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Opgaven

Bedrijvigheid hoort bij de stad. Dat was zo in de
Gouden Eeuw en tijdens de industriële revolutie,
dat wordt weer zo in de nieuwe kenniseconomie.
Voor een deel zit de dynamiek zelfs op dezelfde
plekken: aan het water, op het knooppunt van
wegen. In veel landen gaat de overgang naar een
post-industriële economie gepaard met verbouwing
van pakhuizen tot appartementen en van kades tot
flaneergebieden. Dat is, met een variant op Dirk
Sijmons, een overgang van productie- naar con-
sumptielandschap. Maar er is meer dan wonen en
recreëren. Ook de 21e eeuw vraagt om productie.
Tijdens de internethype werden werkplekken aange-
sloten op de electronische snelweg. Toen was er
even het idee, dat creatief werk niet meer aan plaats
gebonden is. De hoofdarbeider zou net als Gerard
Reve naar het Friese of het Franse platteland kunnen
verhuizen. Dit arcadische model is alweer verlaten.
Inmiddels geloven economen dat vernieuwers
elkaars gezelschap nodig hebben. Een concentratie
van creatieve mensen kan een snelkookpan worden
voor inspiratie, ondersteuning en uitdaging. India

bereikt dat effect in netjes aangeharkte ICT-enclaves.
De westerse wereld zoekt meer de romantiek (en de
locatie!) van in onbruik geraakte havens en oude
fabrieken. Zo transformeerde Philips een verouderd
terrein in Eindhoven tot High Tech Campus, waar
talent uit alle windstreken intensief maar ook infor-
meel kan samenwerken. De huisvesting van de 
kenniseconomie vraagt meer dan een dak boven het
hoofd. Gewenst zijn locaties met contactmogelijkhe-
den en sfeer. Oude binnenstedelijke bedrijventerrei-
nen bieden een kans.

Hoe maak je een eigentijds werklandschap van
een verouderd terrein? Heel wat ontwerpers blijken
met dit thema bezig te zijn. Ook heeft een keur van
projectontwikkelaars verouderde werkgebieden ter
hand genomen. Elders in dit tijdschrift staat een
interview met Edwin van Huis die als opdrachtgever
het nieuwe Instituut voor Beeld en Geluid in
Hilversum liet bouwen. Van Huis schetst het ontstaan
van een bijzonder gebouw. Achter zijn verhaal ligt
een ander verhaal, dat van de aanpak door project-
ontwikkelaar TCN Property Projects van een terrein

waarmee het Nederlands Omroepbedrijf en van
Hilversum in hun maag zaten. Al ging het in
Hilversum niet om herbestemming van heroïsche
fabriekshallen, de aanpak van TCN past in lijn die
we ook in de ontwerpprijsvraag tegenkomen. Er is
een brede consensus, dat diversiteit een sleutelwoord
in de aanpak van bedrijventerreinen moet zijn. De
kritiek op gebruikelijke bedrijventerreinen richt zich
vaak op de architectuur, maar het achterliggende
probleem is de eenzijdigheid in het gebruik. Binnen
een recent uitgeschreven prijsvraag De juiste Mix van
het ministerie van Economische Zaken probeerden
architecten diversiteit vooral te bereiken door het

In de post-industriële economie worden pakhuizen verbouwd tot
appartementen en kades tot flaneergebieden. Maar naast wonen en
recreëren blijft werken nodig. Ook dat vraagt om goede plekken.
Ontwerpers en projectontwikkelaars zien hiervoor kansen op verou-
derde bedrijventerreinen. Meerwaarde ontstaat door een combinatie
van gebruiksvormen.
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Plekken voor 
kenniseconomie

In India vind je de kenniseconomie
in netjes aangeharkte parken. 
Het Westen werkt meer met oude
fabriekscomplexen.
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toevoegen van woningen naast bedrijven. In de pro-
jectontwikkeling gaat het tot dusver meer om een
andere vorm van diversiteit: een mix van verschil-
lende bedrijfsfuncties. Dat zal te maken hebben met
de regelgeving: het is niet eenvoudig om toestemming
te krijgen voor wonen op een voor werk bestemd
gebied. Zo zal Nederland nog wel even last houden
van het automatisme dat wonen en werken scheidt.
Snellere voortgang is te maken door het combineren
van verschillende soorten bedrijven en publieks-
functies. Zoals in Mediapark. Dat blijft in de nieuwe
vorm plaats bieden aan omroepbedrijven. Voor hen
is beveiligen een prioriteit na de recente moorden
op bekende Nederlanders. De nieuwe formule van
Mediapark brengt echter behalve afsluiting ook
openheid. Er komt een bezoekerspark, dat met het
Instituut voor Beeld en Geluid juist een groot aantal
mensen binnen moet halen. Verder kunnen nieuwe
bedrijven goed terecht in het park.
Innovatiecentrum MC3 moet een inspirerende
omgeving bieden aan startende ondernemingen en
praktijkstages voor studenten van hogescholen uit

de regio. De ontwikkelaar gaf KCAP architects &
planners opdracht om het stedenbouwkunig plan te
maken voor het gebied als geheel. Bij afzonderlijke
gebouwen zijn ook andere architecten betrokken,
zoals Neutelings Riedijk, die tekenden voor het
Instituut voor Beeld en Geluid.

Grote publiekstrekkers worden ook elders ingezet
bij de vernieuwing van bestaande terreinen. Bij  de
herontwikkeling van het CSM terrein in Halfweg,
voormalige de suikerfabriek halverwege Amsterdam
en Haarlem ziet de ontwikkelaar, Cobraspen, kan-
sen voor een megabioscoop en megastores. Door de
verkeersstromen die dat oproept gaat dat niet zonder
slag of stoot. Volgens de ontwikkelaar is hier een
oplossing voor gevonden, maar misschien is hier-
over het laatste woord toch nog niet gezegd. De
fabrieksgebouwen die blijven staan blijken nu al een
interessante vestigingsplaats voor creatieve bedrij-
ven, zoals architectenbureaus. Ook de Chinezen, die
andere bron van toekomstige welvaart, zijn hier in
beeld. Het terrein is genoemd als locatie voor hoofd-
kantoren en distributiecentra van Chinese bedrijven

die de Europese markt op willen. Als alle plannen
doorgaan, ontstaat hier een Sugar City waar jaar-
lijks meer dan 500.000 bezoekers te verwachten
zijn. Waaruit maar blijkt, dat een verouderd terrein
nog heel wat mogelijkheden heeft als het lukt om
een uitdagend plan op tafel te leggen. Cobraspen
Vastgoedontwikkeling werkte hiervoor samen met
Architectenbureau Prins & Kentie en met Soeters
Van Eldonk Ponec architecten. En uiteraard met de
diverse overheden. Zo spant de provincie Noord-
Holland zich in om het Chinese bedrijfsleven te inte-
resseren. Op dit moment krijgt het motto ‘behoud
door ontwikkeling’ al invulling door de transforma-
tie van suikersilo’s tot werkruimte. Zo ontstaan
zichtlocaties waar de automobilist niet hoeft te 
klagen over zoveelste verzameling saaie dozen. 
Het bedrijvenlandlandschap verandert ook figuur-
lijk. Was er vroeger een overzichtelijke tweedeling
tussen reguliere bedrijfshuisvesting en ‘broedplaat-
sen’ voor culturele ondernemers, inmiddels zijn tus-
senvormen ontstaan. Daarover meer in het volgende
nummer.

De silo’s van de suikerfabriek, Halfweg.
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