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INTRODUCTIE
Van bedrijventerrein naar werklandschap: een nieuwe architectonische opgave?
Tekst: Gert ter Haar
Het kan niemand zijn ontgaan die in de afgelopen
maanden vanuit Drachten Groningen binnenreed; aan
de westzijde van de stad ontwikkelt de gemeente Groningen - onder toepasselijke naam ‘Westpoort’ - een
enorm bedrijventerrein. Het gaat om een gebied van
uiteindelijk 150 hectare, waarvan nu de eerste 27 hectare aangelegd worden. In deze ontwikkelingsfase is
al zichtbaar wat deze functie voor ruimtelijke impact
heeft op het bestaande landschap, hoezeer het beeld
vanaf de snelweg erdoor wordt bepaald.
Het oogt als een enclave in zijn omgeving, weliswaar
goed bereikbaar via eigen afslagen van de snelweg,
maar niet of nauwelijks verbonden met stad of landschap. De kenmerken van het onderliggende landschap, waarin het zich nestelt, zijn nu
al niet meer terug te vinden in het terrein zelf. De uitstraling naar de omgeving laat veel
te wensen over. Tegelijk oogt het terrein ook bekend en in zekere zin vertrouwd, want
het onderscheidt zich niet wezenlijk van soortgelijke gebieden langs de A7 in Drachten
en Heerenveen, langs de A28 ten noorden van Assen of veel andere bedrijventerreinen
elders in Nederland. Bedrijventerreinen lijken immers altijd en overal op elkaar.
Reeds in de fase waarin Westpoort bedacht werd was duidelijk het staande beleid
rondom bedrijventerreinen z’n langste tijd had gehad. Men was zich er wel van bewust,
heeft ook wel verbeterpogingen gedaan, maar de mechanismen achter de heersende
planningsystematiek bleken sterker. De trein reed al, heet het dan, en kon niet meer
gestopt. Zo komt het dat, terwijl in Nederland langzamerhand een nieuwe visie op bedrijventerreinen aan het ontstaan was, de planontwikkeling van Westpoort op de oude
voet voort ging met het huidige resultaat; al achterhaald nog voordat het gerealiseerd
is.
Daarmee is Westpoort een goede illustratie van wat er mis is aan het gevoerde beleid
rondom bedrijventerreinen en een duidelijk voorbeeld van hoe we het niet meer willen.
De vraag hoe dan wel staat centraal in het Atelier Werklandschappen. Deze tekst vormt
een inleiding op dat atelier en schetst kort de relevante context en achtergronden van
de atelieropgave.
Hoewel de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen al enige tijd aanleiding is voor de nodige maatschappelijke onrust, heeft het dus lange tijd nauwelijks invloed gehad op de komst van steeds weer
nieuwe terreinen. In de afgelopen jaren waren bedrijventerreinen zelfs de snelst groeiende vorm van
stedelijk grondgebruik. Dat heeft alles te maken met het groot economisch belang dat zij vertegenwoordigen. Bedrijventerreinen vormen een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Van de
beroepsbevolking werkt 34% op een bedrijfsterrein en er wordt een derde van de toegevoegde waarde
gerealiseerd.
Hoewel de economische crisis veel plannen zal hebben stilgelegd of vertraagd deden gemeente er in
de afgelopen jaren alles aan om te voorzien in voldoende ruimte voor huisvesting van bedrijven. Ze
deden dat vanuit de gedachte dat bedrijven werkgelegenheid en inkomsten met zich mee brengen.
Het economisch beleid is er op gericht bestaande bedrijven te behouden en nieuwe aan te trekken.
In de bedrijventerreinen, die daarvoor de ruimtelijke condities moeten bieden, lijkt de focus meer op
kwantiteit dan op kwaliteit te liggen (zie ook bijlage 1).
Misschien is het ook wel zo dat we, gezien de economische belangen die bedrijfsterreinen vertegenwoordigen, de rommeligheid en monotone verschijningsvorm maar voor lief moeten nemen, omdat
het nu eenmaal niet anders lijkt te kunnen? Zeker niet, zo stelde de VROM Raad in 2006. Volgens de
raad is de planningswijze van bedrijventerreinen in Nederland eenvoudigweg achterhaald.
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Niet alleen omdat de “monofunctionele, grootschalige uitlegterreinen langs de randen van de steden
en snelwegen niet of nauwelijks voldoen aan de huidige kwaliteits- en duurzaamheidseisen die de
samenleving stelt aan de inrichting van de ruimte”, ook – en dat is eveneens van belang in relatie tot
het atelier - geeft de huidige wijze van ontwikkeling en beheer “onvoldoende antwoord op de veranderende aard, schaal en omvang van de marktvraag” (VROM-raad 2006, p. 7.). Daarmee schetst de
raad in de notendop de opgave, waarvoor ze vervolgens ook een nieuw perspectief schetst.
Alvorens daar op door te gaan lijkt het goed om kort aan te geven hoe bedrijventerreinen nu tot stand
komen en tot welke problemen dat leidt. Vervolgens wordt geschetst welke wezenlijke veranderingen,
naast de xx verschijningsvorm aanleiding geven tot een andere aanpak.
Bestaande planningspraktijk
Op de ‘bedrijventerreinen markt’ is de overheid de belangrijkste speler, met een hoofdrol voor gemeenten. In principe is de aanleg van terreinen gebaseerd op behoefteramingen die door de Rijksoverheid
worden opgesteld. Deze maakt daarbij gebruik van de zogenaamde CPB Bedrijfslocatiemonitor - een
model voor lange termijnramingen voor de uitbreidingsvraag naar bedrijventerreinen. Deze behoefteramingen worden door de provincies op regionaal niveau vertaald naar Provinciale Omgevingsplannen (POP’s) en Structuurvisies. Hierbij hanteren de provincies de nodige vrijheid. Sterker nog, het is
algemeen gebruik dat er meer wordt gepland dan strikt nodig, bij wijze van buffervoorraad – de zogenaamde ijzeren voorraad - om risico’s te verkleinen en in te kunnen spelen op onverwachte ontwikkelingen en de lange voorbereidingstijd in de aanleg van nieuwe terreinen. Iets soortgelijks gebeurt
ook door gemeenten die uiteindelijk de terreinen op het eigen grondgebied aanleggen.
Op gemeentelijk niveau wordt de aanleg van bedrijventerreinen sterk bepaald door de wens inkomsten
te genereren en werkgelegenheid te scheppen. De aanleg van terreinen zorgt voor directe baten door
opbrengsten uit het grondbedrijf, hogere bijdragen uit het gemeentefonds en hogere opbrengsten uit
het OZB. Veel waarde hecht men aan de indirecte baten door het behoud en creatie van werkgelegenheid, waarbij de veronderstelling is dat de aanleg van bedrijventerreinen hét geëigende middel is voor
economische groei. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is van dat laatste overigens niet of
nauwelijks sprake omdat bedrijven voornamelijk verhuizen binnen de eigen gemeentegrenzen (bron
PLO, De toekomst van bedrijventerreinen (..), p. 66). Er is dus voornamelijk sprake van verplaatsing,
niet van uitbreiding van werkgelegenheid.
Niettemin zorgen de economische overwegingen ervoor “dat gemeenten elkaar beconcurreren op het
gebied van bedrijventerreinen door te zorgen voor een ruim aanbod van grond tegen een lage prijs.
Tevens zijn gemeenten sneller bereid hun eisen, zoals bijvoorbeeld milieueisen of eisen ten aanzien
van segmentering, te versoepelen om de bedrijven binnen te halen” (Bron: VROM-raad 2006, pp 34).
De (negatieve) gevolgen van het bestaande beleid
De bestaande planningspraktijk heeft – naast de eerder genoemde – nog een aantal (negatieve) consequenties die in de meeste gevallen ook letterlijk het aanzien en functioneren van de bedrijventerreinen bepalen:
• De behoefteraming, die aan de aanleg van bedrijventerreinen ten grondslag ligt, is vooral kwantitatief gericht. Door de focus op uitgiftecijfers is er minder aandacht voor de meer kwalitatieve
behoeften van ondernemers. De terreinen worden ingericht voor een niet bestaande ‘gemiddelde
gebruiker’, voldoen daardoor vaak slecht aan de wensen van de feitelijke gebruikers en lijken ook
nog eens allemaal op elkaar.
• Die karakterloosheid wordt nog eens versterkt door het ontbreken van een regionale aanpak. Om
op de lokale terreinen geen uitgifte risico’s te lopen worden de kavels namelijk geschikt gemaakt
voor zoveel mogelijk verschillende bedrijven (zie voorgaande punt). Dat zou bij een afweging op
regionaal niveau niet of minder spelen, omdat er dan door onderlinge afstemming op regionaal
niveau clustering kan plaatsvinden en er werkelijk verschillende terreinen kunnen worden ontwikkeld.
• Daarbij wordt de vraag door de verschillende overheden stelselmatig overschat, wat leidt tot een
overaanbod aan (reserveringen voor) bedrijventerreinen, wat de prijsvorming voor de bedrijfskavels negatief beïnvloedt.
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Door de lage grondprijzen kunnen ondernemers relatief goedkoop grond aankopen (terwijl de
grondkosten maar 1 a 2 % uitmaakt van de totale kapitaaluitgaven van productiebedrijven). De
lage aankoopkosten stimuleren een overdadig ruimtegebruik van bedrijven, waardoor bedrijventerreinen vaak een zeer lage FSI (‘floor-space-index) kennen. Vaak wordt de extra grond die men
koopt uiteindelijk niet gebruikt, omdat de ondernemer, als hij aan uitbreiding toe is, vaak kiest
voor een nieuw gebouw op een nieuwe kavel op een nieuw bedrijventerrein. Daarmee versnelt de
lage grondprijs ook het verouderingsproces van de achtergelaten bedrijventerreinen.
Ook gemeenten zijn zozeer gericht op nieuwe bedrijventerreinen (vanwege financiële voordelen en
actief werkgelegenheidsbeleid) dat men nauwelijks aandacht heeft voor een goed beheer van de
bestaande terreinen. Dat werkt een snelle veroudering (functionaliteit, representativiteit, ontsluiting) in de hand, met als gevolg sociale (slechte werkomgeving) en economische marginalisering,
inefficiënt ruimtegebruik, verrommeling en onveiligheid op deze zogenaamde brownfields.
De herstructurering van bestaande en verouderde terreinen en gebouwen is uitgegroeid tot een
enorme opgave. Het gaat in totaal om circa 32.000 hectare en een noodzakelijke investering van
om en nabij de 6,5 miljard euro. Er wordt daarom wel gesproken van een economische stadsvernieuwing, als een parallel met de stadsvernieuwing uit de jaren zeventig en tachtig.
In de hele planning- en ontwikkelingsproces van bedrijventerreinen vormt het ontwerp – of breder
gesteld, ruimtelijke kwaliteit - zo ongeveer de sluitpost van het ontwikkelproces. Als de inrichting
al op een zorgvuldig ontwerp gebaseerd is wordt daar vaak niet consequent aan vastgehouden.
Dat komt de eenheid van het gebied niet ten goede, wat wordt versterkt door een praktijk van
kavelgewijze uitgifte en ontwikkeling. “Er lijkt doorgaans weinig aandacht voor een zorgvuldige
situering, inrichting en vormgeving van terrein en gebouw. Ook binnen de terreinen zelf is vaak
weinig aandacht voor de openbare ruimte; aantrekkelijke verblijfsplekken om bijvoorbeeld tussen
de middag een boterham te eten, ontbreken. De terreinen zijn doorgaans mono-functioneel en
bieden weinig tot geen ruimte voor andere vormen van gebruik (wonen, recreatie en natuur). De
betekenis van bedrijventerreinen voor een brede laag van de bevolking (sociale duurzaamheid) is
dan ook veelal beperkt. De gebouwen zijn vaak specifiek toegesneden op de eerste gebruiker. Dit
’maatpak’ voor specifiek functies maakt de terreinen kwetsbaar voor veranderingen. Er is weinig
flexibiliteit om veranderingen in gebruik op een goede manier in te passen. Hierdoor verouderen
bedrijventerreinen relatief snel en ligt verloedering en verrommeling om de hoek.” (bron: Atelier
Fryslân)

De onvermijdelijke conclusie op het voorgaande is dat de VROM-raad het bij het rechte eind heeft:
de huidige plannings- en inrichtingspraktijk rondom bedrijventerreinen is verouderd. Het is niet veel
meer dan een kavelfabriek, die wel moet resulteren in monofunctionele bedrijventerreinen. En dat
terwijl er economische en ruimtelijke ontwikkelingen zijn die op z’n minst aanleiding geven tot een
grotere verscheidenheid aan bedrijventerreinen en bedrijfsbebouwing.
Verander(en)de marktvraag
Want, opmerkelijk genoeg, is er – al enige decennia – sprake van wezenlijke veranderingen in de
economische structuur, vaak ook gepaard gaand met ruimtelijke ontwikkelingen. Ook vanuit deze –
niet ruimtelijke - invalshoek kunnen er grote vraagtekens worden gezet bij de bedrijventerreinen die
in de afgelopen periode gangbaar waren; ze komen matig of niet tegemoet aan de behoeften van de
gebruikers.
Verreweg de belangrijkste ontwikkeling aan de vraagzijde van de markt is de gestage ruimtelijke
schaalvergroting van afzetmarkten en factormarkten (voor arbeid, voorzieningen, huisvesting) van
en voor de bedrijvigheid in Nederland. Deze doet zich op alle schaalniveaus voor, van lokale dienstverlening tot mondiale specialisaties. Ze is enerzijds mogelijk door toename van de algemene winst in
productiviteit, exclusiviteit (door specialisatie) en welvaart als gevolg van marktvergroting en anderzijds door kennisintensivering en specialisatie (VROM-raad, p. 26).
Een groot deel van deze bedrijvigheid heeft zich mede daardoor in de afgelopen veertig jaar verplaatst naar wat betreft reistijd meer centraal gelegen locaties in de stedelijke gebieden, vooral langs
stedelijke en regionale ring- en uitvalswegen. Dat is overigens ook een teken van een toenemende
gevoeligheid van bedrijven voor bereikbaarheid en zichtbaarheid; ze willen zich graag in het centrum
van de regio vestigen en dat is meestal niet de binnenstad, maar juist op een kruispunt van wegen.
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Een andere belangrijke ontwikkeling aan de vraagzijde is de flexibilisering van bedrijfsprocessen
door de steeds snellere opeenvolging van economische en technologische ontwikkelingen. Het vraagt
van bedrijven om zich voortdurend aan nieuwe omstandigheden te kunnen aanpassen. Dat geldt ook
voor de huisvesting, al dan niet door uitbreiding of verplaatsingen van activiteiten(‘footloose’ bedrijven).
Verder is er sprake van een toenemende ‘uniformering’ en ook ‘verdienstelijking’ van bedrijfsprocessen, wat leidt tot een groeiend aandeel kantoren in bedrijfsgebouwen. De meeste werknemers
op bedrijventerreinen zitten tegenwoordig gewoon achter een bureau. Dat heeft alles te maken met
allerhande technologische ontwikkelingen die niet alleen de aard van de werkzaamheden veranderen,
maar ook de fysieke ruimte voor productieprocessen drastisch doen afnemen. Apparatuur voor productie, opslag en transport die vroeger een speciaal gebouw, vloer en unieke lokale fysiekruimtelijke
arrangementen vergde, passen nu vaak in vrijwel iedere standaard bedrijfshal met een zekere minimumomvang. Ook creatieve activiteiten, zoals mediadiensten, gaan mee met deze trends, maar ook
in andere sectoren van de samenleving, zoals ziekenhuizen is deze ontwikkeling zichtbaar.
Kortom, veranderingen in de economische structuur leiden al enige tijd tot een vraag naar andere
typen bedrijfsgebouwen en locaties dan bijvoorbeeld vier decennia geleden en tot een behoefte aan
meer kwaliteit op bedrijventerreinen. Veel onvolkomenheden in de huidige markt voor bedrijventerreinen zijn dan ook te wijten aan het onvermogen aan de aanbodzijde van de markt (lees gemeenten)
om met deze structuurontwikkelingen aan de vraagzijde mee te gaan. Het gevolg is niet alleen een
‘suboptimaal vestigingsklimaat’ maar ook gemiste kansen om tot ruimtelijke kwaliteit te komen.
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Nieuwe perspectieven voor een andere aanpak
Het rapport ‘Werklandschappen, een regionale strategie voor bedrijventerreinen’ van de VROM-raad
uit 2006 zette de problematiek van bedrijventerreinen voor het eerst in volle omvang op de bestuurlijke agenda. Op basis van een scherpe analyse van die problemen, formuleerde de raad een heldere
visie over de wijze waarop de bestaande patronen rondom de planning en inrichting konden worden
doorbroken. Ze deed ook concrete aanbevelingen hoe dat te realiseren. Deze zijn op te vatten als een
pleidooi voor een nieuwe manier van denken (waarin bedrijventerreinen worden (her)ontwikkeld als
integraal onderdeel van de leefomgeving, waarbij er sprake is van functiemenging en de keuzes gebaseerd zijn op adequate kennis van de behoeften van afnemers, maar ook dat de aandacht toch vooral
gericht moet zijn op de al bestaande terreinen), een nieuwe aanpak (planning van (her)ontwikkeling
terreinen verplaatsen van gemeentelijk naar regionaal niveau) en een nieuwe rolverdeling (een terugtredende overheid ten gunste van meer marktwerking). Om het nieuwe perspectief te benadrukken
stelde de raad voor om het concept bedrijventerrein in te wisselen voor het begrip werklandschappen.
“Met een herdefiniëring van het begrip wil de VROM-raad bereiken dat werklocaties ook een culturele
opgave zijn en niet alleen een functionele. Tot nu toe worden werkterreinen zelden als middel gezien
om het landschap vorm te geven en gaat van het huidige begrip geen impuls uit voor het realiseren
van ruimtelijke kwaliteit. Door te benadrukken dat werken onderdeel uitmaakt van een ‘landschap’ of
‘milieu’ kan het idee verlaten worden dat werken alleen thuis zou horen op afzonderlijke eilandjes van
bedrijventerreinen”. (bron: VROM-raad, 2006, p xx)
Herstructurering van de bestuurlijke lijn
Na het rapport van de VROM-raad volgden nog diverse andere rapporten en publicaties (zie literatuurlijst) , ieder met z’n eigen accent, maar in essentie met een zelfde boodschap: het moet en het kan
anders. Hoewel die boodschap inmiddels breed was doorgedrongen in bestuurlijk Nederland, was het
ook duidelijk dat de gewenste verandering niet vanzelf zou gaan. Het totale bestuurlijk-planologische
systeem moest daarvoor structureel vernieuwd worden. Als aanzet daartoe verscheen eind 2007 op
Rijksniveau de ‘Agenda 2008-2009 herijking aanpak bedrijventerreinen’.
In het verlengde van de Agenda 2008-2009 werd in het voorjaar van 2008 een ‘Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen’ ingesteld. Deze Taskforce moest vooral aanbevelingen doen om de herstructurering van bedrijventerreinen te versnellen, maar werd in feite gevraagd naar het totale beleid
rondom bedrijventerreinen te kijken. Dat is in ieder geval wel wat zij heeft gedaan in het rapport Kansen voor kwaliteit, een ontwikkelingsstrategie voor bedrijventerreinen dat het in september 2008 presenteerde aan de ministeries van EZ en VROM. In het rapport benoemde de Taskforce drie strategische
lijnen als uitgangspunt voor een succesvolle aanpak van de problematiek van bedrijventerreinen; (1)
een collectieve aanpak van de achterstallige herstructureringsopgave om verdere ‘Verelendung’ tegen
te gaan en het vertrouwen te wekken dat nodig is om de overgang naar een meer zakelijke bedrijventerreinsector op gang te brengen; (2) een verzakelijking van – lees: minder overheidsbemoeienis
met- ontwikkeling en beheer van bedrijventerreinen (inclusief de herstructurering) dat er voor moet
zorgen dat er – op termijn – sprake is van een normale marktgestuurde levenscyclus van bedrijventerreinen; (3) een positionering van planning
en uitvoering van de (her)ontwikkeling van
bedrijventerreinen in een regionale arena,
omdat dat niveau het beste aansluit bij dat
van de bedrijvenmarkt zelf en de beste
kansen biedt voor een proces van verzakelijking en de koppeling van de ontwikkeling
van nieuwe terreinen aan de herontwikkeling van verouderde bestaande terreinen.
Ze concretiseerde, met andere woorden,
de aanbevelingen die de VROM-raad twee
jaar eerder had gedaan.
De aanbevelingen van de Taskforce werden
goed ontvangen. Mede op basis van de adviezen heeft de Rijksoverheid vervolgens
ook haar beleid nader uitgewerkt.
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De hoofdlijnen van dit beleid zijn nu:
1. voorkomen van versnippering, verstening en verrommeling van het Nederlandse landschap;
2. zuinig en slim omgaan met de ruimte en een betere ruimtelijke kwaliteit realiseren, ook op bedrijventerreinen;
3. bestuurlijke afspraken met provincies en gemeenten over regionaal bedrijventerreinenbeleid, aanleg van nieuwe en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen.
De aanbevelingen van de Taskforce vormden ook de basis voor bestuurlijke afspraken tussen Rijk,
provincies en VNG, vastgelegd in het ‘Convenant bedrijventerreinen 2010-2020’. Dit convenant werd
op 1 december 2009 ondertekend, kort nadat een werkgroep onder leiding van de Friese Commissaris
der Koningin Jorritsma een ‘Handreiking voor regionale kwaliteit’ had afgeleverd. In het convenant
gaat het over het ‘wat’, het stelt minimumeisen aan de wijze waarop samenwerkende – met name provinciale en gemeentelijke – overheden het nieuwe bedrijvenbeleid uitvoeren. De afspraken gaan over
de planning en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen, de regionale samenwerking tussen
gemeenten en de kwaliteitsaspecten. In de handreiking gaat het over het ‘hoe’; het is geschreven als
een soort menukaart, met de belangrijkste opties voor de organisatie en onderlinge samenwerking en
de financiering. Niet onbelangrijk namelijk is dat in het kader van het convenant het Rijk maar liefst
400 miljoen euro beschikbaar stelde om de herstructurering van bedrijventerreinen daadwerkelijk aan
te pakken.
Werklandschappen als nieuwe ontwerpopgave
Uit het voorgaande mag blijken dat het speelveld voor de planning en ontwikkeling van bedrijventerreinen aan het veranderen is. Het Groningse bedrijventerrein Westpoort illustreert dat bestaande patronen hardnekkig zijn en dat het vast nog wel even zal duren voordat veranderingen echt zichtbaar
worden, maar er lijkt wel degelijk sprake van een omslag in het denken. In ieder geval is er draagvlak
voor een andere benadering en zijn er ook de nodige bestuurlijke voorwaarden gecreëerd om het ook
anders te gaan doen. Daarmee komt steeds nadrukkelijker de vraag in beeld hoe dan die nieuwe en
geherstructureerde bedrijventerreinen, of beter werklandschappen, er uit (kunnen) gaan zien?
In een recent verschenen onderzoeksverslag van INBO en de TU Delft (praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling) ‘Van bedrijventerrein naar werkmilieu, aanpak voor vernieuwende ontwikkelingsstrategieën’ wordt op een nieuwe werkwijze voorgesorteerd. De onderzoekers bieden - mede op basis van een
inventarisatie van lessen uit literatuur en praktijk (zie kader 3) – een handreiking voor ‘nieuw handelingsperspectief’ richting de praktijk om tot bedrijventerreinen te komen “met ruimtelijke kwaliteit,
die de wensen en eisen van de ondernemers en de economie accommoderen” en die bovendien beter
aansluiten op of geïntegreerd worden met hun omgeving en “daar waar mogelijk gemengd worden
met andere functies en activiteiten”. De kavelgewijze ontwikkeling wordt ingeruild voor gebiedsontwikkeling.
Net als de VROM-raad willen ze het begrip ‘bedrijventerreinen’ inwisselen voor een nieuwe omschrijving, die de breuk met het verleden accentueert. In plaats van ‘werklandschap’ kiezen zij echter
voor het begrip ‘werkmilieu’; “een onderscheidende en samenhangende verzameling van locatie- en
omgevingseisen zoals (kennis)infrastructuur en voorzieningen, die ondernemers stellen aan het vestigingsklimaat”. Volgens de samenstellers maakt dit duidelijk dat de marktvraag cq. eindgebruiker uitgangspunt vormt, terwijl het begrip ‘werklandschap’ de ruimtelijke inpassing centraal lijkt te stellen.
Niettemin is duidelijk dat ook een ontwikkelingsconcept voor een ‘werkmilieu’ integraal van karakter is
en dus zowel de interne relaties (tussen de verschillende functies) als de relaties buiten het eigenlijke
gebied moet meenemen.
Uit de cijfers en gegevens over de herstructureringsopgave wordt in het rapport geconcludeerd dat
het voor veel bestaande bedrijventerreinen gaat om een revitalisering die gericht is op het realiseren
van een basiskwaliteit, eventueel gekoppeld aan gemeenschappelijk beheer. Maar naast het op orde
brengen en houden is er voor een deel van de terreinen ook sprake van ingrijpender herprofilering- en
transformatieopgaven en blijft daarnaast ook altijd een vraag naar nieuw te ontwikkelen werkmilieus
(-landschappen). Voor de verschillende te onderscheiden opgaven – namelijk ‘beheer bestaande bedrijventerreinen’, ‘revitalisering en herprofilering’, ‘transformatie’, ‘uitleglocaties’ en ‘type werkmilieu’
(industriepark, distripark of brainpark) - zijn vervolgens in het rapport strategieën uitgewerkt die op
hoofdlijnen aangeven hoe zo’n (her)ontwikkeling moet worden aangepakt (zie wederom schema).
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Met uitzondering van het ‘beheer van bestaande bedrijventerreinen’ gaat het dan om het uitdenken van
nieuwe ruimtelijke en programmatische concepten,
die gericht kunnen zijn op het stimuleren en faciliteren van clusters tot het ontwikkelen van niche werkmilieus.
Om meer greep te krijgen op werklandschappen als
ontwerpopgave hebben drie ontwerpteams (steeds
bestaande uit architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten) van atelier Fryslân de vraag gekregen om ruimtelijke strategieën te ontwikkelen en
ontwerpen voor evenveel locaties in Friesland.
Naast een onderscheid in landschappelijke en economische situering speelde op de locatie Lemsterland
vooral de vraag welke kansen het waterfront biedt
voor ruimtelijke kwaliteit en een afwijkend bedrijvenprofiel. In Smallingerland ging het om de vraag hoe
de herstructureringsopgave van Drachten-west kon
worden benut om tot ruimtelijke kwaliteit te komen.
In Dongeradeel tenslotte ging het om de (her)ontwikkeling van kleinere bedrijventerreinen bij dorpen,
mede in het licht van de krimpproblematiek. Het rapport ‘Werkend landschap, kansen voor verbetering
van de ruimtelijke kwaliteit op en rond bedrijventerreinen in Fryslan’ doet verslag van de onderzoeks- en
ontwerpresultaten van de drie ontwerpteams, maar
doet ook een poging om uit deze projecten een aantal algemene conclusies voor het plannen en ontwerpen van werklandschappen (zie kader 4.) en doet ook
aanbevelingen richting provincie en gemeenten hoe
zij tot een vernieuwende aanpak van de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen kunnen bijdragen.
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Nieuwe kansen voor het (architectonisch) ontwerp
De ontwikkeling van bedrijventerreinen is lange tijd vooral een bestuurlijk-planologisch en financieeltechnisch vraagstuk geweest. Het ontwerp speelde daarin een ondergeschikte rol en beperkte zich
vooral tot het schaalniveau van de stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. In het ontwikkelingsproces kwamen architecten meestal pas als laatste aan bod, op het moment dat het concrete
bedrijfsgebouw in beeld komt. Dan was er op andere schaalniveaus vaak al zoveel vastgelegd en
bepaald dat er voor de architect eigenlijk weinig speelruimte meer was, of juist zo weinig vastgelegd
(dan wel gehandhaafd) dat iedere poging om nog wel tot ruimtelijke kwaliteit te komen bij voorbaat
kansloos leek. Daar kwam nog eens de geringe behoefte en/of noodzaak van opdrachtgevers bij om
werkelijk in de ruimtelijke kwaliteit van de kavel of de verschijningsvorm van het bedrijfsgebouw te
willen investeren. In menig architectonische opgave van bedrijfsgebouwen stonden daarom vaak maar
twee begrippen centraal ‘goedkoop’ en ‘snel’.
Het is niet zo dat deze situatie door de recente aandacht voor (de kwaliteit van) bedrijventerreinen nu over de hele linie radicaal zal veranderen. Maar er lijkt wel degelijk sprake van een nieuwe
situatie, waarin het voor marktpartijen – investeerders maar ook eindgebruikers – aantrekkelijker
wordt om te investeren in de (her)ontwikkeling van een gedifferentieerder aanbod van werklandschappen. Dat biedt ook zeker kansen voor een nieuwe en interessantere opgaven voor de ruimtelijk
ontwerpers. Zeker als deze adequaat en pro-actief weten in te spelen op de behoeften van de zich
voortdurende ontwikkelende markt voor toekomstvaste werklandschappen.
Nieuwe bedrijfsgebouwen
Het bedrijfsgebouw zelf is geen nieuwe opgave, maar wel zijn de eisen die ondernemers er aan stellen aan het veranderen. De hoogste prioriteit lijkt te worden gegeven aan de duurzaamheid van het
ontwerp, met name in termen van aanpasbaarheid en flexibiliteit.
De eerder aangeduide tendens tot uniformering heeft op veel bedrijventerreinen geleid tot ‘standaard
dozen’ voor bedrijfshuisvesting, zoals bijvoorbeeld in de logistiek. Dat hoeft echter niet. Uniformering
kan ook juist de behoefte stimuleren om op andere manieren uiting te geven aan de eigen brancheidentiteit, bijvoorbeeld via het afwijkende uiterlijk van het gebouw. Door een goed architectonisch
ontwerp (en via een onderverdeling naar omvang) kunnen standaardruimten een eigen uitstraling en
eigen gezicht krijgen.
De behoefte om zich te onderscheiden verklaart mede het toenemend belang dat bedrijven hechten
aan representativiteit en maakt eveneens (nieuwe) vormgeving van architectonische (en ook stedenbouwkundige) kwaliteit mogelijk en gewenst. Ook de overgang van maakindustrie naar kennisindustrie en het verdwijnen van het verschil tussen productie en kantooractiviteiten zullen leiden tot een
toenemend belang van representativiteit en tot meer differentiatie op bedrijfspand niveau.
Nieuwe ruimtelijke en programmatische concepten
De ontwerpstudies van atelier Fryslân laten zien dat architecten zich ook in de vroegste fasen van het
proces, in een stadium waarin nieuwe mogelijkheden worden verkend, een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de (her)ontwikkel opgave. Als onderdeel van een breder samengesteld team, maar
ook zeker als initiator van een ontwikkelingsproces, kan vanuit de architectonische invalshoek worden
bijgedragen aan de herontwikkeling van bestaande maar vooral ook aan de ontwikkeling van nieuwe
ruimtelijke en programmatische concepten voor werklandschappen.
De architect heeft immers de vermogens om de (on)mogelijkheden van de wisselwerking tussen locaties en programma’s en tussen programma’s onderling te verbeelden. Zolang hij deze maar inzet
vanuit het besef dat architectuur in de nieuw te ontwikkelen werklandschappen nooit een doel op zich
zal zijn. Het zal altijd onderdeel zijn van een meeromvattend concept, dat tegemoet komt aan uiteenlopende eisen en wensen van precies omschreven doelgroepen of eindgebruikers. Maar binnen die
kaders is het zijn zaak om al ontwerpend op zoek te gaan naar de mogelijkheden van functiemenging,
verdichting, openbaarheid en heel precies uit te denken op welke onderscheidende wijze gebouw en
omgeving zich tot elkaar kunnen verhouden.
Er lijkt kortom voor ontwerpers een kans te liggen om zelf een markt te ontwikkelen door aantrekkelijke voorstellen te presenteren voor werklandschappen met toekomstwaarde, omdat ze in alle
denkbare opzichten duurzaam zijn, en belevingswaarde, doordat ze herkenbaar en eigenzinnig zijn
en creatief gebruik maken van de specifieke omstandigheden.

12

Relevante achtergronden van bedrijventerreinen					
•

•

•
•
•

•

•

BIJLAGE 1

De economische betekenis van bedrijventerreinen is groot. Van de ongeveer 16 miljoen inwoners in Nederland gaan er circa 2,5 miljoen iedere dag naar een bedrijventerrein. Afgezet tegen Nederlanders met een
baan werkt zelfs bijna een derde op een bedrijventerrein. In termen van arbeidsplaatsen zijn de cijfers vergelijkbaar: ongeveer een derde van het totaal aantal arbeidsplaatsen is te vinden op bedrijventerreinen (60
procent van de werkgelegenheid is te vinden op niet-formele locaties, zoals overheidsdiensten, winkels, voorzieningen in woongebieden of Centrumgebieden). Voor heel Nederland komt dit neer op meer dan 2 miljoen
arbeidsplaatsen op Bedrijventerreinen: 2.132.000 plaatsen (31,2 procent) in 2003. Ten opzichte van 1996 is
dat een stijging van vijf procent. Gezien de groei van het aantal arbeidsplaatsen worden bedrijventerreinen
steeds belangrijker voor de werkgelegenheid. Bovendien wordt een groot deel van het Bruto Nationaal Product verdiend op bedrijventerreinen. In absolute termen zijn de bedrijventerreinen goed voor 119.964 mln.
euro aan toegevoegde waarde (34,2 procent).
Het grootste deel van de bedrijvigheid in Nederland, zo’n 80 procent, is verzorgend van aard en is gericht
op de direct omliggende afzetmarkten van bedrijven, instellingen en consumenten. Een groot deel van de
betreffende verzorgingsgebieden is inmiddels stadsgewestelijk van omvang, met een dwarsdoorsnede van
gemiddeld een half uur reistijd. Zo’n ‘standaardverzorgingsgebied’ kan ook een regionaal netwerk van kleinere kernen betreffen.
Bedrijven verhuizen niet vaak, een bedrijf verblijft gemiddeld 12 jaar op hetzelfde bedrijventerrein. Volgens
Pellenbarg echter neemt de verplaatsingsdynamiek van het bedrijfsleven toe en is er sprake van een trend
om te huren i.p.v. te kopen, waardoor de verblijfsduur afneemt.
Het overgrote deel van de industrie in Nederland produceert voor de lokale en regionale markt, of is hier gevestigd vanwege de locatie op een knooppunt van logistieke stromen.
Niet alleen economisch, maar ook ruimtelijk zijn bedrijventerreinen van belang. Op nationaal niveau bezien
lijkt dit zo op het oog nog mee te vallen: slechts 1,5 procent van het Nederlandse grondoppervlak is gevuld
met bedrijventerrein, hetgeen gelijk staat aan 100.000 hectare. Maar wanneer dit percentage vergeleken
wordt met het percentage grondgebruik door wonen (6,2 %) of recreatie (2,5 %) wint het aan betekenis. Ter
vergelijking: de grootste ruimtegebruiker is nog altijd landbouw met 65,5 procent, op grote afstand gevolgd
door de categorie bos met 9,9 procent. Tussen 1993 en 2003 is 11.500 hectare voor ‘werken’ gerealiseerd
(waaronder ook bedrijventerreinen), en dat is niet eens zo veel minder dan voor ‘wonen’ met 16.000 hectare.
Wat betreft ligging worden de meeste terreinen aangetroffen in steden met een hoog aandeel industrie, zoals
de Brabantse steden, Venlo, Sittard, Twente en Groningen. Gezien de herkomst van het begrip bedrijventerrein, dat voortgekomen is uit het oudere maar inmiddels veel minder gebruikte begrip ‘industrieterrein’, is dit
niet verwonderlijk.
Van oudsher is het ‘werken’ zichtbaar in de inrichting van het Nederlandse landschap. Wonen en werken waren lange tijd nauw met elkaar verbonden. Vanaf de vorige eeuw verschoof de bedrijvigheid in de Nederlandse
economie geleidelijk van de primaire sector (traditionele ambachten en de landbouw) naar de secundaire en
tertiaire sectoren (industrie, transport, commercie), en later naar de quartaire sector (dienstverlening). Deze
verschuiving weerspiegelde zich in de inrichting van ons land. Mede onder invloed van het naoorlogse ruimtelijk beleid gericht op functiescheiding, is het werken steeds meer uit de woongebieden ‘weggeduwd’ en zijn
wonen, werken en recreëren fysiek van elkaar gescheiden.
In de bedrijventerreinen die wij in Nederland kennen is een aantal fasen te onderkennen. De eerste generatie
bedrijventerreinen maakte veelal nog deel uit van wat we nu de centrale stad noemen, latere bedrijventerreinen ontstonden vooral aan de rand van de vooroorlogse wijken, aan de rand van woonwijken en (meest
recent) aan de rand van stedelijke gebieden, langs uitvalswegen en op snelweglocaties. Inmiddels hebben de
eerste en tweede generatie bedrijventerreinen grote veranderingen doorgemaakt. De oude fabrieksterreinen
en industriële gebieden uit de 19e eeuw hebben vrijwel allemaal een nieuwe bestemming gekregen waarin
nieuwe woonmilieus worden gerealiseerd tezamen met kantoren of bedrijven. Ook de tweede generatie bedrijventerreinen heeft sterke veranderingen doorgemaakt. Er treedt branchevervaging op waarbij verlaten
terreinen of gebouwen met zeer uiteenlopende functies worden ingevuld. Deze ontwikkeling is in lijn met
de roep om een vitale stad, die vergezeld gaat van een roep om meer ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid. Daarnaast blijkt het hergebruik van oude gebouwen voor zowel wonen als recreatie (theater, fitness)
als bedrijvigheid commercieel zeer rendabel. De keerzijde van deze ontwikkelingen is echter dat veel van de
oorspronkelijke bedrijven nu juist wegtrekken uit deze gebieden om zich te vestigen op nieuwe bedrijventerreinen.
De vierde generatie bedrijventerreinen langs de snelwegen binnen het stedelijk veld heeft een flinke groei
doorgemaakt. Hiervoor is een aantal oorzaken aan te wijzen. Bedrijven kunnen in de stad niet altijd uitbreiden
of ontlopen de congestie van meer binnenstedelijke terreinen en vestigen zich op locaties die beter bereikbaar
zijn, meer parkeerruimte bieden en in mindere mate onderworpen zijn aan planologische beperkingen. Voor
gemeenten is het lucratief om binnenstedelijke locaties te herbestemmen tot woninglocatie (of andere functie
als leisure), omdat dit veel meer geld oplevert op de korte termijn door de hoge woningprijs.
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Onderstaande tabel laat zien dat dit aandeel langs wegen tussen 1996 en 2000 is toegenomen, met name
langs snelwegen. In 2000 kan de Nederlander vanuit de auto langs bijna 16 procent van de snelwegen bedrijventerreinen zien liggen. De groei in het aandeel bedrijventerrein langs snelwegen en provinciale wegen is
belangrijk omdat zichtbaarheid van bedrijventerreinen medebepalend is voor de beleving van het landschap.
Dat bedrijventerreinen door velen als lelijk worden ervaren, is wellicht mede door het zicht vanuit de snelweg
bepaald.

Bij deze inleiding is gebruik gemaakt van de volgende literatuur: 		
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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BIJLAGE 2

Studie TU Delft / gebiedsontwikkeling & INBO, ‘Van bedrijventerrein naar werkmilieu, aanpak voor
vernieuwende ontwikkelingsstrategieën’; (rapport) Delft, oktober 2010
Atelier Fryslan, ‘Werkend landschap, kansen en voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op en rond
bedrijventerreinen in Fryslan’, (rapport) Leeuwarden, september 2010
Madelief ter Braak, ‘Het verruimende bedrijventerrein’ (stageverslag), Groningen, januari 2010
Frank van Genne, Jan Gerard Hoendervanger, ‘Waardecreatie met Werklocaties, RAAK PRO aanvraag Hanzehogeschool, KC Gebiedsontwikkeling Noorderruimte’, (toelichting bij subsidieaanvraag),Groningen, december 2009
Planbureau v.d. leefomgeving, ‘De toekomst van bedrijventerreinen, van uitbreiding naar herstructurering’(rapport), Den Haag, 2009
Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen, ‘Kansen voor kwaliteit, een ontwikkelingsstrategie
voor bedrijventerreinen’ (rapport), Den Haag, september 2008
Ruimtelijk Planbureau, ‘Naar een optimaler ruimtegebruik door bedrijventerreinen’(rapport), Den Haag,
november 2007
Piet Pellenbarg, Locatie op prestatie, bedrijventerreinen en vestigingskeuze; uit: SRO; Den Haag 2006, Jrg
87 nr 3, p 26-29.
VROM RAAD, ‘Werklandschappen, een regionale strategie voor bedrijventerreinen’ (rapport), Den Haag, 05/
2006.

DE OPGAVE
Van oudsher is er altijd een direct verband geweest tussen landschap, bedrijfsvestiging en
infrastructuur. Bedrijven vestigden zich op die plaatsen waar grond- of brandstoffen voor de
productie voorhanden waren en/of producten eenvoudig konden worden getransporteerd. De
benodigde arbeidskracht volgde en zo groeiden bedrijfsvestigingen uit tot nederzettingen. De
aanwezigheid van al dan niet aangelegde infrastructuur of de gegroeide afzetmarkt kon weer
nieuwe bedrijvigheid aantrekken.1
Met het verbeteren van de transportmogelijkheden en was men niet langer van lokale producten afhankelijk en verdween, met name in de tweede helft van de twintigste eeuw, het
onlosmakelijke verband tussen landschap, bedrijfsvestiging en infrastructuur. Net als de aanwezigheid van bedrijvigheid er ooit voor zorgde dat er een nederzetting groeide, zo is de aanwezigheid van infrastructuur op dit moment van belang bij de vestigingskeuze van nieuwe
bedrijven. Om grondstoffen, producten en medewerkers te verplaatsen, maar de afgelopen
decennia ook steeds meer om gezien te worden door passanten. Het bedrijfsgebouw als reclameobject. In combinatie met een beleid dat zich richtte op concentratie rond de steden
en infrastructuur heeft dit geleid tot de grotendeels indifferente snelwegbebouwing waarmee
Nederland volgebouwd wordt en die aanleiding heeft gegeven tot discussies over verrommeling en landschapsbehoud.
Nu bedrijven zich kunnen vestigen op een locatie die hen het meeste voordeel oplevert, zijn
gemeenten elkaars concurrent geworden op de bedrijfsterreinenmarkt. Ook dit verschijnsel
heeft meegewerkt aan een grote gelijksoortigheid van bedrijventerreinen. In de ambitie om
de kavels zo snel mogelijk uit te geven (want elk nieuw bedrijventerrein maakt de voorlaatste achterhaald) worden de meeste terreinen zo ingericht dat er zich zoveel mogelijk verschillende typen bedrijven zouden kunnen vestigen.
In combinatie met stedebouwkundige plannen die vooral gericht zijn op maximale gronduitgifte en nauwelijks beperkende beeldkwaliteiteisen is het niet meer dan logisch dat er veel
middelmatigheid en gelijkvormigheid op en tussen de terreinen ontstaat. Voor een groot deel
van de bedrijven is deze conditie wellicht passend. Maar er zal ook een gedeelte van de markt
zijn dat zich bij gebrek aan beter op het bedrijventerrein vestigt. Bedrijven die er wellicht
meer baat bij zouden kunnen hebben wanneer zij in de buurt van bedrijven met soortgelijke
ambities gevestigd zouden zijn. Dit zou zowel een overschot aan faciliteiten/kwaliteiten op
een terrein kunnen betekenen als een tekort.
Vertrekkend vanuit de hypothese dat het huidige aanbod aan bedrijventerreinen voorziet in
de behoefte van 90% van de markt, hebben wij de ambities van de laatste 10% geprobeerd
in beeld te brengen. Bedrijven die ook ver van de snelweg zouden kunnen zitten, die er belang bij hebben omgeven te zijn door gelijksoortige of elkaar ondersteunende bedrijven, die
op een bijzondere plek gevestigd willen zijn, die al dan niet een nieuwe verbinding hebben
met het landschap, etc.
Indien deze of andere behoeftes bestaan om de bedrijfsvestiging een andere te laten zijn dan
die op het doorsnee bedrijventerrein, dan ligt hierin een kans om nieuwe terreinen te ontwerpen op plekken in het landschap die daarmee een opwaardering zouden kunnen krijgen
of bestaande bedrijventerreinen te herstructureren naar de wensen van de niche-groep(-en)
die zich er zouden willen vestigen.
1 Zo zijn de eerste steenfabrieken in Groningen gebouwd op zeeklei- of veengronden of juist in het overgangsgebied. Nadat
de kanalen om het turf te verschepen waren aangelegd en de turf was afgegraven transformeerde het gebied tot een agrarisch
landschap. Rondom de tolsluizen groeiden dorpen, strokarton- en later aardappelzetmeelfabrieken werden gebouwd en de aanwezigheid van de waterinfrastructuur leidde tot een bloeiende scheepsbouwactiviteiten.
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OPZET ATELIER
De ontwerpopgave:
De nadruk van de ontwerpopgave ligt op het ontwerpen van huisvesting voor een bedrijf op
een bedrijventerrein. Het atelier kent drie hoofdthema’s:
1. De complexe problematiek van bedrijventerreinen
2. De relatie tussen bedrijventerreinen en het landschap
3. Ruimte voor transformatie in het stedenbouwkundige en architectonische ontwerp
Op drie verschillende terreinen worden de ontwerpen uitgewerkt, ieder terrein heeft een eigen hoofdthema:
1. Herstructurering van bestaande bebouwing/ terrein;
2. Opzoek naar een maximaal duurzaam terrein met fiber valley concept;
3. Sleets landschap waarin het terrein en de bebouwing een verbetering van de kwaliteit van
de omgeving betekenen.
De studenten worden in groepen ingedeeld en werken samen aan de spelregels en invulling
van het terrein. Daarna ontwerpt iedere student zijn/ haar eigen gebouw binnen de context
van het gezamenlijk ontwikkelde terrein.
De 15 weken zijn in te delen in twee blokken. In de eerste 7 weken ligt de nadruk op analyse
van de opgave, het terrein, het karakter van het terrein , de stedebouwkundige spelregels
en de relatie met het landschap. In het tweede deel ligt de nadruk op het concept en het
ontwerp van het gebouw. In week 10 moet het gebouwconcept af zijn. De laatste vier weken
van het atelier worden gebruikt voor een verdieping van het ontwerp. In deze weken ligt de
nadruk op materiaal, detaillering, klimaat en transformatie van het ontwerp in de tijd.
De weken:
Week 1 t/m 3 		
			
analyse problematiek en opgave bedrijventerreinen (3 groepen)
Week 4 t/m 7		
			
analyse locaties en ontwikkelen spelregels (3 nieuwe groepen)
Week 7 t/m 10		
			
architectonische ontwerp + tijd en transformatie (individueel)
Week 11 t/m 13		
			
uitwerking ontwerp (techniek, detail, terugkoppelen naar stedebouw)
Week 14 t/m 15		
			
eindpresentatie + evaluatie
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OPZET PER WEEK
1) ‘schetsoefening in het veld’ (4 feb. MtV)
De groep studenten fietst naar een mogelijke nieuwe (sleetse) bedrijventerreinlocatie (Westpoort) en
schetst het landschap naar waarneming. Vanuit verschillende standpunten worden schetsen gemaakt.
Er wordt individueel gewerkt met siberisch krijt op papier.In de tweede helft van de sessie worden de
eerste schetsen gebruikt om een imaginair ontwerp te verbeelden dat de ruimtelijke kwaliteit van de
locatie zou verbeteren.
2) lezing Noud de Vreeze (11 feb. MtV, RH, NdV)
Het atelier begint met een korte uiteenzetting van de oefening + intro RH en MtV. Daarna volgen de
studenten een lezing door Noud de Vreeze waarin de ontwikkeling van bedrijventerreinen in Nederland
wordt uiteengezet. De Noord Nederlandse situatie wordt afgezet tegen die in de rest van het land. De
relatieve ‘achterstand’ die in Noord Nederland is opgetreden als gevolg van de economische lage druk
biedt kansen om de verrommelde situatie elders hier te voorkomen.
In de tweede helft van de sessie worden de teksten voorgelezen, wordt in twee groepen gediscussieerd met de spreker over het onderwerp en wordt tenslotte de opgave van het atelier uitgebreid
toegelicht.
3) bezoek bedrijventerreinen + lezing Madelief ter Braak (18 feb. MtV, MtB, RH na 12:30)
De studenten bezoeken in groepen het onderzochte bedrijventerrein en brengen het gerealiseerde
resultaat in kaart. Welke soort gebouwen zijn er, welke straatprofielen, hoe groot is de afstand tussen de gebouwen, hoe is het parkeren opgelost, hoe groot is de verscheidenheid, hoe zijn reclame
en verlichting geregeld, hoe groot zijn de bochtstralen, etc.? Per terrein worden een aantal bedrijven
gepolst naar hun beweegredenen zich hier te vestigen. Er worden bedrijven uitgezocht van wie het
vermoeden bestaat dat zij zich wellicht liever op een andere plek hadden gevestigd. Tevens worden
foto’s gemaakt van geslaagde en minder geslaagde onderdelen. (dit kan ook eerder worden gedaan =
onderdeel van het huiswerk)
Om 12:30 legt Madelief haar onderzoek naar de historische ontwikkeling van bedrijventerreinen in
Nederland uit.
Om 13:30 legt MtV uit de benadering en uitgangspunten van het cahier, o.m. De zwarte pagina’s en
relatie met landschap en bouwen als kans.
4) analyse terreinen (4 mrt. MtV, AP, FvG, RH na 12:30)
De resultaten van de onderzoeken hangen aan de muur en worden besproken. Elke groep benoemt
per bezocht terrein positieve en negatieve aspecten en toont per aspect een foto. De resultaten van de
enquêtes worden besproken. Een gesprek hierover vindt plaats met begeleiders en ingevlogen expert,
Annemieke Punter (EZ-Stedebouw).
Aan de wand hangen de schetsen van de eerste oefening. Op basis van de schetsen en stellingnames
in de discussie worden door de atelierbegeleiders drie groepen met ongeveer gelijke ontwerpattitudes
geformeerd. Elke groep krijgt een opgave en een locatie toebedeeld (we mixen 2de en 3de jaars!).
De rest van het atelier vindt historisch en landschappelijk onderzoek van de ontwerplocaties plaats.
Per groep wordt een analyse van de locatie uitgewerkt. De sterke en zwakke punten worden per aspect
in een foto/schets met tekst benoemd.
5) werklandschappen (11 mrt. MtV, RH, EvdL)
De groepen presenteren elkaar de analyses van de locaties en de eerste ontwerpconcepten in aanwezigheid Els van der Laan. Els van der Laan vertelt over bedrijventerreinen en landschap, de ambities
van Mooi Drenthe in dit opzicht en de kansen op de drie locaties. In het tweede deel van het atelier
wordt groepsgewijs gewerkt aan stedebouwkundige spelregels per locatie.
6) Maquette + spelregels, intro architectonisch ontwerp (18 mrt. MtV, FA, RH na 12:30)
Het atelier begint met een korten introductie van Frank Aikema (gem. Assen) over de weerbarstige
werkelijkheid, over de praktische bezwaren bij de inrichting en invulling van bedrijventerreinen.
Daarna werken de drie groepen verder aan de spelregels en maquette van het terrein. De spelregels
en het programma van het terrein worden met de begeleiders (en Frank) besproken.
14:15 : Introductie architectonische ontwerpopgave.
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7) presentatie spelregels per locatie (25 mrt. MtV, RH, EZ)
Drie groepen presenteren aan elkaar de spelregels voor hun locatie aan de hand van een maquette
1:500 en een geschreven tekst waarin alles geregeld moet zijn om een succesvolle invulling te garanderen. Het tweede deel van het atelier is een oefening waarin de houdbaarheid van de ambities
per locatie wordt getoetst door invullingen door de andere groepen (in maquettevorm en tekst). Enno
Zuidema of Annemieke Punter zijn visiting critics.
Einde atelier, korte introductie architectonische ontwerp
-) de alledaagse werkelijkheid (1 apr. RH, MtV) FACULTATIEF
Van 11:00 tot 13:00 wonen de studenten een lezing van Rob Hendriks bij te Beilen alwaar een groep
Amsterdamse architecten (AetA) met excursie zijn.
8) posters (8 apr. MtV, RH)
Gedurende dit atelier ontwerpt elke student een poster op A1-formaat waarmee het ontwerpconcept
in relatie met de huisstijl van het bedrijf verbeeld wordt.
9) tijd (15 april MtV, RH)
Rob Hendriks vertelt over architectuur en tijd. In het tweede deel werken de studenten verder op een
plan van een collega om de tijdsbestendigheid van het initiële concept te toetsen + terugkoppeling
aan collega.
10) tussenpresentatie (29 apr. MtV, RH)
Gedurende dit atelier presenteren alle studenten de poster met het architectonische ontwerp.
11) techniek: detail en gevel (13 mei RH, MtV, ??)
Er wordt individueel doorgewerkt tijdens dit atelier. In dit atelier wordt een start gemaakt met het
idee voor de materialisering en de gevel. In relatie met het uit te werken detail in week 13. De plannen worden technisch besproken. Externe expert?: Gevel-expert, architect die kritisch nadenkt over
details en zijn/ haar concepten tot in de details uit weet te werken.
12) terugkoppeling stedebouw en architectuur (20 mei MtV, RH, AP)
Het stedebouwkundig spelregelplan op basis van bevindingen uit het architectonisch ontwerp wordt
aangescherpt. Groepen werken samen, discussie over aanpassingen en elkaars invullingen en uitwerkingen van de spelregels.
13) detail en huisstijl (27 mei MtV, RH)
Uitwerken van een detail wat de huisstijl van het bedrijf verbeeldt.
14) eindpresentatie (10 jun. MtV, RH, AR en EdL?,)
Eindpresentaties
15) evaluatie (17 jun. MtV, RH,)
Intern
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HUISWERK
1) ‘schetsoefening in het veld’ (4 feb. MtV)
11:00 verzamelen met fiets bij Academie, schetsen op locatie
Huiswerk:
• Schrijf een korte tekst vanuit een beschouwer (max. 1/2 A4) die een beschrijving geeft van een
bedrijventerrein dat het landschap versterkt (welk landschap? waarom wordt het beter?).
• Literatuur: Reader Introductie + opgave & Gaag, v. S., Van bedrijventerrein naar werklandschap, 2010 (voor symposium MOOI Drenthe)
2) lezing Noud de Vreeze (11 feb. MtV, RH, NdV)
11:15 Introductie Atelier
11:30 Lezing Noud de Vreeze
13:30 Teksten voorgelezen + in 2 groepen gediscussieerd over onderwerp.
Huiswerk:
• Neem een bedrijventerrein (3 stuks voor 3 groepen), onderzoek wat voor categorie het betreft en
probeer erachter te komen hoeveel de grond heeft gekost, de grootte van de kavels, welke bedrijven zich er hebben gevestigd. Welke regels gelden er? Is er een BKP? Wat is er beoogd? Bedenk
welke bedrijven er eigenlijk niet thuis horen of beter af zouden zijn met een andere plek.
3) bezoek bedrijventerreinen + lezing Madelief ter Braak (18 feb. MtV, MtB, RH na 12:30)
11:15 - 12:30 ruimte voor bezoek en/ of samenwerken analyse terrein.
12:30 lezing Madelief ter Braak
13:30 lezing Maartje ter Veen
Huiswerk:
• Zoek contact met enkele bedrijven op het onderzochte terrein en probeer aan de weet te komen
waarom zij zich er hebben gevestigd en onder welke condities ze liever elders een locatie hadden
gekocht.
4) analyse terreinen (4 mrt. MtV, AP, FvG, RH na 12:30)
11:15 De resultaten van de onderzoeken hangen aan de muur en worden besproken.
13:00 Start analyse van de ontwerplocaties.
Huiswerk:
• Analyse locatie + ontwerpconcept terrein.
• Literatuur: MVRDV Beeldkwaliteitsplan, Park forum Oost, Eindhoven & Habiforum
• Gaag, v. S., Vademecum bedrijventerreinen, uitgeverij 010, Rotterdam 2004
5) werklandschappen (11 mrt. MtV, RH, EvdL)
11:15 De groepen presenteren elkaar de analyses van de locaties + eerste ontwerpconcepten
11:45 - 12:45 Els van der Laan over bedrijventerreinen en landschap + Mooi Drenthe
Deel 2: groepsgewijs gewerkt aan stedenbouwkundige spelregels per locatie.
Huiswerk:
• uitwerking spelregels,
6) Maquette en presentatie spelregels (18 mrt. MtV, FA, RH na 12:30)
11:15 Introductie van Frank Aikema (gem. Assen)
Deel 2: drie groepen werken aan de spelregels en maquette van het terrein.
14:15 : Introductie architectonische ontwerpopgave.
Huiswerk:
• Voorbereiden presentatie spelregels + ontwerpconceptterrein
7) presentatie spelregels per locatie (25 mrt. MtV, RH, EZ, AR)
11:15 Presentatie spelregels, maquette 1:500 + geschreven tekst
13:00 Toetsing locatie en spelregels van andere groep
14:15 Presenteer + discussie bevindingen per groep
Huiswerk:
• architectonisch ontwerpconcept + visie soort bedrijf.
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-) de alledaagse werkelijkheid (1 apr. RH, MtV) FACULTATIEF
11:00 tot 13:00 lezing van Rob Hendriks bij te Beilen
Huiswerk:
• architectonisch ontwerp.
• Literatuur: Leupen, B. ,’Towards Time-based Architecture’, Timebased Architecture, 2005 (pp. 1220)
• Heijne, R. & Vink, J. ,’Flex-buildings, designed to respond to change’, Timebased Architecture,
2005 (pp. 58-67)
8) posters (8 apr. MtV, RH)
11:15 Werk aan poster op A1-formaat ontwerpconcept + huisstijl
Huiswerk:
• poster afmaken + presentatie voorbereiden
• Maquette 1:50, te gebruiken volgende week
• Hendriks, R., ‘Architectuur als proces’, Leven en Werken in Ruimte en Tijd, L.G. Le Roy, 2006
(pp.119-132)
9) tijd (15 april MtV, RH)
11:15 lezing Rob Hendriks architectuur en tijd.
Deel 2: Ontwerpen plan collega, toetsen tijdsbestendigheid + terugkoppeling aan collega
Huiswerk:
• aanscherpen tijdsbestendigheid eigen ontwerp + voorbereiden presentatie
10) tussenpresentatie (29 apr. MtV, RH)
11:15: Tussenpresentatie, architectonische ontwerp.
Huiswerk:
• aanscherpen architectonisch ontwerp + eerste idee materialisering (zie week 10).
11) techniek: detail en gevel (13 mei RH, MtV, ??)
Individueel doorwerken. Start gemaakt met het idee voor de materialisering en de gevel.
De plannen worden technisch besproken.
Huiswerk:
• uitwerken idee materialisering + architectonisch ontwerp
12) terugkoppeling stedebouw en architectuur (20 mei MtV, RH, AP)
Het stedebouwkundig spelregelplan op basis van bevindingen uit het architectonisch ontwerp
wordt aangescherpt.
Huiswerk:
• voorwerk detail huisstijl + ontwerp
13) detail en huisstijl (27 mei MtV, RH)
Uitwerken van een detail wat de huisstijl van het bedrijf verbeeldt.
Huiswerk:
• ontwerp + eindpresentatie
14) eindpresentatie (10 jun. MtV, RH, AR, GtH en EdL?,)
Eindpresentaties
15) evaluatie (17 jun. MtV, RH,)

(RH = Rob Hendriks, MtV = Maartje ter Veen, NdV = Noud de Vreeze, MtB = Madelief ter Braak, AP = Annemieke Punter, EZ =
Enno Zuidema, EvdL = Els van der Laan, FA = Frank Aikema, AR = Annet Ritsema, GtH = Gert ter Haar, EdL = Eric de Leeuw)
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AGENDA
04
11
18
25
04
11
18
25

feb
feb		
feb		
feb
mrt
mrt
mrt
mrt

1
2
3
4
5
6
7

schetsoefening in het veld		
lezing Noud de Vreeze + intro atelier
bezoek bedrijventerreinen + lezing Madelief ter Braak
vakantie				
analyse terreinen		
Annemieke Punter + Frank van Genne
werklandschappen		
Els vd Laan te Groningen (13:30 – 15:00)
werken aan maquette en presentatie spelregels Frank Aikema
presentatie spelregels per locatie Enno Zuidema

----knip tussen stedebouw en architectuur ---01 apr
- de alledaagse werkelijkheid Facultatief excursie AetA te Beilen
								
(11:00 – 13:00)
08 apr
8 posters				
15 apr
9 tijd			
22 apr
vrij, goede vrijdag
29 apr
10 tussenpresentatie				
----knip tussen conceptontwerp & uitwerking ---06
13
20
27
03
10
17
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mei
mei
mei
mei
jun		
jun		
jun		

vrij,
11
12
13
vrij,
14
15

excursieweek
techniek				
expert?
terugkoppeling stedebouw en architectuur Annemieke Punter
detail en huisstijl
hemelvaartdag
eindpresentatie			
AR, GtH en EdL (start 9:00)
evaluatie

CHECKLIST, PER PRESENTATIEWEEK
Week 7
presentatie spelregels per locatie (25 mrt. MtV, RH, EZ)
1. Locatie maquette 1:500
2. Geschreven tekst waarin alles geregeld moet zijn om een succesvolle invulling te garanderen. + schema’s en diagrammen om kern regels uit te leggen
3. Schema’s / diagrammen waarin mogelijke ontwikkelscenario’s worden uitgelegd
Week 10
tussenpresentatie (29 apr. MtV, RH)
1. Poster met architectonisch ontwerp + huisstijl bedrijf
2. Maquette 1:50 ontwerp
Week 14
eindpresentatie (10 jun. MtV, RH, AR en EdL?,)
1. Per groep 1 stedenbouwkundige maquette van locatie, schaal 1:500 + daarin architectonisch ontwerp geplaatst
2. Per groep paneel/panelen met analyse en ontwerp van problematiek en locatie + ontwikkel scenario’s
Panelen met het ontwerp, vormgegeven in huisstijl bedrijf
1. Geschreven toelichting op het ontwerp
2. Verbeelding van het concept
3. Plattegronden en doorsneden 1:100
4. (schematische) weergave, verbeelding mogelijke transformaties in tijd van het ontwerp
5. (technische) deeluitwerking (plattegrond, doorsneden) schaal 1:20
6. Detail tekeningen 1:10 / 1:5
7. Minimaal 1 sfeerbeeld aansluiting architectuur en landschap (3D impressie)
8. Minimaal 1 sfeerbeeld interieur gebouw (3D impressie)
9. Maquette van ontwerp 1:50
10.Maquette van detail 1:1
Van het eerder genoemde zijn de volgende delen onderdeel van de tentoonstelling:
1. 1 paneel (A1) per groep, met analyse en ontwerp van problematiek en locatie + ontwikkel scenario’s
2. 1 paneel (A1) per student, met kern van ontwerp + huisstijl
3. Stedenbouwkundige maquette van locatie, schaal 1:500 + daarin architectonisch ontwerp geplaatst
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CRITERIA
Leerdoelen:
1. Onderzoeken en analyseren van de opgave en de huidige problematiek. Niet enkel vanuit ruimtelijke eigenschappen, maar ook vanuit de gebruiker, landelijke problematiek,
prijs en locatie.
2. In groepsverband onderzoeken, analyseren en ontwerpen.
3. Het gebruiken van resultaten van het vooronderzoek (over de opgave en de locatie) in
het ontwerp van de terreinen en gebouwen.
4. Leren ontwerpen vanuit de schaal van het landschap. Schakelen tussen de schaal van
het landschap en de schaal van het architectonische ontwerp (Schakelen tussen verschillende schaalniveaus).
5. Het leren ontwikkelen van strategieën (spelregels) die met (onverwachte) transformaties om kunnen gaan en bepaalde kwaliteit waarborgen.
6. Begrijpen van verandering/ transformatie in de tijd (groei en krimp) als logisch onderdeel van het ontwerp (van een bedrijventerrein).
7. Reageren op verschillende plannen. Leren toetsen van andere plannen en geven van
opbouwende kritiek. (week 6, week 11)
8. Ontwerpen met een helder concept (de huisstijl van het bedrijf dient als basis) door verschillende schaalniveaus heen.
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Beoordelingscirteria

2de en 3de jaars worden verschillend beoordeeld. Van de 3de jaars wordt meer zelfstandigheid en uitwerking van het project verwacht.
1. Kwaliteit onderzoek en analyse individueel en in groepsverband. Niet enkel vanuit ruimtelijke eigenschappen, maar ook vanuit de gebruiker, landelijke problematiek, prijs en
locatie.
2. Kwaliteit ontwerpen in groepsverband.
3. Kwaliteit verband tussen onderzoek en ontwerp.
4. Kwaliteit van het schakelen tussen de verschillende schaalniveaus.
5. Kwaliteit van strategieën (spelregels) die met (onverwachte) transformaties om kunnen
gaan en kwaliteit waarborgen.
6. Kwaliteit van integreren verandering/ transformatie in de tijd (groei en krimp) in het
ontwerp.
7. Kwaliteit toetsen van andere plannen en geven van opbouwende kritiek. (week 6, week
11)
8. Kwaliteit helder concept en uitwerking door verschillende schaalniveaus heen.
9. Kwaliteit presentatie en communicatie
10. Aanwezigheid en inzet
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BIJLAGEN
In de reader staat een sumiere samenvatting van de literatuur van het atelier. De rest staat
op de server van daad:
Map:
		
Username:
Password:

Academie
Academie
Atelier2011

(hoofdlettergevoelig)
(hoofdlettergevoelig)

De literatuur is op de server per thema onderverdeeld in mapjes.
Daarnaast liggen de originele boeken ter inzake op de Academie.

BEDRIJVENTERREINEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Gaag, v. S., Van bedrijventerrein naar werklandschap, 2010 (voor symposium MOOI Drenthe)
Oosterbaan, J., Een doos als ontwerpopgave, over bedrijfshallen en bedrijventerreinen,
architectuur lokaal, #50, 10-2005
S&RO 3, 2006, Bedrijventerreinen
Gaag, v. S., Vademecum bedrijventerreinen, uitgeverij 010, Rotterdam 2004
Graaf, v. K., De dark room van de ruimtelijke ordening, Nov 2005
Uitgave Stichting Welstandszorg Noord-Holland, Een nieuwe logica voor bedrijventerreinen,
November 2005
De logica van de lelijkheid, Ontwikkeling van bedrijventerreinen in Noord-Holland
Hendriks, R., Braak, t. M., Veen, ter, M., Cahier ‘Het verruimende bedrijventerrein’, 2011
Veen, ter, M., Cahier ‘Off Road, een observatie in Assen Noord’, 2010
Habiforum, ‘Voorbeeldprojecten + Wonen in overwegende werkgebieden’, ‘WoonWerk!,
Wegen naar functiemenging in de stad’, Sdu Uitgevers, 2007, (pp. 44-55)
Studie TU Delft / gebiedsontwikkeling & INBO, ‘Van bedrijventerrein naar werkmilieu, aanpak voor vernieuwende ontwikkelingsstrategieën’; (rapport) Delft, oktober 2010
Atelier Fryslan, ‘Werkend landschap, kansen en voor de verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit op en rond bedrijventerreinen in Fryslan’, (rapport) Leeuwarden, september 2010
Madelief ter Braak, ‘Het verruimende bedrijventerrein’ (stageverslag), Groningen, januari
2010
Frank van Genne, Jan Gerard Hoendervanger, ‘Waardecreatie met Werklocaties, RAAK
PRO aanvraag Hanzehogeschool, KC Gebiedsontwikkeling Noorderruimte’, (toelichting bij
subsidieaanvraag),Groningen, december 2009
Planbureau v.d. leefomgeving, ‘De toekomst van bedrijventerreinen, van uitbreiding naar
herstructurering’(rapport), Den Haag, 2009
Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen, ‘Kansen voor kwaliteit, een ontwikkelingsstrategie voor bedrijventerreinen’ (rapport), Den Haag, september 2008
Ruimtelijk Planbureau, ‘Naar een optimaler ruimtegebruik door bedrijventerreinen’(rapport), Den Haag, november 2007
VROM RAAD, ‘Werklandschappen, een regionale strategie voor bedrijventerreinen’ (rapport), Den Haag, 05/ 2006

ARCHITECTUUR EN LANDSCHAP
•
•
•
•

Heynen, H. eds., ‘De opkomst van plaatsloosheid’, Dat is architectuur
Lluis Mateo, J., Natural Metaphor, ‘We are Nature’, 2007
Kerez, Ch.,‘Close Encounter’, Natural Metaphor, 2007
Hendriks, R. , ‘Lastige vragen’ Noorderbreedte , jun 2008

TIJD EN STEDEBOUW / ARCHITECTUUR
•
•
•
•
•
•
•

Kirayama, K. & Tsukamoto, Y.,Tokyo metabolizing, ‘Preface’ & ‘Escaping the Spiral of Intolerance: Fourth-Generation Houses and void Metabolism’
Leupen, B. ,’Towards Time-based Architecture’, Timebased Architecture, 2005 (pp. 12-20)
Heijne, R. & Vink, J. ,’Flex-buildings, designed to respond to change’, Timebased Architecture, 2005 (pp. 58-67)
Vollaard, P., ‘Tijd - Architectuur’, Leven en Werken in Ruimte en Tijd, L.G. Le Roy, 2006 (pp.97117)
Hendriks, R., ‘Architectuur als proces’, Leven en Werken in Ruimte en Tijd, L.G. Le Roy, 2006
(pp.119-132)
Hendriks, R., ‘Leren van de Kennedylaan’ & ’Het Torentje’, Leven en Werken in Ruimte en
Tijd, L.G. Le Roy, 2006, (pp.147-159)
Hendriks, R., ‘Van Mondriaan tot Le Roy (en verder)’, Leven en Werken in Ruimte en Tijd,
L.G. Le Roy, 2006, (pp.166-171)

VOORBEELDPROJECTEN

• MVRDV Beeldkwaliteitsplan, Park forum Oost, Eindhoven
• Kantoor Heldergroen, de Architect 2010
• Time Based Architecture, voorbeelden
• Studio in Green, Madrid, A+U
Voor meer projecten: zie server
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BEDRIJVENTERREINEN
Van bedrijventerrein naar werklandschap
Stef van der Gaag
Inleiding
Nog steeds zijn bedrijventerreinen in de ogen van velen er de oorzaak van dat het landschap
van Nederland wordt verstierd. ‘Verrommeld’ zeggen beleidsmakers en bestuurders want bedrijventerreinen bieden een rommelige aanblik. Het landschap wordt ontsierd en slibt dicht
omdat vrijwel langs alle wegen van Nederland dergelijke terreinen verrijzen.
Het landschap is kostbaar en moet daarom tegen de oprukkende verstedelijking worden beschermd, zo vindt ook de VROM-raad, die in mei 2006 adviseerde vooral ‘werklandschappen’
als uitgangspunt voor het ontwerp te nemen. Voor de ontwikkeling en herstructurering van
dergelijke terreinen is de regio het aangewezen schaalniveau.
“De raad acht het noodzakelijk te komen tot een regionale strategie voor een meer gebiedsgerichte en integrale ontwikkeling van werklandschappen, in plaats van de huidige kavelgewijze ontwikkeling. Een regionale aanpak schept meer mogelijkheden voor specialisatie en
differentiatie van het aanbod aan werkgebieden in de regio. Een goede regionale samenwerking is tevens een belangrijke voorwaarde voor regionale verevening”.
(aanbeveling vijf uit het advies, pag. 10, advies 053)
Het idee van een ruimtelijk geïsoleerd, mono functioneel bedrijventerrein wordt duidelijk
naar de prullenmand verwezen omdat het geen ruimtelijke kwaliteit toevoegt.
Werklandschappen
De werklandschappen die we in Nederland kennen zijn vooral agrarisch en industrieel van
aard.
Nederland was allereerst een land van de handel waarbij in de zestiende en zeventiende
eeuw handelshuizen of pakhuizen tot stand werden gebracht. De werkplaatsen voor de ambachtslieden hadden nog geen opvallende schaalvergroting ondergaan, de scheepsbouw uitgezonderd. Pas laat in de negentiende eeuw ontstonden de grote industriële complexen zoals
bijvoorbeeld die van de textielindustrie en de scheepsbouw.
Wanneer grote industriële ondernemingen een opdracht gaven voor de aanleg van een complex of een deel daarvan dan was meestal ook het besef aanwezig dat een nieuw landschap,
of beter gezegd, een landgoed kon worden gemaakt. In een dergelijk landschap kon het
bedrijf zich tonen als een gemeenschap of instituut, een maatschappelijke organisatie die
werd gepresenteerd als een compositorisch opgezet geheel. Hoofd en bijgebouwen werden
geplaatst in een ruimtelijk verband van een formeel landschap of in een bijzonder vormgegeven landschapspark. Een klassiek voorbeeld in het buitenland is wel de Koninklijke zoutziederij van Arc-et-Senans (Saline royale), een voormalige instelling voor zoutwinning in de
18e eeuw, ontworpen door de architect Claude-Nicolas Ledoux. Voorbeelden in Nederland
zijn minder uitgesproken of niet ver uitgewerkt maar de industriële bedrijfsgebouwen van
‘Hoogovens IJmuiden’ (Dudok), Philips Eindhoven en enkele voormalige complexen van de
textiel industrie in Twente komen enigszins in de buurt.
Bedrijventerreinen
Bedrijventerreinen komen in vergelijking met fabrieken of landgoederen op een radicaal andere wijze tot stand en zijn nauwelijks opgezet volgens een vooropgezet idee over een complex van gebouwen binnen een bepaald type landschap. Anders dan bij fabriekscomplexen
van grote ondernemingen is er ‘geen opdrachtgever voor het geheel’. Een ‘landlord’ is er niet.
Iemand die ‘waakt over het geheel’ en daarvan ook de ‘probleemeigenaar’ is, wordt node
gemist.
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Bedrijventerreinen bieden niets anders aan dan een simpel stratenplan met bouwrijpe grond
voor de nog anonieme ondernemer. De markt moet zijn werk doen. De particuliere afnemer van de grond mag binnen de ruim gestelde regelingen van een bestemmingsplan een
bedrijfsgebouw oprichten dat nodig is om de bedrijfsactiviteiten tegen weersinvloeden te
beschermen. De investeringen in gebouw en grond bedragen vaak niet meer dan 20%. De
overige 80% gaat op aan investeringen in het machine park, installaties, logistieke voorzieningen en de verdere bedrijfsvoering. Het ontwikkelen van vastgoed staat dus niet op de
voorgrond. Maar ook het ontwikkelen van een landschap ontbreekt volledig. Het overgrote
deel dat ruim 70% van een werkgebied omvat, is uitgeefbare grond en wordt ingericht volgens de functionele en logistieke eisen die voor de bedrijfsuitoefening van belang zijn. Van
de overige 30% wordt ten minste de helft besteed aan de verharding van het terrein, de
bestratingen. Het resterende deel van deze 30% wordt als openbaar groen aangeduid.
Met een dergelijke, traditionele uitleg kan natuurlijk nooit een geheel nieuw werklandschap
ontstaan. Het stratenplan, de groenstroken met de reserveringen voor de leidingen en de
noodzakelijke ontwatering bieden nauwelijks enige structuur of een ruimtelijk raamwerk voor
de particuliere kavels en opstallen.
Landschap als kwalitatieve voorwaarde
Paradoxaal genoeg heeft een werklandschap dus ook veel meer ruimte nodig om een nieuw
type landschap te kunnen maken. Natuurlijk moet de beschikbare grond efficiënt en zuinig
kunnen worden gebruikt maar het pleidooi is om veel meer ruimte te reserveren voor het
aandeel water en groen in een stedenbouwkundig plan zodat een stevige, ruim opgezette
landschappelijke structuur kan worden gemaakt. Zo bezien is een bedrijventerrein vooral
een stedenbouwkundige en landschappelijke opgave, waarbij de vormgeving van het geheel
steeds voorop moet staan. Maar zolang geen enkel economische belang tussen de particuliere afnemer van de grond en de opzet van het geheel wordt aangebracht, zal dat voorlopig
ook niet veranderen en blijven deze terreinen een min of meer toevallig samengesteld geheel
van particuliere initiatieven. Een bedrijvig maar rommelig geheel dat al te gemakkelijk een
doorn wordt in het oog van velen. Pas wanneer een dergelijke samenhang wordt aangebracht
tussen deel en geheel, tussen de particuliere kavel, de inrichting ervan en de gehele opzet
van het terrein, pas dan kan er sprake zijn van een waardeontwikkeling van het vastgoed.
Pas dan ontstaat het besef dat de kwaliteit van het geheel terugslaat op de afzonderlijke
particuliere ontwikkelingen en vice versa. Parkmanagement is daarom niet zomaar alleen
een instrument gericht op collectieve dienstverlening, op het beveiligen, schoonmaken, onderhouden en beheren van een terrein maar ook op het tot stand brengen van een inrichtingskwaliteit. Een inrichtingskwaliteit die het gehele bedrijvenpark omvat, die aansluit bij de
aard van de bedrijvigheid en die een directe voorwaarde vormt voor de waardestijging van
de bedrijfspanden binnen een ‘werklandschap’.
Het verdient daarom aanbeveling binnen de werklandschappen van de toekomst gelijksoortige bedrijven bij elkaar te plaatsen. Dat kan worden bevorderd door het maken van gezamenlijke voorzieningen en ruimten, zodat een bijzondere inrichting vooraf kan worden bepaald. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld parkeervoorzieningen, expeditiestraten,
sportvoorzieningen en parkruimten. De inrichting van het gehele terrein wordt er bovendien
gevarieerder in opzet van.
Tenslotte moet hier maar weer eens een lans gebroken worden voor een grotere menging
van functies op de terreinen zelf. Daarbij behoeft niet onmiddellijk te worden gedacht aan
woningbouw, maar wel aan functies die goed te combineren zijn met economische activiteiten zoals sport- en recreatiegebieden of natuuraanleg projecten.
Stef van der Gaag is auteur van het boek Vademecum bedrijventerreinen,
‘Ontwerpen aan werk’, uitgeverij 010, Rotterdam 2004￼
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De juiste vraag zou daarmee moeten zijn hoe we betekenis kunnen toevoegen aan deze plek en niet
hoe we kwaliteit kunnen toevoegen aan de openbare ruimte. De route van de wandelaar tussen bushalte en bestemming, hoe onlogisch en modderigwww.maartjesruimte.nl
ook, geeft ruimte voor verrassing en verwondering.
Als het een standaard route over een stoep met grijze ‘dertig bij dertig’-tegels was geweest had de
serie foto’s nooit bestaan. De plek heeft door de wandeling betekenis gekregen. Zonder het terrein glad
te poetsen of te verfraaien kan een plek betekenis krijgen. Nu alleen bezoekers nog overtuigen om met
de bus te komen.
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