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‘Je moet toch bij een stad een

entree hebben en niet tussen

dozen binnenkomen en door

dozen de stad weer verlaten.’

Pieter van Geel, gedeputeerde

Ruimtelijke Ordening Provincie

Noord-Brabant, februari 2001.
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Aanleiding

Voor u ligt de ‘Handreiking ruimtelijke kwaliteit bedrijventerreinen’. De

samenstellers beogen hierin met teksten, foto’s en tekeningen te formule-

ren en uit te beelden wát ruimtelijke kwaliteit is en hóe men die kwaliteit

op bedrijventerreinen kan bereiken. 

Deze handreiking is een uiting van de bijzondere aandacht binnen de pro-

vincie Noord-Brabant voor zorgvuldig ruimtegebruik. Zorgvuldig ruimte-

gebruik betreft alle bestemmingen, dus ook het toenemende ruimtebeslag

voor (nieuwe) bedrijventerreinen. Vanuit die filosofie publiceerde de pro-

vincie in 1999 de ‘Handreiking efficiënt ruimtegebruik op bedrijventerrei-

nen’. Samen met Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en

Tilburg kwam de provincie in dat jaar tot de conclusie dat het begrip ruim-

telijke en architectonische kwaliteit verder moest worden uitgewerkt.

Doel en afbakening

Het onderwerp van deze handreiking is de totstandkoming van ruimtelijke

kwaliteit van bedrijventerreinen. Deze handreiking kan helpen bij het orde-

nen van de (uiteenlopende) gedachten over ruimtelijke kwaliteit. De vijf

grote Brabantse steden en de provincie dragen ideeën en kennis aan over

ruimtelijke kwaliteit van en op bedrijventerreinen. Zij hopen zo gemeenten,

ondernemers, architecten en andere betrokkenen op weg te helpen om

‘iets moois’ te maken van de plekken waar gewerkt wordt. Onder bedrijven-

terreinen worden alle gangbare segmenten verstaan: zware industrie,

transport en logistiek en gemengde terreinen. Kantoorlocaties en kantoor-

parken zijn in deze handreiking niet apart behandeld. Wel zijn veel inzich-

ten ook op die locaties van toepassing.

De handreiking is opgesteld door Architecture Research Institute (ARI) uit

Delft. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met medewerkers van de vijf

grote Brabantse steden en de provincie.

Opzet van de handreiking

Het frame van de handreiking wordt gevormd door de drieslag idee, pro-

ces en vak. Tekst, illustraties en diagrammen vullen elkaar aan en verwij-

zen naar elkaar. Na eerst een samenvatting met de belangrijkste kwaliteits-

elementen van het onderzoek, behandelt ‘Ruimte voor werken in stad en

land’ de huidige ideeën en zienswijzen van ruimtelijke kwaliteit van

bedrijventerreinen. Er wordt in algemene zin ingegaan op de hedendaag-

se plek van werkomgevingen in stad en land. ‘Inzetten op ruimtelijke kwa-

liteit’ beschrijft het ontwerpen van het proces gericht op ruimtelijke kwa-

liteit. Hierin spelen de overheid, het bedrijfsleven en de burgers een

belangrijke rol. ‘Het bedrijventerrein ontleed’ beslaat de vakmatige aspec-

ten. Het heeft als onderwerp de feitelijke opbouw van hedendaagse

bedrijventerreinen. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen de kern en

de rand. Als laatste worden in ‘Checklist ruimtelijke kwaliteit bedrijventer-

reinen’ vragen gesteld die in de verschillende ontwikkelingsstadia van

bedrijventerreinen aan bod kunnen komen.

Inleiding
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Ten slotte

De samenstellers hopen dat deze publicatie voor alle betrokkenen een

bron van kennis en inspiratie is, waarmee ruimtelijk hoogwaardige bedrij-

venterreinen in Noord-Brabant kunnen worden verkregen. Tekst en beeld

willen de ogen openen voor de eigenheid van bedrijventerreinen. De

publicatie wil laten zien dat het doorgronden van de eigen aard ervan kan

leiden tot een aanvaarbare en zelfs fascinerende ruimtelijke verschijnings-

vorm. De volgende zet is aan de gebruikers van de handleiding.

Het vliegwiel
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Deze handreiking wil een praktische bijdrage leveren aan de totstandko-

ming van ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen. Daarvoor is een

onderscheid gemaakt tussen drie in elkaars verlengde liggende begrippen:

idee, vak en proces. Deze drie tezamen vormen een soort ‘vliegwiel’. Het

idee gaat over de ideale plek van bedrijventerreinen in stad en land, het

vak betreft de benodigde deskundigheid en het proces omvat de stroomlij-

ning van de praktijk van initiatief en interactie tot en met uitvoering,

beheer en herstructurering.

Het vliegwiel idee-proces-vak

Voorafgaand aan het feitelijk vormgeven van bedrijventerreinen moet eerst

een begrip worden ontwikkeld over een aantal richtinggevende beginselen.

Deze komen onder meer in provinciale en rijksnota’s aan bod. Deze uit-

gangspunten betreffen de plaats van werkomgevingen in stad, dorp en

landschap. Zo’n overkoepelend concept of idee moet over een langere tijd

verschillende partijen kunnen binden aan een thema.

Er moet een proces worden ontworpen om het doel ook daadwerkelijk te

bereiken. Want het ontwikkelen van kwaliteitsdenken en -streven en de

implementatie daarvan in de praktijk gaan niet vanzelf.

Vakmatige kennis van de eisen die aan moderne bedrijventerreinen wor-

den gesteld, is daarbij onontbeerlijk. Bedrijven moeten namelijk zowel op

zichzelf als in hun omgeving ruimtelijk zo goed mogelijk kunnen functio-

neren. In deze handreiking verdient het vak van ruimtelijk ontwerpen bij-

zondere aandacht. Want dat vak beschikt bij uitstek over de kennis en

vaardigheid op dit terrein.

Idee: ruimte voor werken in stad en land

Bedrijventerreinen komen steeds vaker te liggen op zichtlocaties langs

snelwegen en spoorzones. Zij worden de visitekaartjes van steden, dor-

pen en landschappen. Veel bedrijventerreinen maken deze positie niet

waar. De onderkenning hiervan en het komen tot bevredigende oplossin-

gen hiervoor heeft de hoogste prioriteit. Zichtbare bedrijventerreinen zou-

den hiertoe in hun uitstraling bewust kunnen aanhaken op de identiteiten

van de achtergelegen steden en landschappen.

Het contourenbeleid, gericht op een gesloten stadsbeeld en open land-

schappen daartussen, leidt voor bedrijventerreinen tot het intensiveren

van het ruimtegebruik. Voor de bedrijventerreinen moet bovendien een

evenwicht worden gevonden tussen functiemenging en functiescheiding;

tussen bedrijventerrein als woonwijk of ‘no go area’. Ruimtelijke kwaliteit

is gebaat bij het overbruggen van deze tegenstelling. Alleen het eigene

van bedrijventerreinen kan het fascinerende vertrekpunt zijn voor ruimte-

lijke kwaliteit. Door het aanbrengen van een verschil tussen kern en ran-

den van bedrijventerreinen worden de twee inzichten gecombineerd.

Proces: inzetten op ruimtelijke kwaliteit

Om ruimtelijke kwaliteit te verkrijgen, zijn informele processen minstens

zo belangrijk als formele processen. Informele processen zijn erop gericht

om door een gezamenlijk leerproces te komen tot een breed gedragen

kwaliteitsnotie. In dit leerproces komt de economische waarde van ruim-

telijke kwaliteit uitdrukkelijk aan bod. De overheid wijst het bedrijfsleven

in het informele proces op de ruimtelijke kwaliteiten van de stad en de

Samenvatting
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beginsel voor de vormgeving op stedenbouwkundig niveau. Dit heeft niet

alleen gevolgen voor de inrichting van de openbare ruimte, maar ook voor

de onderlinge afstemming van de gebouwen.

Meervoudig ruimtegebruik impliceert over het algemeen het vergroten van

bouwvolumes. Deze schaalvergroting en de ingewikkelder gebruikspatro-

nen vragen om een strikt stedenbouwkundig plan. Hoe compacter de

planopzet des te nauwkeuriger het plan moet zijn in regelgeving en hand-

havend instrumentarium.

Slotopmerking

Voor het bovengenoemde ‘vliegwiel’ van idee-proces-vak is ook energie

nodig waardoor dat wiel kan draaien. Die brandstof bestaat uit integraliteit

bij vooral de overheid, inspirerend opdrachtgeverschap bij bedrijfsleven en

overheid, de grootst mogelijke professionaliteit van de adviseurs en ver-

beelding in de goede zin van het woord bij de ruimtelijke ontwerpers.
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belangengroeperingen op het betekenis van economische activiteiten voor

de stad.

De betrokkenheid van de leiding in zowel publieke als private organisaties

is onmisbaar voor de ‘ontsteking’ en de implementering van het kwali-

teitsdenken in organisaties. De provincie bevordert het grensoverschrij-

dend denken bij gemeenten en bedrijfsleven. Dit is voor een ruimtewin-

nende planning in de stedelijke regio’s van belang. Gemeenten moeten

daarvoor de financiële en voorwaardelijke uitgiftevoorwaarden van de

omringende gemeenten kennen.

Ruimtelijke kwaliteit is gebaat bij het zo vroeg mogelijk aan de orde stel-

len van ruimtelijke voorstellen en plannen in het proces. Deze plannen

zijn optimaal flexibel en getuigen tegelijk van een visie waaraan niet valt te

tornen. Ruimtelijke kwaliteit is ook gebaat bij een vruchtbare combinatie

opdrachtgever-architect. Overheden en belangenverenigingen kunnen

ondernemers daarbij helpen. Moderne bedrijfsarchitectuur is daarvoor

onderdeel van gemeentelijk architectuurbeleid.

Vanwege de eigendomsverhoudingen zijn herstructureringsopgaven een

gemeenschappelijk karwei voor de gemeentelijke overheid en de zittende

ondernemers. Standaardprocessen gaan niet op. De opgave vraagt van

beide partijen openheid en durf.

Vak: het bedrijventerrein ontleed

Om ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen te bereiken, is een vakmatig

begrip van bedrijventerreinen noodzakelijk. Functionaliteit en eigenheid

zijn de vertrekpunten.

Bedrijventerreinen horen zo goed mogelijk te worden ingepast in stad,

dorp en landschap. Te onderscheiden maatregelen voor de kern van een

terrein en voor de rand zijn daarbij behulpzaam. Vooral vanwege de zeer

zichtbare randen van bedrijventerreinen langs snelwegen, vraagt de (nieu-

we) identiteit van de erachter gelegen steden, dorpen of landschappen

extra aandacht. Samenhang tussen de verschillende schaalniveaus is van

groot belang voor ruimtelijke kwaliteit. Dit betreft alles van de ordening en

inrichting van de terreinen. Het aspect van de schaal, het voorkómen van

een overweldigend effect, speelt eveneens een rol.

Het vormen van een betekenisvolle openbare ruimte is het leidende
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