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Nederland staat niet alleen in de zoektocht naar
de nieuwe economie en de worsteling met verou-
derde staddelen en bedrijfsgebouwen. Neem de
Noordfranse stad Roubaix. Nog niet zo lang gele-
den was deze stad, samen met het nabijgelegen
Lille, een centrum van de Franse textielindustrie.
Inmiddels is de productie niet meer lonend. Wel
bleef Roubaix een logistiek centrum, waar de post-
orderbedrijven hun bestellingen verwerken. De
laatste jaren is het Roubaix gelukt om in beeld te
komen bij het grote publiek, dat merkkleding met
fabriekskorting wil kopen. Een formule zoals we
in Nederland van Bataviastad kennen, maar
Bataviastad werd speciaal gebouwd voor outlet
shopping. De charme van Roubaix is dat industrieel
erfgoed een nieuwe bestemming kreeg. Gemeente
en bedrijfsleven slaagden erin om de neerwaartse
spiraal te doorbreken, ze maakten van een treurig
gebied een attractie, waar behalve Fransen ook
Nederlanders, Belgen en Engelsen op afkomen.
Het is massatoerisme, maar boven pretparkniveau.
Oude fabrieken werden omgebouwd tot winkel-
complexen, ateliers en theaters. Door deze ingrepen
kon karakteristieke negentiende eeuwse architec-
tuur bewaard blijven. Een Art Deco gebouw, dat
vroeger diende als badhuis en zwembad voor de
textielarbeiders, is gerestaureerd en nu in gebruik
als museum voor kunst en nijverheid. In een andere

Architectuur Lokaal  #57

Opgaven

Bedrijventerreinen > Tekst: Dirk Bergvelt > Beeld: Alain Leprince
Ontwerp van: La Piscine, Musée d'Art et d'Industrie de Roubaix door Jean-Paul Philippon  
Opdrachtgever: Gemeenteraad Roubaix en de Franse museumdirectie

Nu veel productie zich verplaatst naar plekken buiten Europa, moet
Nederland het hebben van de kenniseconomie. Daarbij komen nieuwe
combinaties van wonen, werken en recreëren in beeld. “Kennis” valt
breed te definiëren. Het gaat om technische bedrijvigheid maar ook om
design, mode en media. Gemeenten houden van creatieve bedrijven
omdat deze behalve werkgelegenheid ook status en uitstraling brengen.
Voor het bedrijfsleven liggen er kansen in Nederland, maar men kan
ook elders in Europa terecht. Wat gebeurt er in het nabije buitenland? 

Plekken voor 
kenniseconomie
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oude fabriek kwamen atelierruimten voor 
kunstenaars. Daarnaast wil de gemeente zich ook
profileren als centrum van de dans. Het beleid is
erop gericht om een eenzijdig productiemilieu om
te bouwen naar meer diversiteit, met recreatie
(inclusief funshoppen) en culturele functies als
motoren voor de lokale economie. 

Illustratief voor deze benadering is ook Metzingen,
een Zuidduits stadje met vakwerkhuizen en wijn-
feesten en geschikt als uitgangspunt voor wandel-
tochten in de Schwäbische Alpen. Maar daar
komen geen twee miljoen bezoekers per jaar op af.
Metzingen is aantrekkelijk geworden nadat 
modeconcern Hugo Boss hier zijn hoofdkwartier
vestigde. Dat bracht een productieafdeling naar
Metzingen, maar ook strategen en ontwerpers van
het bedrijf. Kortom: hoogwaardige arbeidsplaatsen
in de creatieve economie. In de omgeving van Hugo
Boss ontwikkelde zich een cluster van Factory Outlet
Centres, waar vijftig merken vertegenwoordigd zijn

(naast Duitse bedrijven als Puma en Adidas ook
Diesel, Esprit en Nike). Metzingen afficheert zich
tegenwoordig als ‘Outlet Eldorado’. Daarmee 
vervreemdt men zich misschien van sommige rust-
zoekende wandelaars, maar Aziatische toeristen
die thuis worden doodgegooid met namaak komen
hier graag hun authentieke merkartikelen halen.
Het sterke punt van Metzingen is met name de
nabijheid van het internationale vliegveld van
Stuttgart. Dat werkt twee kanten op, want zonder
het outlet fenomeen zou Stuttgart niet zijn opge-
nomen in het reisschema van Aziatische groeps-
vakanties. Aan dit succes in termen van bezoekers,
euros en arbeidsplaatsen is het nodige voorafgegaan.
Lokale bestuurders en bedrijven hebben flink 
moeten investeren om dit voor elkaar te kirjgen.
De aansluiting van het outletgebied op het histori-
sche stadscentrum van Metzingen heeft vorig jaar
een stadsvernieuwingsprijs gekregen van het Duitse
ministerie van EZ en de architectenkamer van

Baden-Würtenberg. Minder dan in Roubaix wordt
hier gebruik gemaakt van oude fabriekspanden.
De opgave was vooral om de nieuwe functies in te
passen in een kleinschalige landelijke omgeving 
en daarbij ook recht te doen aan de bestaande
kwaliteiten van het gebied. Veel van het ontwerp-
werk hier is verzorgd door het, in het naburige
Reutlingen gevestigde bureau voor architectuur en
stedenbouw van Riehle + Partner. 

De reisgezelschappen uit Azië vertrekken na een
paar uur weer naar Stuttgart en vliegen door naar
Rome of Amsterdam. De VVV hoopt dat andere
bezoekers langer blijven en wijst op de gotische
architectuur in Ulm en het aangrenzende stadhuis
van Richard Meier. Ook de gemeente ziet liever
niet alleen consumenten komen. Voor de duur-
zaamheid van de werkgelegenheid is het beter als
er ook hoogwaardige arbeidsplaatsen zijn. Die 
vragen om een goed leefklimaat. Ook de gemeente
Hamburg is zich daarvan bewust. Hamburg blijft

een belangrijke havenstad, maar voor het laden 
en lossen was in het centrum geen plaats meer.
Daarmee verloor het havengebied aan de noord-
oever van de Elbe zijn functie, een verhaal dat we
ook uit Amsterdam en Rotterdam kennen. De
opgave was om de verouderde haven bij de stad te
trekken. Hamburg  wil wel versterking van de 
economie, maar gelooft daarbij niet in monofuncti-
onele bedrijventerreinen. De noordoever van de
Elbe moet een stedelijk gebied worden met een 
stedelijke mix van functies. Overheid en ontwikke-
laars zijn nog volop bezig met dit megaproject,
maar de resultaten beginnen zichtbaar te worden.
Hier werkt ook een keur van architecten, waarbij
Nederland vertegenwoordigd is door Kees
Christiaanse van KCAP. Dit bureau maakte samen
met ASTOC uit Keulen het stedenbouwbouw-
kundige plan voor een nieuwe ‘Hafencity’ dat de
binnenstad van Hamburg uitbreidt met woningen
voor 1000 mensen, 7000 arbeidsplaatsen en
publieksfuncties die dagelijks 40.000 bezoekers
moeten trekken. Er wordt ook veel gedaan om het
historische karakter van de haven te behouden.
Oude pakhuizen worden gerenoveerd, voor de
openbare ruimte vormen de grachten met hun tal-
rijke bruggen een bijzonder kwaliteit. De gemeente
ziet het belang van een aantrekkelijk verblijfsmilieu
en besteedt duidelijk zorg aan routes voor voet-
gangers en fietsers. De gebiedsontwikkeling is nog
lang niet afgerond, maar het succes tekent zich af.
Gelukkig zijn er nog tapijthandelaren met een 
eeuwigdurende uitverkoop. De krakers en kunste-
naars hebben vrede gesloten met de gemeente en
horen bij de couleur locale. Ook Joop van den
Ende heeft het gebied ontdekt. Van hieruit runt zijn
bedrijf tien Duitse theaters en hier vestigde hij de
Joop van den Ende Academy, waar musicaltalent
wordt klaargestoomd voor de bühne. In Nederland
zijn we er lang van uitgegaan, dat sfeer er niet veel
toe doet in gebieden waar het geld moet worden
verdiend. Inmiddels leven we in een wereld 
waarin investeerders belang hechten aan ruimtelijke
kwaliteit. 

Informatie
www.roubaix.fr
www.metzingen.de
www.hamburg.de
www.kcap.nl
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