
pagina 10

architectuur lokaal  #50. 10-2005

Bedrijventerreinen en havens met grote fabrieken
en zichtbare activiteiten verdwijnen steeds meer uit
het Nederlandse landschap. Het bedrijventerrein
anno 2005 bestaat vooral uit platte dozen, en hier en
daar een kantoorgebouw. Gewerkt wordt er allang
niet meer in de bedrijfshallen, want ze zijn vooral
bedoeld voor (tijdelijke) opslag. Een neutrale doos
met een flexibele plattegrond voor wisselende pro-
ductie of opslag is de meest geëigende vorm gewor-
den voor huisvesting van transportbedrijven. De
bouw van dergelijke neutrale hallen is alleen moge-
lijk door de productie van gestandaardiseerde
bouwelementen en is daardoor uit het architectoni-
sche denken verdwenen als ontwerpopgave. De
dozen ontstaan tegenwoordig op de tekentafel van
bouwbedrijven. En dat is zonde, want er is wel dege-
lijk eer te behalen aan het ontwerpen van dozen,
architecten kunnen daar dus een waardevolle bij-
drage aan leveren. 

perfecte dozen
In de studie De Perfecte doos, over de architectuur van
bedrijfshallen in Nederland heeft het bureau DaF-
architecten de problematiek rond de architectuur
van de bedrijfshal nader onderzocht. Met het onder-
zoek wordt aandacht gevraagd voor dit type archi-
tectuur en wordt benadrukt dat het gaat om een
architectonische ontwerpopgave. De studie plaatst
de hal in de historie van de industriële architectuur
en geeft een overzicht van de aspecten die bij de tot-
standkoming van een bedrijfshal aan de orde zijn.
Ook wordt de hal architectonisch gedefinieerd door
verschillende typen te onderscheiden. 
De kritiek van DaF-architecten richt zich mede op
de geslotenheid van bedrijfshallen. Gevels van
bedrijfshallen zijn vaak gesloten omdat er toch geen
mensen aan het werk zijn en er dus geen behoefte is
aan daglicht. Daardoor is het volgens DaF-architec-
ten van buitenaf onzichtbaar wat er binnen gebeurt,
terwijl een bedrijfsgebouw door een interessante
relatie tussen binnen en buiten zijn expressieloos-
heid kwijtraakt. Pas dan worden de dozen ‘leesbare’
objecten voor mensen die niets met de bedrijvigheid
te maken hebben: het gebouw functioneert dan als
visitekaartje.
De auteurs menen dat regelgeving en coördinatie
van gemeenten geen garantie bieden voor ruimte-
lijke kwaliteit. Gemeenten die met de ontwikkeling
van bedrijventerreinen economisch hun slag willen
slaan, zijn het grootste probleem. In de concurren-
tie met andere gemeenten worden visionaire plan-

nen en regels over aankleding en inpassing niet
gemaakt of (te) ruim geïnterpreteerd. 
Bij de bouw van bedrijfshallen is de rol van een
architect vaak miniem. Hoogstens wordt hij ingezet
als een soort esthetisch consulent die mag zorgen
voor de verfraaiing van de gevel, het materiaal- en
schilderadvies en het logo-ontwerp. Eén van de con-
clusies uit het onderzoek is dan ook dat de architect
zich weer zou moeten mengen ‘in de ontwikkeling
van het bouwproduct en weer meester wordt over
zijn vormgevingsmogelijkheden. Dat biedt hoop
voor de toekomst’. De auteurs van De Perfecte doos
illustreren hun stelling onder andere aan de hand
van een aantal projecten van het architectenbureau
Cepezed. Dit bureau bouwde de laatste jaren een
reeks bedrijfsgebouwen en bemoeit zich nadrukke-
lijk met productontwikkeling van bouwmateriaal.
Cepezed of het aan hen gelieerde bedrijf Bouwteam
General Contractors fungeert vaak als hoofdaanne-
mer. Er wordt gestreefd naar montage van geprefa-
briceerde producten. Het ontwerp wordt ter verge-
makkelijking opgedeeld in op zichzelf staande
elementen, die seriematig geproduceerd kunnen
worden. Dat kan een gevelpaneel, een vloerelement
of een gehele sanitaire unit zijn. Deze manier van
werken levert tijdswinst op en kan daardoor qua
kosten concurreren met een door een bouwbedrijf
ontworpen reguliere hal. 

de opdrachtgever op terreinniveau
De conclusie uit het onderzoek van DaF-architecten
is dat architecten vaker dan zij nu doen, een belang-
rijke rol zouden moeten spelen bij het ontwerpen
van afzonderlijke bedrijfshallen. Op zich is dat een
goed idee, maar ik zou daar nog iets aan toe willen
voegen, namelijk voor wie deze conclusies interes-
sant zijn. Het lijkt erop dat de auteurs van De Perfecte
doos zich richten tot architecten, en hoewel er wordt
gezegd dat regels van lokale overheden geen garantie
voor kwaliteit bieden, verzuimen zij om aan te
geven dat juist dáár de verantwoordelijkheid ligt: bij
de opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers op terrein-
niveau zijn overigens niet meer alleen de gemeen-
ten, steeds vaker mengen projectontwikkelaars zich
in het proces. Juist deze opdrachtgevers op het 
terreinniveau kunnen regels (laten) formuleren voor
de bebouwing van een bedrijventerrein. Bij verschil-
lende bedrijventerreinen die Architectuur Lokaal in
de studie Werk in uitvoering heeft beschreven, werd
bijvoorbeeld geëist dat het gebouw door een inge-
schreven architect werd ontworpen. Ook kan de

opdrachtgever een architect of stedenbouwkundige
inschakelen om een beeldkwaliteitplan te maken en
toe te zien op de naleving daarvan. Dus óók op terrein-
niveau is een rol weggelegd voor de ontwerpende
disciplines. 
Of de opdrachtgevers op terreinniveau nu eisen stel-
len aan de gebouwen of niet, uiteindelijk bepaalt de
opdrachtgever op kavelniveau wie het pand gaat
ontwerpen. Er ligt dus ook een grote verantwoorde-
lijkheid bij de bedrijven zelf, die als opdrachtgever
voor hun eigen gebouw optreden.
Twee voorbeelden kunnen dit illustreren. Project-
ontwikkelaar Ballast Nedam gaf voor het  bedrijven-
terrein IJsseloord 2 in Arnhem aan architect Philip
Vencken van bureau GroupA Aukett opdracht het
stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitplan
op te stellen. Ook trad Vencken op als supervisor en
controleerde de ontwerpen van nieuwe bedrijfspanden
aan het beeldkwaliteitplan. Volgens Vencken hoeven
dozen helemaal niet ‘lelijk’ te zijn. Als ze allemaal maar
aan relatief eenvoudige maar strakke regels voldoen,
kan volgens hem ruimtelijke kwaliteit ontstaan.
Vencken wilde eenheid in materiaalgebruik; in zijn
beeldkwaliteitplan stelde hij als eis, dat er een alu-
minium gevelplaat moest worden aangebracht en
dat bij voorkeur hout zou moeten worden gebruikt.
Ook werden er eisen gesteld aan reclamegebruik
(reclame-uitingen mogen niet boven het dak uitste-
ken) en aan de kleuren van de gebruikte materialen. 
Een ander voorbeeld is bedrijventerrein Flight
Forum in Eindhoven. In het beeldkwaliteitplan dat
architectenbureau MVRDV in opdracht van de
gemeente Eindhoven en Schiphol Real Estate maak-
te, wordt het ontwerpen van dozen tot ware kunst
verheven. Het terrein bestaat uit zes clusters, waar
van er vijf bebouwd worden met ‘luchtvaartgerela-
teerde bedrijven’, transportbedrijven dus, die veelal
in dozen huizen. De eisen van MVRDV voor Flight
Forum gingen nog iets verder dan op IJsseloord 2.
De clusters moesten uiteindelijk volledig volge-
bouwd zijn. De gebouwen van bedrijven die een
kavel op een van de clusters kochten, moesten dus
de volledige kavel bedekken. En omdat de kavelgren-
zen vloeiend zijn, ontstonden geen standaarddozen
met rechte lijnen en scherpe hoeken. Daarnaast
moesten kopers van een kavel dus een gebouw neer-
zetten, dat aansloot op het gebouw van de buren.
Verder dienden de volumes in één materiaal of
patroon te worden uitgevoerd en mochten er geen
luifels uitsteken. 

Jetse Oosterbaan Martinius

EEeenn  ddooooss  aallss  oonnttwweerrppooppggaavvee
Over bedrijfshallen en bedrijventerreinen

Langs de Nederlandse snelwegen staan bedrijfshallen, bouwmarkten en meubelboule-
vards steeds vaker vol in het zicht. De automobilist ziet al van verre het strakke bedrijfs-
gebouw met zijn pregnante logo’s en zijn strakke vorm. Bedrijventerreinen lijken uit niet
veel meer te bestaan dan parkeerplaatsen met wat dozen ertussen. Het merendeel van
die dozen wordt allang niet meer door architecten ontworpen, maar door tekenaars bij
een bouwbedrijf. En dat is jammer volgens het architectenbureau DaF-architecten, dat
een studie heeft verricht naar de architectuur van bedrijfshallen.

Een doos als ontwerpopgave
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kavels en terreinen
De auteurs van De Perfecte doos concluderen dat het
ontwerpen van een lege hal wel degelijk een uitda-
ging kan zijn voor architecten. Dat mag zo zijn, maar
de opgave voor opdrachtgevers op terreinniveau is
misschien nog wel belangrijker. Dan gaat het om de
basisvoorwaarden, waaronder een beter geheel kan
ontstaan dan op het gemiddelde bedrijventerrein. 
De studie van DaF-architecten geeft aan dat de wil
bij architecten om hallen te ontwerpen aanwezig is,
het is nu  aan de opdrachtgevers om hen te betrekken,
bij het ontwerp van bedrijventerreinen.

informatie
Het boek Werk in uitvoering, opdrachtgevers 
en bedrijventerreinen is te bestellen via 
www.arch-lokaal.nl en kost € 22,50 
(excl. verzendkosten).

De perfecte doos. Over de architectuur van 
bedrijfshallen in Nederland, 
is te bestellen via daf@luna.nl
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