 

o Eisen aan het binnenklimaat, namelijk ..... . ....... ........ ....... ...... .. ..... .. ...... .. .... . 

o Eisen aan de luchtkwaliteit, namelijk ....... .. ..... . ....... ... ... ... .. ........ . ... .... ...... .. . 

o Eisen aan de geluidsisolatie, namelijk ...... .. . ......... ... .. ... .. ........... .. ...... . ....... . 

D Eisen aan de daglichttoetreding (lichtinval, uitzicht, etc. ), namelijk ... .. ................ ..... . 

D Eisen aan de veiligheid , namelijk ... ... ... .. . ... .. . .. . ............. ... ..... ... .. . .... .. ... ..... . 

o Andere eisen, namelijk .. . .... .. .... .. ... ...... .. .. .. ... ... ..... . .... .. ........ .. .. .. .. .. ... .... .. . 

D Geen specifieke eisen 
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D .___I Tots-lot _____ ID 
F01 Kunt u een rangordening van 1 t/m 3 maken van de verschillende onderdelen van 

de enquete die een rol spelen bij het zoeken naar nieuwe huisvesting? 

F02 

Een 1 betekent belangrijkst en een 3 betekent minst belangrijk! 

De locatie 

Het gebouw of de ruimte 

Prijs 

Heeft u nog ideeen of opmerkingen met betrekking tot de herontwikkeling van Strijp 
S naar 'Strijp S: De Creatieve Stad'? 

F03 Heeft u nog vragen of op- of aanmerkingen van algemene aard? 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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Tu I e technische universiteit eindhoven 

Bijlage 4: De enquete 

De Creatieve lndustrie: Een kans voor Strijp S?! 

J.S. Koops 
s0478371 

31/08/2005 

19 



Huisvestingsonderzoek creatieve industrie 

Een onderzoek naar de huisvestingseisen en - wensen van de 

creatieve industrie in de regio Eindhoven 

De enquete wordt volledig anoniem verwerkt. 

Het invullen neemt ongeveer 15 minuten in beslag . 

Met het tijdig en volledig invullen van de enquete draagt u bij aan het 

huisvestingsonderzoek creatieve industrie. 

De uitkomst kan Trudo in de toekomst gebruiken 

bij de plannen voor de herontwikkeling van Strijp S. 

Bovendien maakt u kans op het winnen van de 

hoofdprijs van € 250,-

of een van de andere (geld)prijzen. 

Eindhoven 2005 
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D I Toelichting bij de enquiite 

Leest u voordat u aan de vragenlijst begint, eerst deze uitleg. 

Deze enquete is bedoeld voor bedrijven, organisaties of personen die werkzaam zijn in de 
creatieve industrie in de regio Eindhoven. De enquete dient te worden ingevuld door die 
persoon binnen het bedrijf of de organisatie, die verantwoordelijk is voor 
huisvestingszaken . In geval van een eenpersoons bedrijf wordt hiermee de ondernemer 
zelf bedoeld. 

De enquete is opgebouwd uit 6 hoofdstukken (A t/m F) . Per hoofdstuk worden er enkele 
vragen gesteld . Hieronder is een voorbeeld weergegeven . Deze hoeft uiteraard niet 
ingevuld te worden . 

Voorbeeld 

Heeft uw organisatie verhuisplannen? 

D 

D 

Ja 

Nee 

Geef uw antwoord door een van de hokjes aan te kruisen. Bij deze vraag staan achter de 
antwoordmogelijkheden pijltjes. U wordt doorverwezen naar een bepaalde vraag . Als u 
nee heeft aangekruist, gaat u door naar vraag Y1. Als u ja heeft aangekruist, gaat u door 
naar vraag X1 . 
Als er geen doorverwijzing wordt gegeven, gaat u gewoon naar de volgende vraag . 

U kunt nu op de volgende pagina beginnen met het invullen van de enquete. 

Loterij 

Als dank voor de tijd en moeite die wij van u gevraagd hebben, maakt u kans op het 
winnen van een van de volgende geldprijzen: 

Hoofdprijs: 
2e prijs: 
3e prijs: 

€ 250,
€ 100,
€ 50,-

Let op! U speelt alleen mee in deze loterij, als u de enquete tijdig en volledig invult. 

De winnaars krijgen telefonisch bericht. Over de uitslag van de loterij kan niet 
gecorrespondeerd worden. 

Op de voorkant van de enquete staat een code vermeld . Deze code wordt alleen gebruikt 
voor het verloten van de prijzen in de loterij . 

Ga naar 
vraag 

X1 

Y1 
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D I Gegevens over uw organisatie 

A01 Tot welke subgroep/categorie, in het onderstaande rijtje, wordt de hoofdactiviteit 
van uw organisatie gerekend? 

D Ambachten 
(o.a. vervaardigen, distribueren en verkopen van bijvoorbeeld textiel , kleding , meubels, sieraden, 
keramiek, instrumenten en juweliersartikelen) 

D Architectuur 
(o.a. architectuur en stedenbouw, binnenhuis- en landschapsarchitecten, technische ontwerp- en 
adviesbureaus) 

D Beeldende kunst en antiek 
(o.a. beeldend kunstenaar, kunstuitleen, kunsthandel , musea, kunstgaleries en expositieruimten , 
veiling kunst en antiek, detailhandel in meubels, schilderijen , lijsten, prenten) 

D Schrijven en uitgeven 
(o.a . pers- en nieuwsbureau, auteur, journalist, tekstschrijver, drukkerij , uitgeverij , detailhandel in 
boeken, tijdschriften en kranten) 

D Fotografie, film en video 
(o.a. scenarioschrijver, acteur en regisseur en producent van animaties, video's en films, videostudio, 
fotografie , verkoop en verhuur van video's en films, vertoning van films) 

D (Leisure) Software 
(o.a. vervaardigen en verkoop van games, internetdiensten, webdesign) 

D Muziek 
(o.a. artiest/gezelschap, reparatie en bouw muziekinstrumenten, drukken bladmuziek, detailhandel 
geluidsdragers, muziekcentra, uitgeverij van geluidsopnamen, muziekpodium, opnamestudio, vj, dj , 
componist) 

D Televisie en radio 
(o.a. omroeporganisatie, ondersteunende activiteiten t.b.v. radio en televisie, producent van radio- en 
televisieproducties, telecommunicatie, kabelbedrijven) 

D Podiumkunsten 
(o.a. beoefening van podiumkunsten, theater, schouwburg , evenementen , theatervormgever, 
toneelkapper en grimeur, decorbouwer, producent van podiumkunsten, dienstverlening t.b.v. 
kunstbeoefening) 

D Recla me 
(o.a. reclame ontwerpbureaus, adviesbureaus, drukkerijen van reclame, copywriter, 
communicatiebureaus) 

D Vormgeving 
(o.a. ontwerp- en tekenbureaus, industriele vormgeving, interieur en modeontwerper, keramisch 
ontwerp, grafisch ontwerp, illustratoren, toegepaste kunst) 

D Anders, namelijk: ................. .... .. ... .. ...... .. ..... ... ...... .. .... . .. ...... ... ..... .... . 

A02 Op welke fase(n), waarin uw organisatie actief is, ligt de nadruk? 
Meerdere antwoorden mogelijk! 

D On twerp 
(Het bedenken en uitwerken van producten en diensten) 

D Productie 
(Het vervaardigen en uitvoeren van producten en diensten) 

o Verspreiding en uitwisseling 
(Het presenteren, tentoonstellen , verkopen en uitlenen van producten en diensten) 

A03 Hoeveel personen zijn er werkzaam binnen uw organisatie? 

.. .... .... personen 

Ga naar 
vraag 
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' iLJ I Gegevens over uw organisatie 

A04 Welke verwachtingen heeft u voor de ontwikkeling van uw organisatie in de 
komende 5 jaar? 

D Groei van de organisatie met .... .... .. personen 

D lnkrimpen van de organisatie met .. ........ personen 

D Geen groei of krimp te verwachten 

D Weet ik niet 

Ga naar 
vraag 
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I 
I 

~ I Huidige huisvestingssituatie 

801 Welke locatieomschrijving past het best bij uw huidige huisvestingssituatie? 

o Een locatie met overwegend de woonfunctie 

o Een winkelstraat/-centrum 

o Een bedrijventerrein/kantorenlocatie 

o 8uiten de bebouwde kom, een buitengebied 

o Anders, namelijk ...... ... .... ... .... . ..... .. .. ... ...................... ........... .. ......... . 

802 Hoe is uw organisatie op dit moment gehuisvest? 

0 

0 

0 

0 

8edrijfs-/werkruimte in of aan de woonruimte 

Solitair, als enige in een gebouw 

8edrijfsverzamelgebouw zonder gemeenschappelijke voorzieningen 

8edrijfsverzamelgebouw met gemeenschappelijke voorzieningen 

803 Hoeveel m2 beslaat uw huidige woonruimte, exclusief bedrijfs-/werkruimte? 

.......... m2 

804 Welke woonvorm heeft uw huidige woonruimte? 

o Vrijstaande woning 

o Geschakelde - of twee-onder-een-kap woning 

o Hoek-, tussen- of rijtjeswoning 

o Appartement 

o Studio 

o Anders, namelijk: ............ ...... .. . ... ... .. . ......... .. . .. .. ... ... .. ..... ... .. ... .. .. . .. .. .. 

805 Hoeveel m2 beslaat uw huidige bedrijfs-/werkruimte, exclusief eventuele 
gemeenschappelijke voorzieningen? 

..... ..... m2 

806 Is uw huidige bedrijfs-/werkruimte of woon-/werkruimte een huur- of koopobject? 

0 

0 

0 

Huur 

Koop 

Anders, namelijk .. . .. . .. .. .. .................... . ... .. . ..... . .. . ... ... ...... . 

807 Welke huurprijs betaalt u momenteel voor uw bedrijfs-/werkruimte of woon
/werkruimte? Het gaat hier om de kale huur, dus exclusief servicekosten. 

0 

0 

€.. ... .... ... . per maand 

€ 
2 . 

...... ..... .. per m per Jaar 

808 Wat betaalt u momenteel maandelijks aan hypotheeklasten (rente plus aflossing)? 

€ .... .... .. 

Ga naar 
vraag 

803 

805 

805 

805 

807 

808 

809 

809 

809 
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I 

j~ I Huidige huisvestingssituatie 

809 Hoeveel jaar is uw organisatie in de huidige bedrijfs-/werkruimte of woon
/werkruimte gevestigd? 

.... .. .... jaar 

810 Heeft uw organisatie op termijn verhuisplannen? 

0 

0 

0 

Ja 

Weet ik nog niet 

Nee 

811 Hoeveel jaar den kt u nog in uw bedrijfs-/werkruimte of woon-/werkruimte te blijven? 

0 Minder dan 1 jaar 

0 Nog 1 tot 2 jaar 

0 Nog 3 tot 5 jaar 

0 Langer dan 5 jaar 

812 Om welke redenen wilt u (op termijn) verhuizen? 
Meerdere antwoorden mogelijk! 

o De huidige ruimte is te duur 

o Het huidige huurcontract loopt af 

o Er is sprake van ruimtegebrek 

o De functionaliteit van het huidige pand voldoet niet (meer) 

o De omgeving is onaantrekkelijk voor creatieve/culturele activiteiten 

o De huidige locatie is slecht bereikbaar 

o Er is sprake van weinig of onvoldoende parkeergelegenheid 

o Er is behoefte aan een eigen ruimte of gebouw 

o Er is sprake van overlast 

o Anders, namelijk: .. . ... . .. ... .. . .......... .. ....... .. ................. . ......... ... .... .... . .. . 

813 Waarheen zou uw organisatie willen verhuizen? 

o Naar of binnen de gemeente Eindhoven 

o Naar of binnen een andere gemeente in de regio Zuidoost-Brabant, 
namelijk ........ ....... ....... .... . ....... .. .. . ...... ... ... .. . ... .... ... .. ... ....... .. ...... ... .. . 

o Naar een ander(e) regio/provincie/land , namelijk ... .. .. .. .. .. .. ... .. . ... ...... ... .. . 

Ga naar 
vraag 

811 

C01 

F02 
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I~ I Gewenste huisvestingssituatie 

Met de gewenste huisvestingssituatie wordt bedoeld die huisvestingssituatie, die u zich 
voorstelt als uw organisatie op termijn gaat verhuizen. Hierbij is het belangrijk dat u de 
eventue/e ontwikkelingen binnen uw organisatie van vraag A04 meeneemt bij de 
beantwoording van de volgende vragen. 

C01 Aan welk type locatie geeft uw organisatie de voorkeur? 

D Een locatie met overwegend de woonfunctie 

D Een winkelstraaU-centrum 

D Een bedrijventerrein/kantorenlocatie 

D Buiten de bebouwde kom, een buitengebied 

D Anders, namelijk .... ... ... ... .. ...... ......... .. . ... .... .. .... .. .... .... . ... ... ... .... .. ... .. . 

C02 Aan welke huisvestingssituatie geeft uw organisatie de voorkeur? 

D 

D 

D 

D 

Bedrijfs-/werkruimte in of aan de woonruimte 

Solitair, als enige in een gebouw 

Bedrijfsverzamelgebouw zonder gemeenschappelijke voorzieningen 

Bedrijfsverzamelgebouw met gemeenschappelijke voorzieningen 

C03 Wat is de globale ruimtebehoefte van uw woonruimte, exclusief bedrijfs
/werkruimte? 

.......... m2 

C04 Welke woonvorm heeft uw voorkeur? 

D Vrijstaande woning 

o Geschakelde - of twee-onder-een-kap woning 

D Hoek-, tussen- of rijtjeswoning 

D Appartement 

D Studio 

D Loft 
(Lofts zijn vrij indeelbare appartementen die gevestigd zijn in voormalige industriele gebouwen. 
Een loft is in feite een grote en hoge ruimte die men zelf kan indelen.) 

D Anders, namelijk: .. . ............ .......... .. ... ... .... ............. .. .... . ....... .. ..... . ..... . 

COS Aan welke gemeenschappelijke voorzieningen heeft uw organisatie behoefte? 
Meerdere antwoorden mogelijk! 

D Centrale receptie/ontvangstruimte 

D Postkamer 

D Beveiliging 

o Kantine/bedrijfsrestaurant 

D Conferentie-/vergaderruimte 

D Expositieruimte 

o Ruimte met een podiumfunctie 

Meer antwoordmogelijkheden op de volgende bladzijde! 

Ga naar 
vraag 

C03 

C06 

C06 

cos 
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~ I Gewenste huisvestingssituatie 

C05 D 
vervolg 

D 

D 

D 

D 

D 

Recreatieruimte 

Film-/projectieruimte 

Goederenlift 

Werkplaats 

Reproruimte (kopieren, inbinden, etc.) 

Anders, namelijk: ...... .. . ...... ..... . ... ... ........ . ... .. ............ ...... ... . .... ...... .. .. . 

COS Aan hoeveel m2 bedrijfs-/werkruimte heeft uw organisatie behoefte? 

.......... m2 

C07 Welke eigendomsvorm heeft in de gewenste huisvestingssituatie uw voorkeur? 

D 

D 

D 

Huur 

Koop 

Anders, namelijk ... ..... .. .. .... .. ..... .. .. ... ....... .... . ... ... ... .. . ...... . 

COS Wat is de maxima le huurprijs die u voor uw bedrijfs-/werkruimte of woon
/werkruimte zou willen betalen? Het gaat hier om de kale huur, dus exclusief 
servicekosten. 

D 

D 

€ ...... ...... . per maand 

€ 
2 . 

.. . ... .... ... perm per iaar 

C09 Wat is de maximale koopprijs die u voor uw bedrijfs-/werkruimte of woon
/werkruimte zou willen betalen? 

€ .... ... .. . 

Ga naar 
vraag 

COB 

C09 

001 

001 

001 
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~ l.__L_o_c_a_ti_e_-e_i_s_e_"~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 
001 Aan welk vestigingsmilieu geeft uw organisatie de voorkeur? 

o Centrummilieu 
(Kenmerken: concentraties op en rond knopen in het stedelijke netwerk, zoals het stadscentrum, een 
binnenstedelijke randzone of een stationsomgeving, functiemenging, aanwezigheid voorzieningen) 

o Specifiek werkmilieu 
(Kenmerken: bedrijventerreinen en locaties langs vervoersassen, grote publiekstrekkers zoals 
woonboulevards en bouwmarkten, geen woonfunctie) 

D Gemengd milieu buiten het centrum 
(Kenmerken: kleinschalige centra op wijk- en buurtniveau en individueel verspreide vestigingen in 
gebieden buiten het centrum, woonfunctie overheerst) 

D Anders, namelijk .................... ................. ... .. .... ....... . ...... .... .. .. . .... .. .. ... .. .. . 

002 Welke aspecten of voorzieningen met betrekking tot de locatie, zijn voor uw 
organisatie essentieel? 
Meerdere antwoorden mogelijk! 

o Huisvesting op een zichtlocatie 

D Een goede bereikbaarheid per auto (maximaal 1 o minuten rijden van de snelweg) 

o Een goede parkeergelegenheid op de locatie voor personeel en bezoekers 
(maximaal 5 minuten lopen) 

D Een goede parkeergelegenheid voor leveranciers (directe omgeving gebouw) 

D Een goede bereikbaarheid met openbaar vervoer (maximaal 5 minuten lopen) 

o Aanwezigheid van winkels 

o Aanwezigheid van horeca 

o Aanwezigheid van een hotel 

o Aanwezigheid van een bank/postkantoor 

o Aanwezigheid van recreatie-/sportmogelijkheden 

o Anders, namelijk .. .. ... ...... ........ ..... . ... .... .. ... .. . ... ........................ .. .. ... .... .... . 

Een creatief cluster is een samenvoeging van gelijkgerichte bedrijven en instituties die 
al/en onderdeel uitmaken van, of een belangrijke toegevoegde waarde leveren aan, de 
creatieve sector. 

003 Zou uw organisatie er belang bij hebben om gehuisvest te zijn in de nabijheid van 
gelijkgerichte bedrijven, een zogenaamd creatief cluster? 

D 

D 

Ja 

Nee 

004 Welke voordelen ziet u in de vorming van een creatief cluster? 
Meerdere antwoorden mogelijk! 

o Het creeren van een bepaalde uitstralingswaarde of imago 

o Het delen van kennis, informatie, middelen en arbeid 

o De beperkte transportbewegingen en afstanden 

o Het hebben van face-to-face contacten en de nabijheid van relaties 

o De toegang tot instanties en publ ieke goederen wordt makkelijker 

o Tijdsbesparing en het spreiden van risico's en kosten 

D 

D 

De stimulering van samenwerking en specialisatie 

Anders, namelijk .. .... .... ... .. ....................... .... .......... .... . ....... ... ... .......... . ... . 

Ga naar 
vraag 
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Locatie-eisen 

005 Welke subgroepen/categorieen zijn voor uw organisatie het meest interessant, 
bijvoorbeeld met het oog op mogelijke samenwerking of waardetoevoeging aan het 
eigen product/dienst? 
Meerdere antwoorden mogelijk! 

o Ambachten 
(o.a. vervaardigen, distribueren en verkopen van bijvoorbeeld textiel , kleding , meubels, sieraden , 
keramiek , instrumenten en juweliersartikelen) 

D Architectuur 
(o.a. architectuur en stedenbouw, binnenhuis- en landschapsarchitecten , technische ontwerp- en 
adviesbu rea us) 

D Beeldende kunst en antiek 
(o.a. beeldend kunstenaar, kunstuitleen , kunsthandel , musea, kunstgaleries en expositieruimten, 
veiling kunst en antiek, detailhandel in meubels, schilderijen , lijsten, prenten) 

o Schrijven en uitgeven 
(o.a. pers- en nieuwsbureau, auteur, journalist, tekstschrijver, drukkerij , uitgeverij, detailhandel in 
boeken, tijdschriften en kranten) 

D Fotografie, film en video 
(o.a. scenarioschrijver, acteur en reg isseur en producent van animaties, video's en fi lms, videostudio, 
fotografie, verkoop en verhuur van video's en films, vertoning van films) 

D (Leisure) Software 
(o.a. vervaardigen en verkoop van games, internetdiensten, webdesign) 

D Muziek 
(o.a. artiesUgezelschap, reparatie en bouw muziekinstrumenten, drukken bladmuziek, detailhandel 
geluidsdragers, muziekcentra , uitgeverij van geluidsopnamen, muziekpodium, opnamestudio, vj , dj, 
componist) 

D Televisie en radio 
(o.a . omroeporganisatie , ondersteunende activiteiten t.b.v. rad io en televis ie, producent van radio- en 
televisieproducties , telecommunicatie, kabelbedrijven) 

o Podiumkunsten 
(o.a. beoefening van podiumkunsten , theater, schouwburg , evenementen, theatervormgever, 
toneelkapper en grimeur, decorbouwer, producent van podiumkunsten , dienstverlening t.b .v. 
kunstbeoefening) 

D Recla me 
(o.a. reclame ontwerpbureaus, adviesbureaus , drukkerijen van reclame, copywriter, 
communicatiebureaus) 

o Vormgeving 
(o.a. ontwerp- en tekenbureaus, industriele vormgeving , interieur en modeontwerper, keramisch 
ontwerp , grafisch ontwerp, illustratoren, toegepaste kunst) 

o Anders, namelijk: .... ........ ... ......................... ........ .... .. ...... ....... .. ..... ... . 

Ga naar 
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[3 [ Eisen aan gebouw/ruimte 

E01 Aan welke uitstraling van het exterieur van het gebouw geeft uw organisatie de 
voorkeur? 

D Traditioneel 
(Kenmerken: klassiek/ historisch gebouw, baksteen, stucwerk, versieringen) 

o Zakelijk 
(Kenmerken: baksteen, beton, veel staal, geprefabriceerde elementen) 

D lndustrieel 
(Kenmerken: industrieel erfgoed, beton , casco, veel glas, stoer en robuust) 

D Anders, namelijk: ........... .............................................................. .... . 

E02 Aan welk afwerkingsniveau van het interieur van het gebouw geeft uw organisatie 
de voorkeur? 

D Hoag 
(Kenmerken: gebruik van hoogwaardige materialen en een luxe uitstraling, bijvoorbeeld door 
toepassing van staal, kunststof en marmer) 

o Gemiddeld 
(Kenmerken: gebruik van standaard materialen, bijvoorbeeld spuit/stucwerk, gipswanden en project 
tapijt) 

D Laag 
(Kenmerken: (nagenoeg) kale oplevering , bijvoorbeeld schoon metselwerk of kaal beton en zicht op 
constructiel 

Flexibiliteit is het kunnen wijzigen van een ruimte. Er zijn twee vormen te onderscheiden, 
namelijk functionele - en ruimtelijke f/exibiliteit. Functionele flexibiliteit is de moge/ijkheid 
tot interne herindeling van een ruimte, door middel van verplaatsbare wanden. Ruimte/ijke 
f/exibiliteit is de mogelijkheid tot uitbreiding van een ruimte, door de huur of aankoop van 
extra vierkante meters. 

E03 Welke mate van flexibiliteit van het gebouw is voor uw organisatie essentieel? 

D Totale flexibiliteit moet mogelijk zijn 

D Alleen functionele flexibiliteit vereist 

o Alleen ruimtelijke flexibiliteit vereist 

o Geen flexibiliteit noodzakelijk 

E04 Als u kijkt naar de productieprocessen binnen uw organisatie, welke speciale eisen 
stelt u dan aan uw bedrijfs-/werkruimte? Meerdere antwoorden mogelijk! 

D Eisen aan de ruimte (hoogte, vloerbelasting , etc.), namelijk ... .. ... . ..... . .. .. .. ...... ....... . . 

o Eisen aan het binnenklimaat, namelijk ... .. .. ..... ........ . .. .. ..... ....... ... ..... ... .... .. . . 

D Eisen aan de luchtkwaliteit, namelijk ... .. . .. . .. .. ... .. .. . ... ... ... ....... .. ......... .... ..... . 

D Eisen aan de geluidsisolatie, namelijk ... ......... .. ........... .. ...... ... ..... ........ .. ... . . 

D Eisen aan de daglichttoetreding (lichtinval , uitzicht, etc.) , namelijk .... ....... . ... ... ... .. ... . 

o Eisen aan de veiligheid, namelijk ............. ...... .. ......................................... . 

D Andere eisen , namelijk .. . .. . ... ... .... .. .... .. ... .......... .... . ..... ..... ... ...... ... ... .. .... .. . 

D Geen specifieke eisen 

Ga naar 
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F01 Kunt u een rangordening van 1 t/m 3 maken van de verschillende onderdelen van 
de enquete die een rol spelen bij het zoeken naar nieuwe huisvesting? 
Een 1 betekent belangrijkst en een 3 betekent minst belangrijk! 

De locatie 

Het gebouw of de ruimte 

Prijs 

F02 Heeft u nog ideeen of opmerkingen met betrekking tot de herontwikkeling van Strijp 
S naar 'Strijp S: De Creatieve Stad'? 

F03 Heeft u nog vragen of op- of aanmerkingen van algemene aard? 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

Ga naar 
vraag 
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Tu I e technische universiteit eindhoven 

Bijlage 5 · Format interviews 

Wie: 
Subgroep: 
Wanneer: 
Waar: 

2. Afnemen enquete 

3. Bespreken enquete 

• Onduidelijkheden? 

• Missen er nog onderwerpen? 

4. BeeldNerwachtingen Strijp S 

• Wat is uw beeld of wat zijn uw verwachtingen van Strijp S? 

• Vindt u het aantrekkelijk/Spreekt het u aan? Welke aspecten maken het 
aantrekkelijk/spreken u aan? 

• Is de subgroep een potentiele doelgroep voor Strijp S? 

• Is het haalbaar/realistisch? 

5. ldeeen/Suggesties/Aandachtspunten Strijp S 

• Heeft u ideeen/suggesties of aandachtpunten voor Strijp S? 

• Ziet u belangrijke bedreigingen? 

De Creatieve lndustrie: Een kans voor Strijp S?! 

J.S. Koops 
s0478371 

31/08/2005 
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Tu I e technische universiteit eindhoven 

Bijlage 6: Samenvattingen interviews 

Interview 1 
Wie: Daan Melis, 

Publisher bij Seeps Uitgeverij en edhv 
Subgroep: Schrijven en uitgeven 
Wanneer: woensdag 12 januari 2005 
Waar: Seeps Uitgeverij , Hertogstraat 3 te Eindhoven 

1. Uitleg 

J.S. Koops 
s0478371 

31/08/2005 

Uitgever van het blad Seeps, daarnaast zijn we bezig met de creatie van het blad edhv, wat ook 
internationaal zal gaan. We zijn erg bezig met de promotie van Eindhoven en het zetten van 
Eindhoven op de internationale kaart, door middel van diverse projecten. 
Naast de bladen doen we verschillende dingen en opdrachten op het gebied van vormgeving , 
webdesign en reclame. 

2. BeeldNerwachtingen Strijp S 

• Vindt u het aantrekkelijk/Spreekt het u aan? 
Ja, wij zouden zelfs graag een voortrekkende rol willen in de creatie van Strijp S. Het is een 
voor ons erg interessante ontwikkeling. Wij willen Eindhoven op de kaart zetten en de 
herontwikkeling van Strijp S heeft deze potentie. 

• Is de subgroep een potentiele doelgroep voor Strijp S? 
Ja, wij willen graag ook naar Strijp S toe en er zijn binnen onze contacten veel van deze 
zelfde kreten te horen. 

• Is het haalbaar/realistisch? 
Ja, maar is een plek die langzaam moet ontstaan. Er moet niet gekeken worden naar tijd en 
geld, maar er moet gestreefd worden naar een optimale samenwerking tussen de 
verschillende partijen, om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Wij hebben de 
gemeente nodig en zij hebben ons nodig! 

3. ldeeen/Suggesties/Aandachtspunten Strijp S 

• Heeft u ideeen/suggesties of aandachtpunten voor Strijp S? 
Als gekeken wordt naar de bedrijven en organisaties die je wil aantrekken voor dit gebied, 
moet je niet gaan voor 6jes en ?ens, maar voor 8en, 9ens en 10en! Nu kent Eindhoven 
voornamelijk 6jes en ?ens. Men is voornamelijk ook bang voor concurrentie. Men zou juist 
zoveel mogelijk moeten streven naar onderlinge samenwerking . Dit brengt de creativiteit op 
een hoger schaalniveau! 
Er moet een plaats gecreeerd worden waar er 24 uur per dag iets gebeurd. Er moet altijd een 
bepaalde mate van bedrijvigheid zijn . Het moet een inspirerende omgeving worden. Hierbij 
speelt de horeca een belangrijke rol. Ontmoeten is belangrijk! 

• Ziet u belangrijke bedreigingen? 
Nadeel van de locatie is dat het eigenlijk net iets te ver buiten het centrum ligt. Nu zitten we 
overal lekker dicht bij , maar Strijp S is dan net weer een stap verder eigenlijk. 

Opmerkingen: 
• Willen ook graag een enquete invullen. Wellicht kunnen we in de toekomst meer voor elkaar 

betekenen. 
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Tu I e technische universiteit eindhoven 

Interview 2 
Wie: Misak Terzibasiyan en Emile van Vught 

Architecten bij UArchitects 
Subgroep: Architecten 
Wanneer: donderdag, 10 februari 2005 
Waar: UArchitects, Vonderweg 1 te Eindhoven 

1. Uitleg 

J.S. Koops 
s0478371 

31/08/2005 

UArchitects willen betrokken zijn bij de ontwikkelingen op Strijp S. Eerder uit maatschappel ijk belang, 
dan uit commerciele overwegingen. Zij willen de discussie met betrekking tot Strijp S op gang brengen 
en ook houden. [cd-rom bekeken die is gemaakt naar aanleiding van het debat van 13.01.2005]. 
In het filmpje worden verschillende standpunten ingenomen. Zaak is nu dat de rode draad eruit gepikt 
wordt. 
Dit onderzoek is zeer interessant. Het had eigenlijk veel eerder gedaan moeten worden . Nu is er aan 
de herontwikkeling van Strijp S van te voren een vorm bedacht en gaat men nu pas kijken naar de 
invulling en de vraag/markt. 

2. Afnemen enquete 

3. Bespreken enquete 
• Onduidelijkheden? 
• Missen er nog onderwerpen? 

De enquete lijkt helder en compleet. Er zijn globaal een 3 tal opmerkingen: 
Is de enquete niet teveel gericht op bedrijven die meer uitgaan van een kantoorfunctie? Hoe 
zit het bijvoorbeeld met groepen die meer uitgaan van een podiumfunctie. Dus waar de 
kantoorfunctie een ondergeschikte rol heeft? 
De enquete is heel objectief en zakelijk. Hoe kun je twijfelaars over de streep trekken? Wil je 
dat uberhaupt? Nu kun je een soort minimum aan interesse bepalen, maar wil je juist ook niet 
mensen verleiden? (Huurprijs is toch vaak het kritische beslispunt) 
Misschien moet je voor kunstenaars en creatievelingen pur sang ook een vraag toevoegen 
als: Bij welke maximale huurprijs zet je al je andere eisen en wensen opzij en wil je naar Strijp 
S komen? 

4. BeeldNerwachtingen Strijp S 

• Wat is uw beeld of wat zijn uw verwachtingen van Strijp S? 
Strijp S kan zeer succesvol worden , omdat er naast wonen ook mogelijkheden zijn voor 
design, cultuur en de creatieve en evenementenindustrie van regio Eindhoven. Deze 
mengvorm kan voor een enorme dynamiek zorgen. 

• Vindt u het aantrekkelijk/Spreekt het u aan? Welke aspecten maken het 
aantrekkelijk/spreken u aan? 

De potenMle uitstraling van de locatie en de bestaande bebouwing. 
De functiemenging~ 

• Is de subgroep een potentiele doelgroep voor Strijp S? 
Ja. 

• Is het haalbaar/realistisch? 
Ja in principe wel. Nu is alleen de "tout" gemaakt dater meer gekeken is naar de vorm, dan 
naar de invulling en de vraag/markt. Oat, in combinatie met het grote aantal vierkante meters, 
maakt het een risicovolle ontwikkeling. 
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5. ldeeen/Sugqesties/Aandachtspunten Strijp S 

• Heeft u ideeen/suggesties of aandachtpunten voor Strijp S? 

J.S. Koops 
s0478371 

31/08/2005 

Flexibiliteit en kleinschaligheid voor kleine bedrijven in de casco's van bestaande gebouwen . 
Kleine bedrijven voor lage huurprijzen als tijdelijke invulling tijdens de ontwikkeling van het 
gebied. 
Het creeren van een zogenaamde vrijstaat, waarbij alleen de huurprijs vast staat. (De 
huurprijs is natuurlijk wel een heel kritisch punt voor veel creatievelingen). 

• Ziet u belangrijke bedreigingen? 
Enclavevorming voorkomen: meer een menging met openbare functies en wonen . 
Ontwikkeling vanuit inhoud in plaats van ontwikkeling vanuit uiterlijk of imago. (Zeepbel). 
Het inzetten van creativiteit als instrument voor marketing/pr of voor stedelijke ontwikkeling. 
Creatievelingen laten zich over het algemeen niet sturen. 
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Tu I e techriische universiteit eindhoven 

Interview 3 
Wie: Almar Sinte Maartensdijk en Manuel Wijffels 

Vormgevers Denovo Design 
Subgroep: Vormgeving 
Wanneer: donderdag, 17 februari 2005 
Waar: Denovo Design, Gagelstraat 6a te Eindhoven 

2. Afnemen enquete 

3. Bespreken enquete 

• Onduidelijkheden? 
Het verhaal over flexibiliteit is een beetje vaag. 

• Missen er nog onderwerpen? 
De toegankelijkheid van de locatie/het gebouw voor vrachtwagens. 
De mogelijkheid van een plek om te laden en lossen. 

4. BeeldNerwachtinqen Strijp S 

• Wat is uw beeld of wat zijn uw verwachtingen van Strijp S? 

J.S. Koops 
s0478371 

31/08/2005 

Dat is moeilijk om te zeggen. lnteressant is de periode tussen nu en afronding van het project: 
de tijdelijke oplossingen. Misschien trekt de creatieve industrie juist wel weer weg als het echt 
"af' is. Voor veel personen en bedrijven uit de creatieve industrie is over een termijn van 5 jaar 
spreken al redelijk definitief. Maar wellicht kun je dan binnen dezelfde locatie weer 
doorschuiven , zodat je weer met een nieuwe situatie geconfronteerd wordt. 

• Vindt u het aantrekkelijk/Spreekt het u aan? Welke aspecten maken het 
aantrekkelijk/spreken u aan? 

Het clusteren van diverse creatieve activiteiten uit de regio maakt het project zeker 
interessant. Wat gebeurt er allemaal? Waar zijn de mensen mee bezig? Zo ontstaat er vanzelf 
een heel eigen imago voor het gebied en een bepaalde herkenbaarheid. Seide zijn ook heel 
belangrijk voor het slagen van een dergelijk project. 

• Is de subgroep een potentiele doelgroep voor Strijp S? 
Ja. 

5. ldeeen/Suggesties/Aandachtspunten Striip S 

• Heeft u ideeen/suggesties of aandachtpunten voor Strijp S? 
Belangrijk is dat er goede basisvoorzieningen, zoals internet, telefoon, een brievenbus, wordt 
geregeld . Goede voorzieningen zijn essentieel om snel aan de slag te kunnen. 
Focus op het Klokgebouw. Dit gebouw heeft een heel sterk imago en een heel sterke 
herkenbaarheid. Op deze wijze kan ook de lijn doorgetrokken worden van De Witte Dame en 
een link gelegd worden met het stadscentrum. 
Het gebied moet een bepaalde eigenheid en herkenbaarheid krijgen . Dit kan versterkt worden 
door het realiseren en organiseren van een aantal publ ieksfuncties. Er moet wat te beleven 
zijn! Niet alleen overdag maar ook 's avonds: 24 uur per dag . 
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Tu I e technische universiteit eindhoven 

• Ziet u belangrijke bedreigingen? 

J.S. Koops 
s0478371 

31/08/2005 

Klagende bewoners in verband met geluidsoverlast van bijvoorbeeld machines of een groep 
muzikanten. Goede isolatie is dus wel essentieel. 
Niet alleen maar dure appartementen realiseren. Zo creeer je een kloof tussen de mensen die 
er wonen en de mensen die er werken . Aan de andere kant is het ook weer zo dat alleen 
maar mensen uit het zelfde wereldje ook weer niet spannend is. 
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Tu I e technisclle universitei! eindhoven J.S. Koops 
s0478371 

31/08/2005 

Interview 4 
Wie: Monique Priem 

Vormgever MOONIQ 
Subgroep: Vormgeving en fotografie , film en video 
Wanneer: donderdag, 24 februari 2005 
Waar: MOONIQ, Gagelstraat 6a te Eindhoven 

1. Uitleg 

2. Afnemen enquete 

3. Bespreken enquete 

• Onduidelijkheden? 
Verwijzingen misschien wat duidelijker. 

• Missen er nog onderwerpen? 
lk mis wel het creatieve element in de enquete. Probeer de vinger misschien eens te leggen 
op dit creatieve element. Dit maakt nieuwsgierig en opent de deur voor het debat. 

4. BeeldNerwachtingen Strijp S 

• Wat is uw beeld of wat zijn uw verwachtingen van Strijp S? 
Het gebied moet de onzichtbare krachten van de creatieve industrie zichtbaar maken voor de 
gemeenschap. Er moet een nieuw perspectief in de levenswijze ontwikkelen worden: 
"Levensvreugde verhogend". 

• Vindt u het aantrekkelijk/Spreekt het u aan? Welke aspecten maken het 
aantrekkelijk/spreken u aan? 

lk zie wel de potentie van dit nieuwe gebied. Met elkaar kunnen we zorgen voor een 
aantrekkelijker Eindhoven voor iedereen. Als we samen werken kunnen we echt een "Stad 
van de mensen" creeren, maar dan moeten de mensen die betrokken zijn ook wel wat in te 
brengen hebben in de plannen. Met elkaar kom je tot een beter resultaat en kun je het gevoel 
van betrokkenheid bij mensen vergroten . Het wordt dan ook echt "hun" Strijp S. 

• Is de subgroep een potentiele doelgroep voor Strijp S? 
Ja. 

5. ldeeen/Suggesties/Aandachtspunten Strijp S 

• Heeft u ideeen/suggesties of aandachtpunten voor Strijp S? 
CreaCtievelingen (betrokken creatievelingen) betrekken bij de planvorming! 
Het creeren van ruimtes voor weinig geld. 
Verschillende typen creatievelingen samenvoegen. Oudere mensen hebben meer geld dan 
starters. Misschien is daar wel een match in te maken. Oudere mensen die een soort 
geldschieters worden voor de jonge kunstenaars in het gebied. 

• Ziet u belangrijke bedreigingen? 
Het niet betrekken van CreaCtievelingen bij de planvorming! 
Het gebruiken of misbruiken van creatievelingen als instrument bij de herontwikkeling. 
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Tu I e technische universiteit eindhoven J.S. Koops 
s0478371 

31/08/2005 

Interview 5 
Wie: Willem Derks, Ilona Huvenaars en Joost van Bleiswijk 

Multidisciplinaire kunstenaars bij Loods 12 
Subgroep: diversen. 
Wanneer: vrijdag , 25 februari 2005 
Waar: TAC, Vonderweg 1 te Eindhoven 

1. Uitleg 

2. Afnemen enquete 

3. Bespreken enquete 

• Onduidelijkheden? 
Er wordt vaak gevraagd naar de "gewenste" situatie. Misschien is dit wat vaag en moet je 
vragen naar de dingen die echt noodzakelijk zijn . 

• Missen er nog onderwerpen? 
Het is wat zakelijk. Het creatieve ontbreekt een beetje. 

4. BeeldNerwachtingen Strijp S 

• Is de subgroep een potentiele doelgroep voor Strijp S? 
Ja. Eindhoven kent veel vormgevers. Zorg dat ze ook in Eindhoven willen blijven ! 

5. ldeeen/Suggesties/Aandachtspunten Strijp S 

• Heeft u ideeen/suggesties of aandachtspunten voor Strijp S? 
Het is belangrijk dat creatievelingen betrokken worden bij de planvorming. Oat zij mee mogen 
discussieren. Daarbij is het dan niet de bedoeling dater gestreefd wordt naar een compromis 
of gemiddelde, maar dater nieuwe ideeen ontstaan en dat je van elkaar kunt leren. 
Diversificatie is een belangrijk woord . Het gebied moet een mix zijn van functies, maar ook 
van bewoners en creatievelingen. Belangrijk is wel dat mensen een zelfde mentaliteit hebben, 
ten aanzien van wonen, werken en !even. 
Er is lef nodig van de ontwikkelaars, om af te stappen van de geijkte paden en het diepe in te 
springen. Een standaard aanpak bij de realisatie van 'De creatieve stad' is namelijk 
onmogelijk. In plaats van te organiseren en te plannen, moeten er sprake zijn van "ontstaan". 
Geen programma's en denken in hokjes, maar gewoon kale casco's opleveren. Openheid en 
flexibiliteit zijn hier heel belangrijk. Well icht kun je een soort kader scheppen met bepaalde 
randvoorwaarden, maar absoluut geen regelzucht ! 
Huisvesting naar vraag is heel belangrijk. Niet een selectiebeleid op basis van discipline, maar 
gewoon huisvesting bieden voor de zoekenden. Is het erg als er relatief meer vormgevers in 
een gebouw zitten dan bijvoorbeeld muzikanten? Misschien moet je het bestuur en het beleid 
in handen geven van de huurders? Nu is het vaak niet duidelijk bij wie je moet zijn voor 
bepaalde zaken of met wie je te maken hebt. Er is sprake van belangenverstrengeling. 

• Ziet u belangrijke bedreigingen? 
Het invoeren van gebruiksovereenkomsten of organisaties als Stichting Camelot of andere 
anti-kraak bewegingen tijdelijk gebruik laten maken van de panden . 
Oat deze hype "creatieve industrie" te tijdelijk is en dat er dus geen gelegenheid is om "iets" 
op te bouwen of aan de toekomst te werken. 
Te veel regelzucht van de betrokken partijen. Laat het gebeuren ! 
Oat creatievelingen worden ingezet als speelbal van de ontwikkelaars. Zij worden gebruikt als 
instrument bij dit project en zodra het project geslaagd is en alles verhuurd is, wordt de 
creatieve industrie er weer uitgewerkt, omdat zij te weinig geld in het laatje brengen. 
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Bijlage 7: Resultaten enquetes 

Fase Frequentie % Valide % Cumulatief % 

Valide Ontwerp 3993 47 47 47 

Productie 3132 37 37 84 

Verspreiding en uitwisseling 1347 16 16 100 

Totaal 8473 100 100 

Missing Geen antwoord 28 0 

Totaal 8500 100 

Figuur 2. Verdeling van de totale onderzoekspopulatie over de productiefasen 

Aantal werknemers Frequentie % Valide% Cumulatief % 

Valide 1 3323 39 39 39 

2-10 4396 52 52 91 

11-50 619 7 7 98 

meerdan 50 163 2 2 100 

Totaal 8500 100 100 

Figuur 3. Verdeling van de totale onderzoekspopulatie over het aantal werknemers 

Ontwikkeling Frequentie % Valide% Cumulatief % 

Valide Groei 2546 30 30 30 

Krimp 133 2 2 32 

Geen 4280 50 50 82 

Weet ik niet 1540 18 18 100 

Totaal 8500 100 100 

Figuur 4. Verdeling van de totale onderzoekspopulatie over de te verwachten ontwikkelingen in de organisatie 

Locatie huidig Frequentie % Valide% Cumulatief % 

Valide Wonen 3735 44 44 44 

Winkel 1345 16 16 60 

Bedrijven/kantoren 2226 26 26 87 

Buitenaebied 231 3 3 90 

Anders 879 10 10 100 

Totaal 8416 99 100 

Missing Geen antwoord 84 1 

Totaal 8500 100 

Figuur 5. Verdeling van de totale onderzoekspopulatie over het huidige locatietype 

Situatie huidig Frequentie % Valide% Cumulatief % 

Valide Woon-werkruimte 4350 51 51 51 

Solitair 1579 19 19 70 

BVG zonder 1113 13 13 83 

BVG met 1431 17 17 100 

Totaal 8473 100 100 

Missing Geen antwoord 27 0 

Totaal 8500 100 

Figuur 6. Verdeling van de totale onderzoekspopulatie over de huidige huisvestingssituatie 
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m2 wonen huidig Frequentie % Valide % Cumulatief % 

Valide < 100 m2 1148 14 29 29 

100m2-150m2 1095 13 27 56 

150m2-200m2 514 6 13 69 

> 200m2 1234 15 31 100 

Totaal 3991 47 100 

Missing Geen antwoord 414 5 

Niel van toepassing 4095 48 

Totaal 4509 53 

Totaal 8500 100 

Figuur 7. Verdeling van de totale onderzoekspopulatie over de huidige woninggrootte 

Woonvonn huidig Frequentie % Valide% Cumulatief % 

Valide Vrijstaande woning 1171 14 27 27 

Geschakeld/2o nder1 kap 906 11 21 48 

Hoek/Tussen/Rij 1512 18 35 83 

Appartement 491 6 11 95 

Anders 232 3 5 100 

Totaal 4311 51 100 

Missing Geen antwoord 93 1 

Niel van toepassing 4095 48 

Totaal 4189 49 

Totaal 8500 100 

Figuur 8. Verdeling van de totale onderzoekspopulatie over de huidige woonvorm 

m2 werken huidig Frequentie % Valide% Cumulatief % 

Valide tot 50 m2 3308 39 40 40 

50-100 m2 1452 17 18 58 

100-200 m2 1605 19 19 77 

200-500 m2 1257 15 15 92 

500 m2 en groter 620 7 8 100 

Totaal 8242 97 100 

Missing Geen antwoord 258 3 

Totaal 8500 100 

Figuur 9. Verdeling van de totale onderzoekspopulatie over de huidige grootte van de werkruimte 

Aantal werknemers Situatie huidig 
1 2-10 11-50 > 50 Woon-werk Solitair BVG 

m2 werken huidig ruimte zonder 
< 50 m2 61 38 1 0 77 4 4 
50-100 m2 40 60 0 0 40 11 12 
100-200 m2 30 65 0 5 37 23 20 
200-500 m2 8 78 11 3 27 39 28 
> 500 m2 7 17 68 9 18 71 10 

Totaal (n=8500) 39 52 7 2 51 19 13 
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17 
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Figuur 10. Vergelijking van het aantal werknemers en de huidige situatie met de grootte van de werkruimtes (in%) 
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Eigendomsverhouding huidig Frequentie % Valide % Cumulatief % 

Valide Huur 4715 56 56 

Koop 3492 41 41 

Anders 265 3 3 

Totaal 8472 100 100 

Missing Geen antwoord 28 0 

Totaal 8500 100 

Figuur 11 . Verdeling van de totale onderzoekspopulatie over de huidige eigendomsverhouding 

Situatie huidig Totaal 
Eigendomsverhouding Woon-werk Solitair BVG BVG 

huidig ruimte zonder met 
Huur 25 23 22 30 100 
Koop 83 14 2 1 100 
Anders 89 11 0 0 100 

Totaal (n=8500) 51 19 3 17 100 

Figuur 12. Vergelijking van de huidige situatie met de huidige eigendomsverhouding (in%) 

Huurprijs huidig per mnd Frequentie % Valide% Cumulatief % 

Valide < 200 per mnd 111 1 10 10 

200-400 per mnd 471 6 42 51 

400-600 per mnd 296 3 26 77 

> 600 per mnd 257 3 23 100 

Totaal 1135 13 100 

Missing Geen antwoord 270 3 

Niel van loepassing 7096 83 

Tolaal 7366 87 

Totaal 8500 100 

56 

97 

100 
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Figuur 13. Verdeling van de lolale onderzoekspopulalie over de huidige huurlasten per maand van woonwerkruimles 

Huurprijs huidig per m2/jaar Frequentie % Valide% Cumulatief % 

Valide < 50 m2/iaar 958 11 28 28 

50-80 m2/jaar 666 8 20 48 

80-150 m2/jaar 1157 14 34 83 

> 150 m2/iaar 586 7 17 100 

Tolaal 3367 40 100 

Missing Geen antwoord 118 1 

Niel van loepassing 5015 59 

Tolaal 5134 60 

Totaal 8500 100 

Figuur 14. Verdeling van de totale onderzoekspopulalie over de huidige huurlasten per m2 per jaar van bedrijfsruimle 

Situatie huidig Totaal 
Hypotheeklasten Woon-werk Solilair BVG BVG 
huidiQ per maand ruimle zonder met 

< 600 per mnd 80 10 7 3 100 
600-900 per mnd 97 3 0 0 100 
900-1 .200 per mnd 100 0 0 0 100 
1.200-1.500 per mnd 100 0 0 0 100 
> 1.500 per mnd 49 51 0 0 100 

Totaal (n=3493) 87 9 3 1 100 

Figuur 15. Verdeling van de huidige hypotheeklaslen per maand over de huidige silualie (in %) 
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Woonvonn huidig 

Hypotheeklastan Vrijstaande Geschakeld/ Hoek/ Appar-

huidig per maand woning 2onder1kap Tussen/Rij tement 

< 600 per mnd 18 23 45 14 

600-900 per mnd 45 21 34 0 

900-1 .200 per mnd 13 37 41 0 

1.200-1 .500 per mnd 20 20 60 0 

> 1.500 per mnd 32 20 24 24 

Totaal (n=3493) 27 25 40 6 

m2 wonan huidig 

< 100 100-150 150-200 

Anders m2 m2 m2 

0 29 30 20 

0 18 17 10 

9 16 40 6 

0 20 44 20 

0 0 24 13 

2 21 28 14 
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Totaal 

> 200 

m2 

12 100 

54 100 

33 100 

16 100 

63 100 

34 100 

Figuur 16. Verdeling van de totale onderzoekspopulatie over de huidige woonvorm en woninggrootte in relatie tot de 
hypotheeklasten (in %) 

Jaren huidiga huisvasting Frequantie % Valida% Cumulatief % 

Valida 2 jaar of korter 2243 26 26 26 

3-5 jaar 2471 29 29 55 

6-10 jaar 1580 19 19 74 

langer dan 10 jaar 2207 26 26 100 

Totaal 8500 100 100 

Figuur 17. Verdeling van de totale onderzoekspopulalie over het aantal jaren dat men over de huidige huisvesting beschikl 

Verhuisplannen Frequentie % Valide% Cumulatief % 

Valide Weet ikniel 1322 16 16 16 

Ja 3791 45 45 60 

Nee 3387 40 40 100 

Totaal 8500 100 100 

Figuur 18. Verdeling van de totale onderzoekspopulatie over de verhuisgeneigdheid 

Aantal jaren blijven Frequentie % Valide% Cumulatief % 

Valide Minder dan 1 jaar 1012 12 27 27 

Nog 1-2 jaar 1326 16 35 61 

Nog 3-5 jaar 1302 15 34 95 

Langer dan 5 jaar 173 2 5 100 

Totaal 3813 45 100 

Missing Niet van toepassing 4687 55 

Totaal 8500 100 

Figuur 19. Verdeling van de totale onderzoekspopulatie over het aantal jaren dat men nog wil blijven wonen in de huidige 
situatie 
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Andere reden -
Sprake van overlast - I 

Behoefte aan eigen ruimte of ... -
Weinig of onvoldoende ... -
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Figuur 20. Slaafdiagram van de redenen die men heeft om te willen verhuizen 

I I 
0,3 0,4 

Waarheen verhuizen Frequentie % Valideo/o Cumulatlef % 

Valk:le Naar of binnen Eindhoven 2755 32 74 

Naar of binnen regio ZO-Brabant 746 9 20 

Naar andere regio/provincie/land 244 3 7 

Totaal 3745 44 100 

Missing Geen antwoord 68 1 

Niet van loepassing 4687 55 

Totaai 4755 56 

Totaal 8500 100 

Figuur 21 . Verdeling van de totale onderzoekspopulatie over waarheen men zou willen verhuizen 

Locatie gew enst Frequentle % Valideo/o Cumulatief % 

Valide Wonen 1234 15 24 24 

Winkel 912 11 18 42 

Bedriivenlkantoren 1676 20 33 75 

Builengebied 301 4 6 81 

Anders 989 12 19 100 

Totaal 5113 60 100 

Missing Niel van toepassing 3387 40 

Totaal 8500 100 

Figuur 22. Verdeling van de tolale onderzoekspopulatie over het gewensle localietype 

Situatie gewenst Frequentie % Valideo/o Cumulatlef % 

Valide Woon-werkruimle 2501 29 49 48 

Solitair 630 7 12 61 

BVG_zonder 530 6 10 72 

BVG_met 1452 17 28 100 

Totaal 5113 60 100 

Missing Niet van toepassing 3387 40 

Totaal 8500 100 

Figuur 23. Verdeiing van de totale onderzoekspopulatie over de gewenste huisvestingssituatie 
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m2 wonen nieuw Frequentie 

Valida < 100m2 337 

100m2-150m2 578 

150m2-200m2 531 

> 200m2 906 

Totaal 2351 

Missing Geen antwoord 178 

Niel van toepassing 5971 

Totaal 6149 

Totaal 8500 
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Figuur 24. Verdeling van de totale onderzoekspopulatie over de woninggrootte in de gewenste huisvestingssituatie 

Woonvonn gewenst Frequentie % Valide % Cumulatief % 

Valida Vrijstaande woning 1125 13 46 46 

Geschakeld/2onder1 kap 286 3 12 57 

Hoek/Tussen/Rij 115 1 5 62 

Appartement 124 1 5 67 

Studio 15 0 1 68 

Loft 548 6 22 90 

Anders 253 3 10 100 

Totaal 2466 29 100 

Missing Geen antwoord 63 1 

Niet van toepassing 5971 70 

Totaal 6034 71 

Totaal 8500 100 

Figuur 25. Verdeling van de totale onderzoekspopulatie over de woonvorm in de gewenste huisvestingssituatie 
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Andere gemeenschappelijke 
voorziening -
Reproruimt e-

Werkplaats -
Goederenlift -

Film/projectieruimt -
Recreatieruimt e-

Ruimte met podiumfuncti v 

Expositieruimt e-
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Receptie/ontvangstruimte -

0 

~ 

I I 
0,1 0,2 

I I I I I 
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

Mean 

Figuur 26. Staafdiagram van de gewenste voorzieningen in het geval van een bedrijfsverzamelgebouw met 
gemeenschappelijke voorzieningen 

Situatie gewenst Totaal 
Eigendomsverhouding Woon-werk Solitair BVG BVG 

gewenst ruimte zonder met 

Huur 27 11 18 44 100 
Koop 68 13 4 15 100 
Anders 69 16 0 15 100 

Totaal (n=5111) 48 12 10 29 100 

Figuur 27. Vergelijking van de gewenste situatie met de gewenste eigendomsverhouding (in %) 

Maximale huur per m2 per jaar Frequentie % Valide% Cumulatief "lo 

Valide < 50 m2fiaar 513 6 29 29 

50-80 m2fiaar 324 4 18 47 

80-150 m2fiaar 433 5 24 71 

> 150 m2/iaar 526 6 29 100 

Toatal 1795 21 100 

Missing Geen antwoord 142 2 

Niel van toepassing 6562 77 

Totaal 6705 79 

Totaal 8500 100 
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Figuur 28. Verdeling van de totale onderzoekspopulatie over de maximale huur van bedrijfsruimte in de gewenste 
huisvestingssituatie 
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Situatie gewenst Totaal 

Maxima le Woon-werk Solitair BVG BVG 

koopprijs ruimte zonder met 

< 200.000 61 39 0 0 100 

200.000 - 300.000 87 9 0 4 100 

300.000 - 400.000 66 11 0 23 100 

400.000 - 500.000 67 18 9 6 100 

> 500.000 70 0 17 13 100 

Totaal (n=2278) 74 12 5 9 100 

Figuur 29. Verdel ing van de maximaal te betalen koopprijs naar de gewenste situatie (in %) 
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Woonvorm gewenst m2 wonen gewenst Totaal 

Maxima le Vrijstaande Geschakeld/ Hoek/ Appar- < 100 100-150 150-200 > 200 

koopprijs woning 2onder1kap Tussen/Rij tement Studio Loft Anders m2 m2 m2 m2 

< 200.000 0 69 0 0 0 31 0 31 0 0 69 100 

200.000 - 300.000 30 13 5 0 0 35 17 23 31 18 28 100 

300.000 - 400.000 76 0 15 0 0 0 9 0 23 61 15 100 

400.000 - 500.000 54 5 0 8 5 19 9 5 5 56 31 100 

> 500.000 70 0 0 0 0 0 30 0 0 21 79 100 

Totaal (n=2278) 46 11 4 2 1 21 15 13 17 31 38 100 

Figuur 30. Verdeling van de gewenste woonvorm en de gewenste woninggrootte over de maximale koopprijs (in %) 

Vestigingsmilieu Frequentie % Valide% Cumulatief % 

Valide Centrummilieu 2552 30 51 51 

Specifiek werkmilieu 660 8 13 64 

Gemengd milieu 1437 17 29 92 

Anders 391 5 8 100 

Totaal 5040 59 100 

Missing Geen antwoord 73 1 

Niel van toepassing 3387 40 

Totaal 3460 40 

Totaal 8500 100 

Figuur 31 . Verdeling van de totale onderzoekspopulatie over het gewenste vestigingsmil ieu 

Locatie gewenst Totaal 
Bedrijven/ Bu iten-

Vestigingsm ilieu Won en Winkel kantoren gebied Anders 

Centrummilieu 18 32 29 1 20 100 
Specifiek werkmilieu 0 7 85 4 4 100 
Gemengd milieu 48 2 25 13 13 100 
Anders 4 7 6 18 65 100 

Totaal (n=5111) 23 18 33 6 20 100 

Figuur 32. Kruistabel van de gewenste locatie met het gewenste vestig ingsmilieu (in %) 
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Zic ht- Bereik. • Parkeren • Parkeren 
locatie auto pers./bezoek. leveranciers 

Sub~roepen Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja 
Ambachten , beeldende 
kunst en antiek 48 52 59 41 41 59 74 26 
Architectuur en reclame 72 28 28 72 14 86 89 11 
Multimedia 71 29 55 45 42 58 76 24 
Muziek- en oodiumkunsten 68 32 53 47 32 68 79 21 
Vormgeving 82 18 55 45 21 79 76 24 

Totaal (n=156) 69 31 49 51 29 71 79 21 

Winkels Horeca Hotel Bank/• Sport/ 
post recreatie 

Subgroeoen Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja 
Ambachten , beeldende 
kunst en antiek 52 48 89 11 96 4 81 19 93 7 
Architectuur en reclame 67 33 75 25 100 0 81 19 94 6 
Multimedia 71 29 79 21 100 0 92 8 89 11 
Muziek- en podiumkunsten 79 21 84 16 100 0 79 21 95 
Vormgeving 70 30 76 24 97 3 67 33 91 

Totaal (n=156) 68 32 80 20 99 1 80 20 92 

* Bereik.auto = Goede bereikbaarheid per auto 
* Parkeren pers./bezoek. = Voldoende parkeergelegenheid voor personeel en bezoekers 
* Bereik.OV =Goede bereikbaarheid per openbaar vervoer 
* Bank/post = Aanwezigheid van een bank of postkantoor 
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Figuur 33. Kenmerken van de respons naar subgroepen van het gewenste voorzieningenniveau op de locatie (in %) 

Behoefte aan clustering Frequentie % Valideo/o Cumulatief % 

Valide Nee 1478 17 29 29 

Ja 3636 43 71 100 

Totaal 5113 60 100 

Missing Niel van toepassing 3387 40 

Totaal 8500 100 

Figuur 34. Verdeling van de totale onderzoekspopulatie over de behoefte aan clustering in de gewenste huisvestingssituatie 
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Figuur 35. Staafdiagram van de mogelijke voordelen van clustering in de gewenste huisvestingssituatie 
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Ambachten, beeldende Architectuur Multimedia Muziek- en 
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Vormgeving 
kunst en antiek en reclame Podium kunsten 

Subgroepen Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja 
Ambachten , beeldende 
kunst en antiek 24 76 76 24 90 10 85 15 41 59 
Architectuur en reclame 77 23 46 54 58 42 88 12 0 100 
Multimedia 78 22 48 52 55 45 88 12 24 76 
Muziek- en podiumkunsten 77 23 70 30 78 22 33 67 60 40 
Vormgeving 56 44 41 59 48 52 76 24 19 81 

Figuur 36. Verdeling van de subgroepen over de gewenste subgroepen in geval van clustering (in %) 

Zic ht- Bereik. • Parkeren • Parkeren Bereik. • Totaal 
Fase in het locatie auto pers./bezoek. leveranciers ov 
Produktieproces Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja 
On twerp 74 26 51 49 24 76 82 18 78 22 100 
Productie 75 25 45 55 37 63 75 25 81 19 100 
Verspreiding 39 61 52 48 30 70 78 22 70 30 100 
en uitwisselinq 

Totaal (n=156) 69 31 49 51 29 71 79 21 78 22 100 

Winkels Ho rec a Hotel Bank/ • Sport/ Anders Totaal 
Fase in het post recreatie 
Produktieproces Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja 
On twerp 71 29 78 22 99 1 76 24 96 4 91 9 100 
Productie 73 27 83 17 97 3 87 13 89 11 93 7 100 
Verspreiding 48 52 78 22 100 0 78 22 83 17 100 0 100 
en uitwisseling 

Totaal (n=156) 68 23 80 20 99 1 80 20 92 8 94 6 100 

• Bereik.auto = Goede bereikbaarheid per auto 
• Parkeren pers./bezoek. = Voldoende parkeergelegenheid voor personeel en bezoekers 
• Bereik.OV = Goede bereikbaarheid per openbaar vervoer 
• Bank/post = Aanwezigheid van een bank of postkantoor 

Figuur 37. Kenmerken van het gewenste voorzieningenniveau op de locatie naar fasen (in %) 

Uitstraling gebouw Frequentie % Valide% Cumulatief % 

Valide Traditioneel 1502 18 30 30 

Zakelijk 464 5 9 40 

lndustrieel 2240 26 45 85 

Anders 746 9 15 100 

Totaal 4952 58 100 

Missing Geen antwoord 161 2 

Niel van toepassing 3387 40 

Totaal 3548 42 

Totaal 8500 100 

Figuur 38. Verdeling van de totale onderzoekspopulatie over de gewenste uitstraling van het exterieur 

Afwerkingsniveau interieur Frequentie % Valide% Cumulatief % 

Valide Hoog 710 8 14 14 

Gemiddeld 2191 26 43 57 

Laag 2171 26 43 100 

Totaal 5073 60 100 

Missing Geen antwoord 41 0 

Niel van toepassing 3387 40 

Totaal 3428 40 

Totaal 8500 100 

Figuur 39. Verdeling van de totale onderzoekspopulatie over het gewenste afwerkingniveau van het interieur 
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Flexibiliteit Frequentie % Valide % Cumulatief % 

Valide Totale 1436 17 28 28 

Functioneel 1370 16 27 55 

Ruimtelijk 955 11 19 74 

Geen 1352 16 26 100 

Totaal 5113 60 100 

Missing Niet van toepassing 3387 40 

Totaal 8500 100 

Figuur 40. Verdeling van de totale onderzoekspopulatie over de gewenste flexibiliteit van het gebouw/ de ruimte 

Eisen aan de Eisen aan het Eisen aan de Eisen aan de 
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Totaal 
ruimte binnenklimaat luchtkwaliteit geluidsisolatie 

Subgroepen Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja 
Ambachten , beeldende 
kunst en antiek 67 33 81 19 74 26 74 26 100 
Architectuur en reclame 89 11 86 14 89 11 86 14 100 
Multimedia 62 38 74 26 82 18 87 13 100 
Muziek- en ood iumkunsten 79 21 74 26 74 26 53 47 100 
Vormgeving 76 24 76 24 79 21 64 36 100 

Totaal (n=156) 74 26 77 23 80 20 75 25 100 

Eisen aan de Eisen aan de Andere Totaal 
daglichttoetreding veiligheid eisen 

Subgroepen Nee Ja Nee Ja Nee Ja 
Ambachten , beeldende 
kunst en antiek 70 30 74 26 85 15 100 
Architectuur en reclame 71 29 86 14 91 9 100 
Multimedia 59 41 90 10 97 3 100 
Muziek- en podiumkunsten 79 21 84 16 89 11 100 
Vormgeving 39 61 79 21 82 18 100 

Totaal (n=156) 62 38 83 17 89 11 100 

Figuur 41 . Speciale eisen met betrekking tot het gewenste gebouw/ruimte naar subgroepen (in %) 

Eisen aan de Eisen aan het Eisen aan de Eisen aan de Totaal 
Fase in het ruimte binnenklimaat luchtkwaliteit geluidsisolatie 
Produktieproces Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja 
Ontwerp 78 22 79 21 84 16 75 25 100 
Productie 61 39 77 23 73 27 71 29 100 
Verspreiding 87 13 74 26 83 17 83 17 100 
en uitwisseling 

Totaal (n=156) 73 27 77 23 80 20 75 25 100 

Eisen aan de Eisen aan de Andere Totaal 
Fase in het daglichttoetreding veiligheid eisen 
Produktieproces Nee Ja Nee Ja Nee Ja 
On twerp 58 42 84 16 86 14 100 
Productie 58 42 81 19 94 6 100 
Verspreiding 83 17 83 17 87 13 100 
en uitwisseling 

Totaal (n=156) 62 38 82 18 89 11 100 

Figuur 42. Speciale eisen met betrekking tot het gewenste gebouw/ruimte naar fasen (in %) 
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Bijlage 8: Programma's van eisen naar subgroepen 

Ambachten, bee/dende Architectuur en rec/ame Multimedia 
kunst en antiek 

Fase: Fase: Fase: 
• Productie (48%) • Ontwerp (78%) • Productie (62%) 
• Verspreiding en uitwisseling (34%) 

Dynamiek: Dynamiek: Dynamiek: 
Weinig dynamisch Weinig dynamisch Dynamisch 

Locatietvpe: Locatietype: Locatietype: 
• Locatie met overwegend • Bedrijventerrein • Bedrijventerrein 

wonen (33%) of kantorenlocatie(42%) of kantorenlocatie(36%) 
• Locatie in een winkelstraaU-centrum 

(30%) 

Huisvestingssituatie: Huisvestingssituatie: Huisvestingssituatie: 
• Woonwerkruimte (52%) • Bedrijfsverzamelgebouw met • Woonwerkruimte (51%) 

gemeenschappelijke voorzieningen 
(36%) 

• Woonwerkruimte (33%) 

Vestigingsmilieu: Vestigingsmilieu: Vestigingsmilieu: 
• Centrummilieu (48%) • Centrummilieu (72%) • Centrummilieu (49%) 
• Gemengd milieu (33%) • Gemengd milieu (31%) 

Voorzieningenniveau locatie: Voorzieningenniveau locatie: Voorzieningenniveau locatie: 
• Zichtlocatie • Voldoende parkeergelegenheid • Voldoende parkeergelegenheid 
• Voldoende parkeergelegenheid personeel en bezoekers personeel en bezoekers 

personeel en bezoekers • Goede bereikbaarheid per auto 

Uitstraling exterieur: Uitstraling exterieur: Uitstraling exterieur: 
• Traditionele uitstraling (41%) • lndustriele uitstraling (36%) • lndustriele uitstraling (38%) 
• lndustriele uitstraling (33%) • Traditionele uitstraling (36%) 

Afwerkingniveau interieur: Afwerkingniveau interieur: Afwerkingniveau interieur: 
• Laag afwerkingniveau (52%) • Gemiddeld afwerkingniveau (42%) • Gemiddeld afwerkingniveau 

• Laag afwerkingniveau (31%) (46%) 
• Laag afwerkingniveau (44%) 

Flexibiliteit interieur: Flexibiliteit interieur: Flexibiliteit interieur: 
• Functionele flexibiliteit (41%) • Ruimtelijke flexibiliteit (31%) • Geen duidelijke voorkeur 
• Geen flexibiliteit (41%) • Totale flexibiliteit (28%) 

Specifieke eisen: Specifieke eisen: Specifieke eisen: 
Geen Geen Geen 

Figuur 43. Profielen van de subgroepen 
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Muziek- en 
podiumkunsten 

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

Dynamiek: 
Weinig dynamisch 

Locatietype: 
• Locatie in een winkelstraaU-

centrum (37%) 

Huisvestingssituatie: 
• Woonwerkruimte (63%) 

Vestigingsmilieu: 
• Centrummilieu (44%) 
• Gemengd milieu (28%) 

Voorzieningenniveau locatie: 
• Voldoende parkeergelegenheid 

personeel en bezoekers 

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

Afwerkingniveau interieur: 
• Gemickleld afwerkingniveau 

(53%) 
• Laag afwerkingniveau (42%) 

Flexibiliteit interieur: 
• Geen flexibiliteit (37%) 
• Functionele flexibiliteit (32%) 

Specifieke eisen: 
Eisen met betrekking tot de 
geluidsisolatie, vooral de beperking 
van de geluidsoverlast voor 
anderen 

Vormgeving 

Fase: 
• Ontwerp (94%) 

Dynamiek: 
Dynamisch 

Locatietype: 
• Locatie met een mix van functies 

(48%) 

Huisvestingssituatie: 
• Bedrijfsverzamelgebouw met 

gemeenschappelijke voorzieningen 
(45%) 

• Woonwerkruimte (42%) 

Vestigingsmilieu: 
• Centrummilieu (61%) 

Voorzieningenniveau locatie: 
• Voldoende parkeergelegenheid 

personeel en bezoekers 

Uitstraling exterieur: 
• lndustriele uitstraling (79%) 

Afwerkingniveau interieur: 
• Laag afwerkingniveau (70%) 

Flexibiliteit interieur: 
• Totale flexibiliteit (45%) 

Specifieke eisen: 
Eisen met betrekking tot de 
daglichttoetreding, zoals indirect licht, 
noorderlicht, lichtinval individueel te 
regelen 
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Bijlage 9: Programma's van eisen naar fasen 

On twerp Productie Verspreiding en 
uitwisseling 

Dynamiek: Dynamiek: Dynamiek: 
Dynamisch Weinig dynamisch Weinig dynamisch 

Locatietvpe: Locatietype: Locatietype: 

• Bedrijventerrein of • Locatie met overwegend • Locatie in een winkelstraat/-centrum 
kantorenlocatie (34%) wonen (36%) (57%) 

• Locatie met een mix van functies • Bedrijventerrein of 
(30%) kantorenlocatie (32%) 

Huisvestingssituatie: Huisvestingssituatie: Huisvestingssituatie: 
• Woonwerkruimte (40%) • Woonwerkruimte (52%) • Woonwerkru imte (61 %) 

• Bedrijfsverzamelgebouw met 
gemeenschappelijke voorz ieningen 
(38%) 

Vestigingsmilieu: Vestigingsmilieu: Vestigingsmilieu: 
• Centrummilieu (61 %) • Centrummilieu (39%) • Centrummilieu (70%) 

• Gemengd milieu (37%) 

Voorzieningenniveau locatie: Voorzieningenniveau locatie: Voorzieningenniveau locatie: 
• Voldoende parkeergelegenheid • Voldoende parkeergelegenheid • Zichtlocatie 

personeel en bezoekers personeel en bezoekers • Aanwezigheid van winkels 
• Goede bereikbaarheid per auto • Voldoende parkeergelegenheid 

personeel en bezoekers 

Uitstraling exterieur: Uitstraling exterieur: Uitstralinq exterieur: 

• lndustriele uitstraling (55%) • Traditionele uitstraling (38%) • Traditionele uitstraling (52%) 

• lndustriele uitstraling (38%) 

Afwerkingniveau interieur: Afwerkingniveau interieur: Afwerkingniveau interieur: 

• Laag afwerkingniveau (49%) • Laag afwerkingniveau (46%) • Laag afwerkingniveau (43%) 
• Gemiddeld afwerkingniveau (37%) • Gemiddeld afwerkingniveau (38%) • Gemiddeld afwerkingniveau (39%) 

Flexibiliteit interieur: Flexibiliteit interieur: Flexibiliteit interieur: 
• Totale flexibiliteit (32%) • Functionele flexibiliteit (30%) • Geen flexibil ite it (35%) 

• Geen flexibiliteit (28%) • Functionele flexibiliteit (30%) 

Specifieke eisen: Specifieke eisen: Specifieke eisen: 
Geen Geen Geen 

Figuur 44. Profielen van de fasen 

De Creatieve lndustrie: Een kans voor Strijp S?! 52 



Tu I e teclinische universiteit eindhoven 

Bijlage 10: ldeeen en suggesties Strijp S 
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Laat creatievelingen zoveel mogelijk zelf "inrichten"/meedenken 
Mix van functies -> levendigheid 
Veel groen inpassen -> ontspannen 
Bouw ruimtes voor kleinschaliaen, ateliers en starters -> samenwerking 
Geen (lange) procedures/pas op voor ambtenarij/regelzucht 
Goede, veiliae en duideliike verbindina met het centrum -> aeen enclave 
Diversiteit clustering 
Creeer ontmoetingsplekken 
Variatie in woon-, werk en leefvarianten 
Ruimtes voor vereniainaen van recreatieve aard (dans, toneel, muziek) -> delen 
Maak reclame, goede informatie (website e.d.) -> bekendheid 
Kiik uit voor "lawaai en stank industrie" 
Trekker (permanente kunst- en antiekbeurs jazzpodium bioscoop, theater e.d.) 
Kunst en creativiteit in de O.R. (kleuren, kunst, bewegwijzering, verlichting) -> creatieve atmosfeer 
Laat zoveel moaeliik van de bestaande aebouwen in tact -> link DeWitteDame 
Combinatie met onderwijs/scholing 
Waak voor een overkill van dezelfde bedriiven 
Winkels inpassen -> gezelligheid en "loop" 
Goede oriainele infrastructuur 
Creeer expositieruimtes glazen ruimtes -> werk laten zien 
Overal diaitaal netwerk 
Creeer ook kansen voor minder draaakrachtiaen 
Pas op voor herhaling fouten Witte Dame 
Een bii Eindhoven oassend ambitieniveau 
Zorg voor voldoende parkeerplaatsen 
Evenwicht tussen artistiek en commercieel 
Creatief oark (water, overdekt) 
Niet alleen jonge bedrijven, maar een mix 
Zora voor een kloooend hart 
Cluster creatieve geesten 
Autonomie 
Flexibele units 
Eindhoven is te klein voor noa een uitbreidina van het winkelaooaraat 
Geen aemeenschaooeliike voorzieninaen -> aaat tout 
Grote visuals op Strijp S (foto's e.d.) 
Trek buitenlandse creatievelinaen 
Creeer ruigtes 
Richt ook op technostarters, advocatuur 
Hooawaardiae "stadsfuncties" 
Goede basisvoorzieningen (internet, telefoon, e.d.) 
Aandacht voor de oudere kunstenaars (in wonen en werken) 
Duidelijke eigen identiteit 
Geen blik in zicht 
Hoge dichtheid -> wonen boven winkels en kantoren 
Muziekhandel i.c.m. muziekschool 
T oeoassen vestiainasbeleid 
Vrijblijvend karakter 
Creeer een platform van ootentiele kandidaten 
Een centrale galerie voor alle daar aevestiade kunstenaars 
Creeer buiten activiteiten 
Winkelcentrum met creatieve beroeoen-winkels 
Het oude Natlab laten bestaan 

Figuur 45. ldeeen en suggesties Strijp S 
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Bijlage 11: Berekening van de vraag naar woonwerkruimte 
en bedrijfsruimte op Strijp S 
Op basis van de resultaten van hoofdstuk 6 uit het verslag , is een berekening gemaakt van de totale 
vraag naar woonwerkruimte en bedrijfsruimte op Strijp S. Hiertoe is allereerst de totale vraag in beeld 
gebracht voor de gehele creatieve industrie in de regio. Hiertoe behoren zowel de verhuisgeneigden, 
als die bedrijven, personen en instellingen die twijfelen over het wel of niet verhuizen. Vervolgens is 
de vraag bepaald van verhuisgeneigden, die naar of binnen Eindhoven willen verhuizen . Daarna is, 
aan de hand van de opbouw van de enquete, vraag voor vraag gekeken hoeveel vierkante meter er 
aan woonruimte of bedrijfsruimte voor Strijp S overblijft. De aspecten uit de enquete die uiteindelijk 
invloed hebben op de vraag naar vierkante meters, zijn de woonvormen die gerealiseerd zullen 
worden op Strijp S, het type vestigingsmilieu op Strijp S, de voorkeur voor clustering van de 
activiteiten en de uitstraling van de gebouwen. Er is gekozen voor deze aspecten, omdat ze als een 
soort randvoorwaarden gelden voor het project Strijp S. De overige aspecten worden hier dus buiten 
beschouwing gelaten, omdat Strijp S aan deze eisen of wensen kan voldoen, of omdat deze 
afhankelijk zijn van de uiteindelijke invulling van het plangebied. De uiteindelijke vierkante meters 
worden gebruikt bij het opstellen van het profiel van de creatieve industrie in de regio Eindhoven en de 
profielen van de verschillende clusterthema's, aan het einde van hoofdstuk 6 van het verslag . 
Daarnaast wordt de uiteindelijke vraag naar vierkante meters gebruikt bij de match van vraag en 
aanbod, in hoofdstuk 9 van het verslag . 

Vraag naar woonwerkruimte op Strijp S: 

417.000 m2 

317.000 m2 

194.000 m2 

100.000 m2 

63.000 m2 

59.000 m2 

55.000 m2 

55.000 m2 

Daarvan is: 

18.000 m2 

26.000 m2 

11 .000 m2 

totale vraag naar woonwerkruimte van de creatieve industrie in de regio 

idem, maar dan gekeken naar verhuisgeneigden 

idem, maar dan gekeken naar verhuisgeneigden naar of binnen Eindhoven 

idem, maar dan gekeken naar de woonvormen die op Strijp S gerealiseerd zullen 
worden , namelijk appartementen, lofts en rij-,hoek- en tussenwoningen 

idem, maar dan gekeken naar het type vestigingsmilieu van Strijp S 

idem, maar dan gekeken naar de voorkeur voor clustering van de activiteiten 

idem, maar dan gekeken naar de uitstraling van het gebouwenbestand op Strijp S 

totale vraag naar woonwerkruimte op Strijp S 

vraag naar woonwerkruimte op Strijp S binnen het cluster ambachten, beeldende 
kunst en antiek 
vraag naar woonwerkruimte op Strijp S binnen het cluster vormgeving, multimedia, 
architectuur en reclame 
vraag naar woonwerkruimte op Strijp S binnen het cluster muziek- en podiumkunsten 

Vraag naar bedrijfsruimte op Strijp S: 

522.000 m2 

401 .000 m2 

349.000 m2 

211 .000 m2 

totale vraag naar bedrijfsruimte van de creatieve industrie in de regio 

idem, maar dan gekeken naar verhuisgeneigden 

idem, maar dan gekeken naar verhuisgeneigden naar of binnen Eindhoven 

idem, maar dan gekeken naar het type vestigingsmil ieu van Strijp S 
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191 .000 m2 

179.000 m2 

179.000 m2 

Daarvan is: 

53.000 m2 

108.000 m2 

18.000 m2 
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idem, maar dan gekeken naar de voorkeur voor clustering van de activiteiten 

idem, maar dan gekeken naar de uitstraling van het gebouwenbestand op Strijp S 

totale vraag naar bedrijfsruimte op Strijp S 

vraag naar bedrijfsruimte op Strijp S binnen het cluster ambachten, beeldende kunst 
en antiek 
vraag naar bedrijfsruimte op Strijp S binnen het cluster vormgeving , multimedia, 
architectuur en reclame 
vraag naar bedrijfsruimte op Strijp S binnen het cluster muziek- en podiumkunsten 
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In deze bijlage wordt een meer uitgebreide uitleg gegeven van de match van de verschillende 
clusterthema's met het gebouwenbestand op Strijp S. Per gebouw wordt ingegaan op de verschillende 
aspecten van de match. 

Ambachten, beeldende kunst en antiek 

Hoge Rug 
Locatietype: Het locatietype van de Hoge Rug sluit goed aan bij de vraag vanuit het cluster. In de 
vraag naar bedrijfsruimte in een winkelstraat of -centrum kan worden voorzien. 
Metrages: De vraag naar vierkante meters bedrijfsruimte vanuit het cluster komt neer op 53.000 m2

. 

Het aantal geboden vierkante meters in de Hoge Rug is in totaal 45.000 m2
. Er vanuit gaande dat de 

werkelijke vraag nog iets kleiner zal zijn, is hier sprake van een goede match. 
Zichtlocatie: De gebouwen van de Hoge Rug liggen aan de Torenallee en voldoen daarmee aan de 
eis van een zichtlocatie. 
Winkels: De ligging aan de Torenallee brengt tevens met zich mee dat ook wordt voldaan aan de eis 
van de aanwezigheid van andere winkels op de locatie. 
Uitstraling: Bij het aspect van de uitstraling van het gebouw, is sprake van een matige match. Dit komt 
omdat de gebouwenreeks van de Hoge Rug een industriele uitstraling hebben en dus niet kunnen 
voorzien in de vraag naar een traditionele uitstraling. 
Afwerking: Eenvoudig aan te passen aan eisen en wensen gebruiker. 
Flexibiliteit: De gebouwen van de Hoge Rug zijn vrij indeelbaar en daardoor geschikt voor 
verschillende typen flexibiliteit. Er is sprake van een match. 
Specifieke prestaties: Vanuit het cluster worden er geen eisen gesteld, met betrekking tot specifieke 
prestaties van het gebouw. Er wordt hier dan ook geen match gemaakt. 

Klokgebouw 
Locatietype: Het Klokgebouw ligt in het plandeel Philitelaan en is te typeren als een locatie met 
kantoren en bedrijven. Dit gebouw kan dan ook niet voldoen in de vraag naar een locatie met 
overwegend wonen of een locatie in een winkelstraat of -centrum. Er is sprake van een slechte 
match . 
Metrages: In de vraag naar vierkante meters bedrijfsruimte kunnen de ruimtes van het Klokgebouw 
voor een groot gedeelte voorzien. De potentiele vraag voor het cluster ambachten en beeldende kunst 
is namelijk ongeveer 53.000 m2 en het aanbod zo'n 26.000 m2

. Er is dus sprake van een match. 
Zichtlocatie: Met betrekking tot het aspect zichtlocatie is er slechts sprake van een matige match. De 
zichtbaarheid van het Klokgebouw op de locatie zelf is namelijk miniem. Vanaf de Ring Beukenlaan en 
vanaf het spoor is het Klokgebouw echter wel goed zichtbaar en heeft het een duidelijke 
herkenbaarheid. 
Winkels: Het Klokgebouw bevindt zich niet in de directe nabijheid van winkelvoorzieningen. Hier is 
sprake van een matige match. 
Uitstraling: Bij het aspect van de uitstraling van het gebouw, is sprake van een matige match . Dit komt 
omdat het Klokgebouw een industriele uitstraling heeft en dus niet kan voorzien in de vraag naar een 
traditionele uitstraling. 
Afwerking: Eenvoudig aan te passen aan eisen en wensen gebruiker. 
Flexibiliteit: Het Klokgebouw is vrij indeelbaar en daardoor geschikt voor verschillende typen 
flexibiliteit. Er is sprake van een match. 
Specifieke prestaties: Vanuit het cluster worden er geen eisen gesteld, met betrekking tot specifieke 
prestaties van het gebouw. Er wordt hier dan ook geen match gemaakt. 

Natlab 
Locatietype: Het Natlab ligt in het plandeel Kastanjelaan en voldoet daarmee in de vraag naar een 
locatie met overwegend wonen. Daarnaast ligt het Natlab ook aan de Torenallee. Zo kan het ook 
voorzien in de vraag naar een locatie in een winkelstraat of -centrum. Met betrekking tot dit aspect is 
er dus sprake van een goede match. 
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Metrages: Het Natlab heeft een aanbod van 10.000 m2 bedrijfsruimte. De potentiele vraag vanuit het 
cluster komt neer op 53.000 m2

. Zodoende is er sprake van een match. Het Natlab kan immers voor 
een groot gedeelte voldoen aan de vraag. 
Zichtlocatie: Het voormalig Natlab grenst aan de Torenalle en er is dus sprake van een zichtlocatie. 
Winkels: Door deze ligging zijn er ook voldoende winkelvoorzieningen aanwezig. 
Uitstraling: Het gebouw heeft deels een traditionele uitstraling en deels een industriele. Het kan 
daarmee goed voldoen aan de vraag vanuit het cluster. Er is sprake van een match. 
Afwerking: Eenvoudig aan te passen aan eisen en wensen gebruiker. 
Flexibiliteit: Ook het Natlab is vrij indeelbaar en daardoor geschikt voor verschillende typen flexibiliteit. 
Specifieke prestaties: Vanuit het cluster worden er geen eisen gesteld, met betrekking tot specifieke 
prestaties van het gebouw. Er wordt hier dan ook geen match gemaakt. 

Glasgebouw 
Locatietvoe: Het Glasgebouw bevindt zich op een locatie met een speciale functie, zoals het 
organiseren van diverse evenementen. Het matcht daardoor niet met een van de locatietypen uit het 
vraag profiel . 
Metrages: Het Glasgebouw heeft een aanbod van 3.800 m2 bedrijfsruimte. De vraag vanuit het cluster 
komt neer op 53.000 m2

. Er is in principe sprake van een match. Het Glasgebouw kan echter voor nog 
geen 10% voorzien in de potentiele vraag. Daar door wordt er gesproken van een matige match. 
Zichtlocatie: Het Glasgebouw ligt in het verlengde van de Torenalle en er is dus sprake van een 
zichtlocatie. 
Winkels: Door deze ligging zijn er ook voldoende winkelvoorzieningen aanwezig. 
Uitstraling: Het gebouw heeft deels een traditionele uitstraling en deels een industriele. Het kan 
daarmee goed voldoen aan de vraag vanuit het cluster. Er is sprake van een match. 
Afwerking: Eenvoudig aan te passen aan eisen en wensen gebruiker. 
Flexibiliteit: Ook is het Glasgebouw vrij indeelbaar en daardoor geschikt voor verschillende typen 
flexibiliteit. 
Specifieke prestaties: Vanuit het cluster worden er geen eisen gesteld, met betrekking tot specifieke 
prestaties van het gebouw. Er wordt hier dan ook geen match gemaakt. 

Veemgebouw 
Locatietype: Het Veemgebouw ligt in het plandeel Driehoek en voldoet daarmee in de vraag naar een 
bedrijfsruimte in een winkelstraat of -centrum. Er is dus sprake van een match. 
Metrages: Ook het Veemgebouw kan voor nog geen 10% voorzien in de vraag naar bedrijfsruimte 
binnen dit cluster. Het aanbod is ongeveer 3.000 m2

. De match is daardoor te kenmerken als een 
matige match. 
Zichtlocatie: Het Veemgebouw grenst aan de Torenalle en er is dus sprake van een zichtlocatie. 
Winkels: Door deze ligging zijn er ook voldoende winkelvoorzieningen aanwezig. 
Uitstraling: Het gebouw heeft deels een traditionele uitstraling en deels een industriele. Het kan 
daarmee goed voldoen aan de vraag vanuit het cluster. Er is sprake dus van een match . 
Afwerking: Eenvoudig aan te passen aan eisen en wensen gebruiker. 
Flexibiliteit: Het Veemgebouw is vrij indeelbaar en daardoor geschikt voor verschillende typen 
flexibiliteit. 
Specifieke prestaties: Vanuit het cluster worden er geen eisen gesteld, met betrekking tot specifieke 
prestaties van het gebouw. Er wordt hier dan ook geen match gemaakt. 

Vormgeving, multimedia, architectuur en reclame 

Hoge Rug 
Locatietype: Het locatietype van de Hoge Rug sluit goed aan bij de vraag vanuit het cluster. In de 
vraag naar bedrijfsruimte op locatie met een mix aan functies kan worden voorzien. 
Metrages: In de vraag naar vierkante meters bedrijfsruimte kunnen de gebouwen van de Hoge Rug 
voor een groot gedeelte voorzien. De potentiele vraag is voor het cluster namelijk ongeveer 108.000 
m2 en het aanbod zo'n 45.000 m2

. Er is dus sprake van een match. 
Bereikbaarheid auto: De gebouwen van de Hoge Rug hebben een goede bereikbaarheid per auto. De 
Torenallee doet namelijk dienst als een buurtontsluiting . Daarnaast worden de gebouwen ook 
ontsloten door de Philitelaan. 
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Uitstraling: Bij het aspect van de uitstraling van het gebouw, is sprake van een goede match. Dit 
omdat de gebouwenreeks van de Hoge Rug een industriele uitstraling hebben en daarmee kunnen 
voldoen aan de vraag vanuit het cluster. 
Afwerking: Eenvoudig aan te passen aan eisen en wensen gebruiker. 
Flexibiliteit: De gebouwen van de Hoge Rug zijn vrij indeelbaar en daardoor geschikt voor 
verschillende typen flexibiliteit. Er is sprake van een match . 
Specifieke prestaties: Door de functionalistische bouwstijl van de gebouwen voldoet de Hoge Rug 
geed aan de eisen met betrekking tot daglichttoetreding. Er is sprake van een match. 

Klokgebouw 
Locatietype: Het Klokgebouw ligt in het plandeel Philitelaan en is te typeren als een locatie met 
kantoren en bedrijven. Dit gebouw sluit dan oak geed aan bij de eisen en wensen van het cluster met 
betrekking tot het type locatie. 
Metrages: In de vraag naar vierkante meters bedrijfsruimte kunnen de gebouwen van het Klokgebouw 
ook voor een belangrijk gedeelte voorzien . De totale vraag is voor het cluster namelijk ongeveer 
108.000 m2 en het aanbod zo'n 26.000 m2

. Ook hier is dus sprake van een match. 
Bereikbaarheid auto: Het Klokgebouw heeft een hele goede bereikbaarheid per auto. Het gebouw ligt 
direct aan de Ring Beukenlaan. Daarnaast grenst het ook aan de Mathildelaan en de Philitelaan . Deze 
wegen gelden als een voor Strijp S belangrijke hoofdontsluiting. Op dit punt is er dus sprake van een 
match. 
Uitstraling: Bij het aspect van de uitstraling van het gebouw, is aok sprake van een goede match. Dit 
kamt amdat het Klokgebouw een industriele uitstraling heeft en daarmee geed kan voorzien in de 
vraag van het cluster. 
Afwerking: Eenvoudig aan te passen aan eisen en wensen gebruiker. 
Flexibiliteit: Het Klokgebouw is vrij indeelbaar en daardoor geschikt voor verschillende typen 
flexibiliteit. Er is sprake van een match. 
Specifieke prestaties: Door de functionalistische bouwstijl van het Klokgebouw voldoet het geed aan 
de eisen met betrekking tot daglichttaetreding. Er is dus wederom sprake van een match. 

Natlab 
Locatietvoe: Het Natlab ligt op een locatie met overwegend wonen en kan ook voldoen aan een 
locatie in winkelstraat- of winkelcentrum. Van een match op locatietype is bij dit cluster dan ook geen 
sprake. 
Metrages: Het Natlab heeft een aanbod van 10.000 m2 bedrijfsruimte. De potentiele vraag vanuit het 
cluster komt echter neer op 108.000 m2

. Het aanbod kan voor nog geen 10% vaarzien in deze vraag . 
Daardoar kan men stellen dater sprake is van een matige match. 
Bereikbaarheid auto: Het Natlab heeft een goede bereikbaarheid via de Kastanjelaan, die dienst doet 
als weg voor doorgaand verkeer. Met betrekking tot dit aspect is er dus wel sprake van een match. 
Uitstraling: Het gebouw heeft deels een traditionele uitstraling en deels een industriele. Het kan 
daarmee maar gedeeltelijk voldoen aan de vraag vanuit het cluster. Er is sprake van een matige 
match. 
Afwerking: Eenvoudig aan te passen aan eisen en wensen gebruiker. 
Flexibiliteit: Ook het Natlab is vrij indeelbaar en daardoor geschikt voor versch illende typen flexibiliteit. 
Specifieke prestaties: Op het kenmerk specifieke prestaties scoort het voormalige Natlab minder. 
Ondanks de gedeeltelijke industriele bouw heeft het gebauw minder (grate) vensterpartijen als 
bijvoorbeeld het Klokgebouw of de Hoge Rug. De daglichttaetreding is daardoar ook minder geed. Dit 
leidt tot een matige match met de vraag van het cluster. 

Glasgebouw 
Locatietvoe: Het Glasgebouw bevindt zich op een locatie met een speciale functie, zeals het 
argan iseren van diverse evenementen. Het matcht daardoar niet met een van de locatietypen uit het 
vraag profiel . 
Metrages: Het Glasgebouw heeft een aanbod van 3.800 m2 bedrijfsruimte. De potentiele vraag vanuit 
het cluster komt echter neer op 108.000 m2

. Het aanbod is nog geen 10% van deze vraag. Daardoor 
kan men stellen dater sprake is van een matige match. 
Bereikbaarheid auto: Het Glasgebouw ligt in het verlengde van de Torenallee. De Torenallee is een 
buurtontsluiting en daarmee te bereiken per auto. Er is dus sprake van een match. 
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Uitstraling: Het gebouw heeft deels een traditionele uitstraling en deels een industriele. Het kan 
daarmee maar gedeeltelijk voldoen aan de vraag vanuit het cluster. Er is sprake van een matige 
match. 
Afwerking: Eenvoudig aan te passen aan eisen en wensen gebruiker. 
Flexibiliteit: Ook is het Glasgebouw vrij indeelbaar en daardoor geschikt voor verschillende typen 
flexibiliteit. Er is daardoor sprake van een match. 
Specifieke prestaties: Door de functionalistische bouwstijl van het Glasgebouw voldoet het goed aan 
de eisen met betrekking tot daglichttoetreding. Er is dus wederom sprake van een match. 

Veemgebouw 
Locatietvpe: Het Veemgebouw ligt in het plandeel Driehoek en kan daarmee ook voorzien in de vraag 
naar bedrijfsruimte op een locatie met een mix van functies. Het matcht daardoor goed met het 
gevraagde locatietype. 
Metrages: Ook het Veemgebouw kan voor nog geen 10% voorzien in de potentiele vraag naar 
bedrijfsruimte binnen het cluster vormgeving, multimedia, architectuur en reclame. Het aanbod is hier 
namelijk ongeveer 3.000 m2

. De match is daardoor te kenmerken als een matige. 
Bereikbaarheid auto: Het Veemgebouw ligt niet alleen aan de Torenallee, maar ook aan de Ring 
Beukenlaan. Deze weg maakt onderdeel uit van de hoofdontsluiting van Strijp S. Men kan stellen dat 
er sprake is van een goede bereikbaarheid per auto en dus een goede match. 
Uitstraling: Het gebouw heeft deels een traditionele uitstraling en deels een industriele. Het kan 
daarmee slechts gedeeltelijk voldoen aan de vraag vanuit het cluster. Er is sprake dus van een matige 
match. 
Afwerking: Eenvoudig aan te passen aan eisen en wensen gebruiker. 
Flexibiliteit: Het Veemgebouw is vrij indeelbaar en daardoor geschikt voor verschillende typen 
flexibiliteit. 
Specifieke prestaties: Ten aanzien van de specifieke eisen van het cluster is er sprake van een 
slechte match. Het Veemgebouw heeft, ondanks de functionalistische bouwstijl , een slechte 
daglichttoetreding. De vensters zijn immers hoog ten opzichte van de verdiepingsvloeren gesitueerd. 
Dit heeft tot gevolg dat er niet of nauwelijks contact met buiten mogelijk is en dat de daglichttoetreding 
slecht is. 

Muziek- en podiumkunsten 

Hoge Rug 
Locatietvpe: Er is geen duidelijke voorkeur voor een bepaald type locatie. Er wordt dan ook vanuit 
gegaan dat het locatietype van de Hoge Rug aansluit bij de vraag vanuit het cluster. 
Metrages: De potentiele vraag naar vierkante meters bedrijfsruimte vanuit het cluster komt neer op 
18.000 m2

. Het aantal geboden vierkante meters in de Hoge Rug is in totaal 45.000 m2
. De gebouwen 

van de Hoge Rug kunnen geheel voorzien in de potentiele vraag vanuit het cluster. Er is daardoor 
sprake van een match. 
Bereikbaarheid auto: De gebouwen van de Hoge Rug hebben een goede bereikbaarheid per auto. De 
Torenallee is namelijk een buurtontsluiting en daarmee goed te bereiken per auto. 
Uitstraling: Bij het aspect van de uitstraling van het gebouw, is sprake van een matige match. Dit komt 
omdat de gebouwenreeks van de Hoge Rug een industriele uitstraling hebben en dus niet kunnen 
voorzien in de vraag naar een traditionele uitstraling . 
Afwerking: Eenvoudig aan te passen aan eisen en wensen gebruiker. 
Flexibiliteit: De gebouwen van de Hoge Rug zijn vrij indeelbaar en daardoor geschikt voor 
verschillende typen flexibiliteit. Er is sprake van een match. 
Specifieke prestaties: Vanuit het cluster worden er eisen ten aanzien van de geluidsisolatie gesteld. 
Over de huidige mate van isolatie is op dit moment echter niets bekend. Er wordt op dit punt dan ook 
niet gematcht. 

Klokgebouw 
Locatietype: Er is geen duidelijke voorkeur voor een bepaald type locatie. Er wordt dan ook vanuit 
gegaan dat ook het locatietype van het Klokgebouw aansluit bij de vraag vanuit het cluster. 
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Metrages: De potentiele vraag naar vierkante meters bedrijfsruimte vanuit het cluster komt neer op 
18.000 m2

. Het aantal geboden vierkante meters in het Klokgebouw is in totaal 26.000 m2
. Ook hier 

kan het Klokgebouw dus voorzien in de totale potentiele vraag. Daardoor kan men spreken van een 
match. 
Bereikbaarheid auto: Het Klokgebouw heeft een hele goede bereikbaarheid per auto. Het gebouw ligt 
direct aan de Ring Beukenlaan. Daarnaast grenst het ook aan de Mathildelaan en de Philitelaan. Op 
dit punt is er dus sprake van een match. 
Uitstraling: Bij het aspect van de uitstraling van het gebouw, is sprake van een matige match. Dit komt 
omdat het Klokgebouw een industriele uitstraling heeft en daarmee slechts gedeeltelijk kan voorzien in 
de vraag van het cluster. 
Afwerking: Eenvoudig aan te passen aan eisen en wensen gebruiker. 
Flexibiliteit: Het Klokgebouw is vrij indeelbaar en daardoor geschikt voor verschillende typen 
flexibiliteit. Er is sprake van een match. 
Specifieke prestaties: Vanuit het cluster worden er eisen ten aanzien van de geluidsisolatie gesteld. 
Over de huidige mate van isolatie is op dit moment echter niets bekend. Er wordt op dit punt dan ook 
niet gematcht. 

Natlab 
Locatietvoe: Het Natlab ligt op een locatie met overwegend wonen en kan ook voldoen aan een 
locatie in winkelstraat- of winkelcentrum. Vanuit het cluster is er geen duidelijke voorkeur voor een 
bepaald type locatie. Er wordt dan ook vanuit gegaan dat ook het locatietype van het Natlab aan zal 
sluiten bij de vraag vanuit het cluster. 
Metrages: Het Natlab heeft een aanbod van 10.000 m2 bedrijfsruimte. De potentiele vraag vanuit het 
cluster komt echter neer op 18.000 m2

. Wanneer men er van uit gaat dat de werkelijke vraag nog iets 
kleiner zal zijn , kan men stellen dater sprake is van een goede match. 
Uitstraling: Het gebouw heeft deels een traditionele uitstraling en deels een industriele. Het kan 
daarmee goed voldoen aan de vraag vanuit het cluster. Er is sprake van een match. 
Bereikbaarheid auto: Het Natlab heeft een goede bereikbaarheid via de Kastanjelaan. Met betrekking 
tot dit aspect is er dus sprake van een match. 
Afwerking: Eenvoudig aan te passen aan eisen en wensen gebruiker. 
Flexibiliteit: Ook het Natlab is vrij indeelbaar en daardoor geschikt voor verschillende typen flexibiliteit. 
Specifieke prestaties: Vanuit het cluster worden er eisen ten aanzien van de geluidsisolatie gesteld. 
Over de huidige mate van isolatie is op dit moment echter niets bekend. Er wordt op dit punt dan ook 
niet gematcht. 

Glasgebouw 
Locatietype: Er is geen duidelijke voorkeur voor een bepaald type locatie. Er wordt dan ook vanuit 
gegaan dat ook het locatietype van het Glasgebouw aansluit bij de vraag vanuit het cluster. 
Metrages: Het Glasgebouw heeft een aanbod van 3.800 m2 bedrijfsruimte. De potentiele vraag vanuit 
het cluster komt neer op 18.000 m2

. Het aanbod kan dus voor een belangrijk gedeelte voorzien in de 
potentiele vraag. Men kan daardoor spreken van een match. 
Bereikbaarheid auto: Het Glasgebouw ligt in het verlengde van de Torenallee. De Torenallee is een 
buurtontsluiting en daarmee te bereiken per auto. Er is dus sprake van een match. 
Uitstraling: Er is sprake van een goede match. Het gebouw heeft deels een traditionele uitstraling en 
deels een industriele. Het kan daarmee goed voldoen aan de vraag vanuit het cluster. 
Afwerking: Eenvoudig aan te passen aan eisen en wensen gebruiker. 
Flexibiliteit: Ook is het Glasgebouw vrij indeelbaar en daardoor geschikt voor verschillende typen 
flexibiliteit. 
Specifieke prestaties: Vanuit het cluster worden er eisen ten aanzien van de geluidsisolatie gesteld. 
Over de huidige mate van isolatie is op dit moment echter niets bekend. Er wordt op dit punt dan ook 
niet gematcht. 

Veemgebouw 
Locatietype: Er is geen duidelijke voorkeur voor een bepaald type locatie. Er wordt dan ook vanuit 
gegaan dat ook het locatietype van het Veemgebouw goed aansluit bij de vraag vanuit het cluster. 
Metrages: Ook het Veemgebouw kan voor een belangrijk gedeelte voorzien in de potentiele vraag van 
het cluster. Het aanbod is hier namelijk 3.000 m2

. Ook hier is dus sprake van een match. 
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Bereikbaarheid auto: Het Veemgebouw ligt niet alleen aan de Torenallee, maar ook aan de Ring 
Beukenlaan. Men kan dus stellen dat er sprake is van een goede match. 
Uitstraling: Het gebouw heeft deels een traditionele uitstraling en deels een industriele. Het kan 
daarmee goed voldoen aan de vraag vanuit het cluster. Er is sprake van een goede match. 
Afwerking: Eenvoudig aan te passen aan eisen en wensen gebruiker. 
Flexibiliteit: Het Veemgebouw is vrij indeelbaar en daardoor geschikt voor verschillende typen 
flexibiliteit. Ook hier is sprake van een match. 
Specifieke prestaties: Vanuit het cluster worden er eisen ten aanzien van de geluidsisolatie gesteld. 
Over de huidige mate van isolatie is op dit moment echter niets bekend. Er wordt op dit punt dan ook 
niet gematcht. 
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