
HIGH TECH CAMPUS
PHILIPS ALS ENIGE OPDRACHTGE-
VER

De High Tech Campus in Eindhoven is een

apart project binnen de selectie. Bij dit project

is sprake van slechts één opdrachtgever (die

tevens eindgebruiker is) voor het terrein als

geheel en voor alle gebouwen.

Alle research & development activiteiten van

Philips waren verspreid over Eindhoven.

Philips wil op de High Tech Campus al deze

activiteiten samenbrengen. 

Philips schreef een meervoudige opdracht uit

voor het masterplan. Uit de deelnemers werden

JHK architecten en Inbo geselecteerd om het

plan uit te werken en de nieuwe gebouwen te

ontwerpen. Ook de verouderde panden kregen

een nieuw uiterlijk. De belangrijkste reden voor

Philips om van het terrein iets bijzonders te

maken, is een werkomgeving te realiseren die

voor  Nederlandse werknemers prettig is en

ook aantrekkingskracht uit kan oefenen op

werknemers uit het buitenland. Om die reden

zijn er bijvoorbeeld tennisbanen en diverse

restaurants en cafés op het terrein gevestigd. 

Sinds kort kunnen andere bedrijven uit de

technologiesector ruimte op het terrein kopen

en een pand laten bouwen. Met deze bunde-

ling van R&D activiteiten wil Philips de High

Tech Campus ook op wereldniveau laten mee-

tellen. 

RIVIERZONE 
GEMEENTE ALS REGISSEUR IN
VEROUDERD BEDRIJVENGEBIED 

De Rivierzone in Vlaardingen is een verouderd

industriegebied dat voor een deel in de 19e

eeuw is ontstaan. Op het terrein stonden grote

industriële ondernemingen en aan visserij geli-

eerde bedrijven. Momenteel staat het gebied

aan de vooravond van grootschalige verande-

ringen. Het gemeentelijke Projectbureau

Rivierzone heeft in totaal tien deelprojecten

onderscheiden. Zo wordt in het oudste deel

van het gebied geprobeerd om de functies

wonen en werken te mengen. Onlangs is bij-

voorbeeld een fabriek waar vroeger peulvruch-

ten werden verwerkt, omgebouwd tot apparte-

mentencomplex. Hierbij ontstaan echter pro-

blemen vanwege de geldende milieunormen

voor bedrijven in de buurt. Ook komen er vrije-

tijdsvoorzieningen en horeca in een aantal

oude bedrijfspanden. Verder wordt in de toe-

komst een groot deel van de panden gesloopt

of gerenoveerd. In een ander deelproject

werkt de gemeente samen met een ontwikke-

laar bij de aanleg van een nieuw te ontwikke-

len bedrijfslocatie.

van een ontwikkelaar. Die verkoopt lege percelen

aan eindgebruikers, of ontwikkelt bedrijfspanden

die vervolgens aan eindgebruikers of beleggers

verkocht worden. 

Maar het komt ook voor dat de gemeente samen-

werkt met ontwikkelaars. De gemeente kan samen

met een marktpartij een rechtspersoon oprichten

die alle grond koopt en bouwrijp maakt. 

WERKWIJZE 

Voor het project Werk in uitvoering zijn acht

bedrijventerreinen geselecteerd die een voor-

beeldfunctie kunnen hebben. Zoals het bedrij-

venterrein Apeldoorn-Noord in Apeldoorn. Daar

overtuigde de gemeente bouwmaterialenhandel

Kwakkel om Wiel Arets het pand te laten

ontwerpen. En IJsseloord 2 in Arnhem, waar

ontwikkelaar Ballast Nedam bureau GroupA

Aukett de opdracht verstrekte voor een bedrijven-

terrein in een parkachtige omgeving. De geselec-

teerde voorbeelden dienen als bron van inspiratie

en als basis voor het formuleren van aanbevelin-

gen. 

Architectuur Lokaal stelde een Vliegende Brigade

samen en vroeg deze de locaties te bezoeken

en in gesprek te gaan met betrokken opdracht-

gevers, architecten en ambtenaren. Op basis

van de gevoerde gesprekken formuleerde de

Vliegende Brigade aanbevelingen die relevant

zijn voor de ontwikkeling van toekomstige

bedrijventerreinen. 

In de publicatie Werk in uitvoering, opdracht-

gevers en bedrijventerreinen worden de acht

voorbeeldprojecten beschreven, aangevuld met

conclusies en aanbevelingen aan opdracht-

gevers. 

In vervolg op dit project wordt een beeldarchief

opgebouwd van de voorbeelden. De geselec-

teerde projecten worden gepresenteerd op:

www.arch-lokaal.nl 

CULTUREEL OPDRACHTGEVERSCHAP
EN BEDRIJVENTERREINEN

Nederlandse bedrijventerreinen staan niet

bekend om hun grote architectonische waarde

en bijzondere stedenbouwkundige opzet. De kri-

tiek richt zich op saaie, volgebouwde gebieden

langs de snelweg. Bij een groot deel van deze

bedrijventerreinen zijn geen stedenbouwkundigen

en architecten betrokken, maar bijvoorbeeld

tekenaars van een lokale bouwer. Dat concludeert

Harkolien Meinsma in het onderzoek De logica

van de lelijkheid (2004), dat zij in opdracht van

de Stichting Welstandszorg Noord-Holland uit-

voerde. Meinsma schrijft dat er bepaalde mecha-

nismen zijn aan te wijzen, waardoor bedrijven-

terreinen vaak zo lelijk zijn: gemeenten proberen

ondernemers bijvoorbeeld met lage grondprijzen

te lokken, waardoor er geen geld meer beschik-

baar is voor de vormgeving.

Volgens het Actieplan bedrijventerreinen van het

ministerie van Economische Zaken (2004), is

20% van de bestaande voorraad bedrijventerrei-

nen verouderd. Dat is ongeveer 21.000 hectare.

Bedrijventerreinen verouderen bijzonder snel,

onder andere door matige organisatie en beheer.

Daardoor ontstaat vraag naar nieuwe bedrijven-

terreinen: volgens het Actieplan is tot 2020 nog

eens 23.000 hectare nieuw te ontwikkelen terrein

nodig. Zo worden delen van Nederland volge-

bouwd met nieuwe bedrijventerreinen, terwijl op

verouderde terreinen een groot deel van de

gebouwen leegstaat.

Er valt te discussiëren over de mogelijkheden

van herstructurering en over de genoemde aan-

tallen, maar dat laat onverlet dat het een om-

vangrijke opgave betreft. Met uiteraard een grote

verantwoordelijkheid voor betrokken opdracht-

gevers. Wanneer zij zaken als beheer en onder-

houd beter organiseren en meer aandacht

besteden aan een visie voor de lange termijn,

kan de levensduur van bedrijventerreinen worden

vergroot.

WERK IN UITVOERING

Architectuur Lokaal heeft het initiatief genomen

tot het project Werk in uitvoering, om eraan bij te

dragen dat opdrachtgevers en architecten de

opgave tot een goed resultaat kunnen brengen.

Dit initiatief maakt deel uit van het Stimulerings-

programma Cultureel opdrachtgeverschap, dat

Architectuur Lokaal ontwikkelde in samenspraak

met het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Het doel van dit programma is opdrachtgevers

te stimuleren om naast financiële en functionele

eisen, ook culturele overwegingen een plaats te

geven in de planvorming. 

In voorgaande jaren heeft Architectuur Lokaal

zich gericht op de architectuur van wonen en

zorg (Het beste van drie werelden) en de ver-

nieuwing van wederopbouwwijken (Veertig jaar

later). Dit jaar gaat het over de ontwikkeling van

bedrijventerreinen. Pas als opdrachtgevers zicht

hebben op de mogelijkheden, kunnen zij worden

geïnspireerd om ook kwalitatief het best moge-

lijke resultaat na te streven.

OPDRACHTGEVERS

Er zijn veel verschillende manieren waarop het

opdrachtgeverschap bij bedrijventerreinen ver-

loopt. Grondeigendom is daarbij een belangrijk

onderwerp. De grondeigenaar maakt de grond

bouwrijp en geeft in bepaalde gevallen de

grondeigenaar een stedenbouwkundige opdracht

het plan uit te werken. Voor de bouw van

bedrijfspanden zijn de individuele ondernemers

vaak zelf opdrachtgever.

De gemeente maakt, wanneer zij grondeigenaar

is, de grond bouwrijp en verkoopt de percelen

direct aan eindgebruikers. Daarna zijn individuele

ondernemers verantwoordelijk voor hun bedrijfs-

gebouw. Dit is in Nederland de meest voorkomen-

de gang van zaken. 

Een andere mogelijkheid is vergelijkbaar met de

Engelse situatie, waarbij de grond in handen is

Bedrijventerrein Apeldoorn-Noord, Apeldoorn

Bedrijventerrein IJsseloord 2, Arnhem



WERK IN 
UITVOERING
OPDRACHTGEVERS EN

BEDRIJVENTERREINEN

ARCHITECTUUR LOKAAL

BESTELLEN

De acht projectbeschrijvingen zijn samen met de

bevindingen van de Vliegende Brigade gebun-

deld in de publicatie Werk in uitvoering,

opdrachtgevers en bedrijventerreinen. Het boek

sluit af met conclusies en suggesties voor

opdrachtgevers. Deze zijn zowel voor overheden

als voor marktpartijen interessant. Bij dit project

is ook een videofilm gemaakt. Het boek en de

film zijn te bestellen via de internetsite van Archi-

tectuur Lokaal: www.arch-lokaal.nl/publicaties 

VLIEGENDE BRIGADE

Jan Dirk Peereboom Voller, voorzitter (Studio JDPV) 

Harm Post (Bureau van Droffelaar)

Cees van Esch (Gelders Genootschap) 

Harkolien Meinsma (Bureau Meinsma redactionele

producties)

Willem Verhaak (Milieudefensie)

André Adank (Wethouder gemeente Breda) 

GESELECTEERDE BEDRIJVEN-
TERREINEN
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FLIGHT FORUM
GEMEENTE ZOEKT EXPERTISE BIJ
MARKTPARTIJ

Flight Forum ligt naast het bedrijventerrein

Eindhoven Airport, direct aan de luchthaven

van Eindhoven. De gemeente wilde een bij-

zonder bedrijventerrein ontwikkelen en vroeg

Schiphol Real Estate om daarbij te helpen. De

partijen richtten een CV op en gaven bureau

MVRDV de opdracht het stedenbouwkundig

plan en beeldkwaliteitplan te maken.

De infrastructuur op Flight Forum is ongebrui-

kelijk. Er is één hoofdweg met eenrichtings-

verkeer die langs alle bedrijvenclusters voert.

De clusters zijn als eilanden over het terrein

verspreid. Daardoor zijn er geen stoplichten

en is er ook geen hiërarchisch onderscheid

tussen hoofdwegen en zijwegen: elk bedrijf

ligt immers aan de hoofdweg.

Daarnaast is ook de dichte bebouwing een bij-

zonder onderdeel van Flight Forum. Volgens

het beeldkwaliteitplan moeten alle gevels van

de gebouwen op de clusters aan elkaar aan-

sluiten. Ook moet het gehele cluster worden

volgebouwd.

PLEIN EN CAMPUS WESTERMAAT
BEDRIJVENTERREINEN ALS
BELEGGING

Bedrijventerrein Westermaat in Hengelo ligt

aan de A2 en bestaat uit verschillende deel-

projecten. De ontwikkeling van het terrein is in

de jaren tachtig gestart. Onlangs is het project

Retail Park Plein Westermaat afgerond en

momenteel wordt de grond op de Westermaat

Campus uitgegeven.

Bijna alle grond van winkelgebied Plein

Westermaat was eigendom van ontwikkelaar

TCN Property Projects. TCN heeft ook alle

gebouwen op het terrein ontwikkeld en gaf

Mecanoo Architecten opdracht de gebouwen

en het gebied vorm te geven. Vervolgens ver-

kocht TCN de gebouwen aan een belegger.

Alleen Ikea en McDonalds hebben grond in

bezit en zijn eigenaar van hun gebouw. De

overige eindgebruikers (zoals BCC, Praxis en

Mediamarkt) huren de panden.

Naast Plein Westermaat ligt de Westermaat

Campus. Hier werkt de gemeente samen met

ontwikkelaar AM Vastgoed: maximaal 80% van

de bedrijfsruimte wordt door AM Vastgoed

ontwikkeld, bij de overige 20% zijn bedrijven

zelf opdrachtgever. Bureau Op ten Noort

Blijdenstijn kreeg opdracht het stedenbouw-

kundig plan uit te werken en reserveerde bijna

de helft van het terrein voor water en collectief

groen.


