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manifest voor de gemengde stad

LEVE DWe staan in Nederland op een keerpunt in de ontwikkeling van steden. Want 
we moeten een antwoord formuleren op de behoefte van bewoners aan meer
variatie, levendigheid en stedelijke identiteit. En we moeten een antwoord

vinden op de vraag van ondernemers naar meer inspiratie, ruimte voor nieuwe bedrijfs -
vormen en verscheidenheid van werkplekken. We kunnen aan die behoeften invulling geven,
door op goed gekozen plekken wonen en werken op het niveau van wijken, buurten, 
(verouderde) bedrijventerreinen en gebouwen te mengen. 

Onze stelling is: functiescheiding waar dat moet, functiemenging waar dat kan. Het
mengen van functies is geen wondermiddel en het kan niet altijd en overal. Maar op

sommige plekken kan het onverwachte kansen opleveren. Steden worden er vaak sterker
van. En dat geldt niet alleen voor de grote steden, maar ook voor de kleine kernen. Kijk
maar eens goed naar de meeste centra: pareltjes van functiemenging. Ze beslaan minder 
dan één promille van de Nederlandse oppervlakte, maar zijn wel de drager van een groot
deel van de vaderlandse geschiedenis. Of kijk naar allerlei rafelranden in en om bebouwde
gebieden waar bijna autonoom interessante meng vormen ontstaan. We willen iedereen die
professioneel betrokken is bij de inrichting van de stad overtuigen hoe belangrijk het is 
om meer met functiemenging te doen. Want een woon-werkstad leeft. Een woon-werkstad
heeft karakter en identiteit. Bewoners kunnen er in sociaaleconomisch opzicht vooruit
komen en ondernemers kunnen er effectief samenwerken. Een woon-werkstad is bovendien
zuinig met ruimte en mobi liteit.

Er zijn unieke kansen om wonen en werken te mengen als we dit meenemen bij de 
actuele stedelijke opgaven: de binnenstedelijke transformatie, de stedelijke 

vernieuwing, de laatste uitleg en de herstructurering van bedrijventerreinen. 
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E STAD!
We pleiten ervoor om bij die opgaven af te wijken van het geijkte pad van func-

tiescheiding. Dat pad is een eeuw geleden ingezet. De negatieve consequenties
hiervan zijn duidelijk, maar in negen van de tien gevallen volgen we het pad nog
steeds. Functiemenging is de weg van de mééste weerstand. Daarvoor zijn nieuwe
strategieën, processen en producten nodig. Er is lef nodig om origineel te zijn en om
plat getreden oplossingen los te laten. 

Met zo’n dertig partijen zijn we aan de slag gegaan om in kaart te brengen wat 
er allemaal komt kijken bij het werken aan een gemengde stad. De resultaten van
studie, excursies, brainstorm, workshops en ontwerpsessies hebben we neergelegd in
dit boek. Het heeft ons geïnspireerd en we zijn er van overtuigd dat het ook u zal
inspi reren. leve de stad!

Remko Remijnse, Rocco Reukema (2by4-architects), Micha de Haas, Rosanne Jansen (Achitecten -
bureau Micha de Haas), Erikjan Cuperus, Erik Wiersema (ADP architecten), Jannie Vinke (ANA archi-
tecten), Maureen Anema, Maurice Gemmeke, Nienke Spiegelenberg (Arcadis), Robert van Bendegem,
Janine van Dijk, Rudi Thomas (Atrivé), Natalie Neary (Fortis Vastgoed Ontwikkeling), Aukje Teppema
(Gemeente Amsterdam), Paul Kersten (Gemeente Den Haag), Ellis Immerzeel, Hans Schroder, 
Franka Werner (Gemeente Enschede), Gerard Huttinga (Gemeente Goedereede), Robert Lautenbach
(Gemeente Winterswijk), Cees-Jan Pen, Sandra Tax (Gemeente Zaanstad), Wouter Groote (Groote
Advies en Projectmanagement), Ab van Luin, Geert-Jan Verkade (Habiforum), Frits Kwint (Milieu-
dienst Regio Alkmaar), Sytske du Crocq, Adriaan van Doorn (Ministerie van VROM), Marijn Schenk
(NEXT architects), Bart Aptroot, Matthijs Bouw, Bas van Vlaenderen (One Architecture), Edwin Rem
(Provincie Noord-Holland), Floris Hendriksen, Jan Edens (Provincie Zuid-Holland), Henk Bouwmeester
(tekst schrijver), Stef Janssen, Willem Korthals Altes, Erik Louw, Milly Tambach (TU Delft), 
Anouk Hendrikx, Marjoke Hoeve, Ellen van der Lei, Ellen Peper (Twynstra Gudde), Geesje Kuit
(Variya Overijssel)
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Van praten naar doen

Een mix van functies hoort bij de stad. Maar de laatste
honderd jaar ruimtelijke ordening heeft vooral geleid tot
gescheiden woonwijken, bedrijventerreinen, winkelcen-
tra en kantorenparken. Menging van functies is span-
nender, levendiger, zuiniger met ruimte en duurzamer
dan scheiding. Dat is het vertrekpunt van dit boek.
Functiemenging maakt de stad in sociaal, economisch en
fysiek opzicht vaak sterker. Het is een middel om woon-
wijken te verlevendigen en om de kwaliteit van bedrij-
venterreinen te verhogen. Dat is geen nieuw inzicht,
maar er wordt nog weinig mee gedaan. Er wordt vooral
veel over gepráát; in de praktijk is functiescheiding nog
steeds de overheersende trend.

Kentering
Toch is er een kentering op komst. Er hangt vernieu-

wing in de lucht. In de eerste plaats omdat we in Neder-
land eenvoudig niet meer genoeg ruimte hebben om alle
functies naast elkaar te positioneren. In de tweede
plaats omdat steeds duidelijker wordt dat de doorgesla-
gen functiescheiding nogal wat nadelen kent: bloedeloze
woonwijken, ongeïnspireerde werklocaties en winkel-
centra die na sluitingstijd uitgestorven zijn, snelwegen
die vollopen. In de derde plaats omdat duidelijk wordt
dat door functies te isoleren er achterkanten ontstaan
met bijbehorende rommel en onleefbaarheid. En in de
vierde plaats omdat de noodzaak tot scheiding van func-
ties niet meer zo groot is als vroeger. Voor de meeste
bedrijven is er geen argument te bedenken waarom die
zich alleen buiten de woonomgeving zouden mogen
vestigen. 

Voor wie doen we het allemaal?

De stad is gebouwd voor de mensen die er gebruik van
maken. Dat zijn in de eerste plaats de mensen die in de
stad wonen, werken of er een bedrijf runnen. In de
tweede plaats zijn het bezoekers: mensen die de stad
nodig hebben vanwege haar winkels, ziekenhuis, theater
of rechtbank. Door een compacte stapeling van functies
kan de stad de bakermat zijn van groei en bloei. Voor
velen is de stad een springplank. Functiemenging is een
middel om mensen die de stad als basis gebruiken verder
te helpen in hun sociaaleconomische en bedrijfseconomi-
sche ontwikkeling.

Bewoners
Kijken we naar bewoners, dan is duidelijk dat veel

stedelingen behoefte hebben aan beleving en levendig-
heid. Mensen willen wonen en werken combineren in
een niet al groot gebied en voorzieningen moeten het
liefst in de buurt zijn. Bewoners willen zich thuis en
vertrouwd voelen in hun woonomgeving. Dat geeft een
gevoel van veiligheid en betrokkenheid. Veel stedelingen
hebben bovendien behoefte aan meer kansen. Bedrijvig-
heid in de stad kan bij dat alles helpen. Het zorgt voor
activiteit,   levert werk en stageplaatsen op en biedt
mogelijkheden voor zelfstandig ondernemerschap. Door
functies te mengen, krijg je natuurlijke ontmoetings-
plaatsen waar vertrouwdheid kan ontstaan. 

In veel steden is bovendien behoefte aan meer varia-
tie in woonvormen. En daar kunnen de huidige mono-
functionele bedrijventerreinen misschien iets in doen.
Terreinen die op dit moment opnieuw worden ingericht
en gesegmenteerd bieden kansen om ook unieke wonin-
gen en woon-werkcombinaties te realiseren. 

i n l e i d i n g

Er hangt vernieuwing in de lucht
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Werkers
Kijken we naar de mensen die in de stad werken, dan

zien we ook veranderde behoeften. Steeds meer onder -
nemers, maar vooral ook hun werknemers zitten niet te
wachten op een strak bedrijvenpark bij de snelweg. Zij
moeten het hebben van uitwisseling van kennis en creati-
viteit en van steeds wisselende samenwerkingsverbanden.
Die ondernemers vestigen zich daarom liever mid den in
een bruisende stad. Dat geldt ook voor ondernemers voor
wie de stad de afzetmarkt is en voor allerlei non-profit -
instellingen. Verder kiezen vooral ook startende en kleine
ondernemers hun woningen en woonomgeving als basis.
Geschikte werklocaties vind je in oudere stedelijke gebie-
den of verouderde haven- en industrieterreinen in transi-
tie: betaalbaar, levendig en inspirerend. 

Andere gebruikers
De stad is niet alleen van belang voor de mensen die

er wonen en werken, maar ook voor bezoekers die de
stad in al haar functies gebruiken. Een levendige stad
waar mensen elkaar in verschillende rollen ontmoeten,
verrijkt de samenleving. Ontmoeting is de basis van
cultuur. Het belang van levendigheid overstijgt de stad
zelf. Ook al wordt de stad in eerste instantie gemaakt
door zij die er wonen en zij die er werken.

Koppeling met stedelijke vraagstukken
Veel werkers hebben een omgeving nodig hebben

waar ook mensen wonen. En andersom hebben bewoners
een woonomgeving nodig waar ook mensen werken.
Daarmee kan functiemenging bijdragen aan een oplos-
sing voor belangrijke vraagstukken van stedelijke
ontwikkeling: stedelijke vernieuwing, de realisatie van
sociaaleconomisch sterke wijken, de revitalisering van
verouderde bedrijventerreinen en de ontwikkeling van
duurzame werklandschappen. Functiemenging is hierbij
geen doel op zich, maar een middel met onverwachte
mogelijk heden.

(N)iets nieuws onder de zon 

Functiemenging is niet nieuw. Iedere stad heeft gebie-
den waar functies van oudsher zeer intensief door
elkaar lopen. Als we werken aan functiemenging in de
stad, moeten we allereerst zorgen dat deze gebieden
gemengd blijven. Daarnaast moeten we de ervaringen uit
die gebieden exporteren naar nieuwe ontwikkelingen.
Door goed naar de van oudsher gemengde gebieden te
kijken, kunnen we veel leren. Deze gebieden kunnen als
voorbeeld dienen voor processen en ruimtelijke oplossin-
gen die functiemenging ook in andere delen van de stad
ondersteunen.

Centrumstedelijke gebieden
Functiemenging is van oudsher het kenmerk van de

meeste centrumstedelijke gebieden. Vaak zie je een brede
variatie van woningen, instellingen en bedrijven. Er
wonen studenten, starters, jonge tweeverdieners, oude-
ren et cetera. Mensen wonen vaak boven de winkels of
in appartementencomplexen bij het winkelhart. De
bewoners waarderen de nabijheid van voorzieningen en
het stedelijke karakter: de diversiteit en levendigheid
die het centrum te bieden heeft. Zij accepteren dat dit
gepaard gaat met enige overlast. Bereikbaarheid met de
fiets en het openbaar vervoer is voor deze groepen
belangrijker dan met de auto. Ook de ondernemers zijn
heel divers: zowel qua omvang als qua type bedrijvig-
heid. Kleinschalige bedrijven (detailhandel, zakelijke
dienstverlening, horeca) en veel non-profitinstellingen
kiezen voor de stedelijke centra, omdat daar hun afzet-
markt is en vanwege het sociaaleconomische netwerk, de
uitstraling en de identiteit van het gebied, de nabijheid
van voorzieningen en omdat er soms unieke, relatief
betaalbare plekken zijn, zoals loodsen en monumentale
panden. Soms is functiemenging niet zichtbaar, maar
wel aanwezig, zoals bij thuiswerkers en starters. Daar-
naast bevinden zich ook grootschalige bedrijven in het
centrum zoals kantoren van instellingen en overheid,
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theaters en musea. Zij vinden (een deel van) hun werk-
nemers en klanten in de directe omgeving. 

Tussengebieden
Ook allerlei tussengebieden kennen van oudsher een

menging van functies. Tussengebieden vinden we op de
overgangen tussen stad en land en op plekken tussen
oude en nieuwe bestemmingen. Bijvoorbeeld aan de
randen van de stad, tussen woonwijken en bedrijventer-
reinen of op onbestemde locaties in het stedelijke weef-
sel. Door de ligging en de positie trekken deze gebieden
ontwikkelingen aan die zelden zijn gepland. Het ruimte-
gebruik is vooral het resultaat van afspraken tussen
spelers onderling.1 De functionele invulling van tussen-
gebieden is in veel gevallen niet helder vastgelegd (onbe-
stemd gebied) of is in de loop der tijd veranderd. Func-
tiemenging ‘ontstaat’ hier op basis van zelforganisatie.
De betrokkenen maken zelfstandig afspraken over
gebruik en inrichting. Wonen is er veelal gekoppeld aan
bedrijvigheid, naast en/of achter woningen, en er zijn
kansen voor mensen die naar een bijzondere woonvorm
zoeken. Verder zijn deze tussengebieden geschikt voor
zeer uiteenlopende soorten van bedrijven. Ook de meer
informele economie vindt hier een plek. 

Succesfactoren
Centrumstedelijke gebieden zijn succesvol vanwege

intensief en efficiënt ruimtegebruik. Door hierop in te
zetten, kan het omliggende landschap open worden
gehouden. Ook blijkt dat de enorme diversiteit tot dyna-
miek en daarmee tot een bloeiend stadsleven leidt. De
gemengde milieus zorgen voor levendigheid en daardoor
ook voor (een gevoel van) veiligheid. Bedrijvigheid facili-
teren is van groot belang om de functiemenging in
centrumstedelijke gebieden te bewaren. Niet alleen de
grote ketens, maar juist ook kleine ondernemers, star-

ters en kunstenaars met een atelier en een galerie
zoeken ruimte in of nabij het centrum. Daarmee kan een
stad zich onderscheiden en profileren en wordt de stad
een broedplaats waar steeds weer nieuwe bedrijven
ontstaan. Een binding met de binnenstad is daarbij een
noodzakelijk uitgangspunt. Een centrumstedelijke loca-
tie is bij uitstek een plek voor creatieve werkplaatsen.
Een hoge dichtheid van mensen op een bepaalde locatie
werkt ontmoeting en contact in de hand en maakt zo
nieuwe ideeën en innovaties waarschijnlijker.

Tussengebieden zijn succesvol vanwege de grote opna-
mecapaciteit. Dat komt doordat deze gebieden vaak flexi-
bel, duurzaam en veerkrachtig zijn. Er is een dynami-
sche informele structuur, waarbij zelforganisatie zorgt
voor betrokkenheid en voortdurende aanpassing aan
actuele behoeften. Hierdoor kan snel worden ingespeeld
op conjuncturele veranderingen. Een tussengebied geeft
ruimte aan functies die op andere plekken niet passen
maar die wel van economisch belang zijn.

Over dit boek

Functiemenging maakt de stad in sociaal, economisch en
fysiek opzicht vaak sterker. Steeds meer partijen zijn het
daarover eens. Het blijkt bovendien uit tal van geslaagde
projecten. Toch kan er nog veel meer met die wetenschap
worden gedaan. Het blijkt dat overheden en private
partijen vaak weinig zicht hebben op de successen en
dilemma’s van het mengen van functies. Er is ook
weinig zicht op de doelgroepen voor wie functiemenging
aantrekkelijk is. En er staan wetten en regels in de weg. 

Habiforum
Om een trendbreuk te bereiken, is het belangrijk

traditionele opvattingen los te laten en te zoeken naar
nieuwe inzichten en nieuwe inspiratie. Frisse ideeën en
nieuwe concepten. Er is behoefte aan nieuwe kennis en
kunde. Kennis van technieken en oplossingen. En kunde

1 Frijters, E., e.a., Tussenland, NAi Uitgevers, Rotterdam/Ruimtelijk

Planbureau, Den Haag, 2004.
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van methoden en processen. Die constatering vormde de
basis van het Habiforum-project ‘Mengen in de Stad’. Dit
project is in 2006 en 2007 uitgevoerd en is ontstaan
vanuit de premisse dat functiemenging bijdraagt aan
een duurzame kwaliteit van bedrijventerreinen. Van
daaruit ontstond het inzicht dat functiemenging ook
bijdraagt aan duurzame herstructurering van woonwij-
ken. Dat bij elkaar vormt een sleutel om te komen tot
sterkere steden, zowel voor bewoners als voor bedrijven.
Met ruim dertig partijen uit praktijk, beleid en weten-
schap zijn werk- en leerervaringen uitgewisseld. Deze
partijen leverden daarmee inbreng voor de ontwikkeling
van vernieuwende woon-werkconcepten. In dit boek
worden die concepten gepresenteerd. Er worden voor-
beelden en inzichten aangereikt die kunnen helpen
nieuwe initiatieven te ontplooien.

Wat maakt dit boek bijzonder?
De opgaven in verschillende delen van de stad staan

centraal. Van daaruit beoordelen we welke kwaliteit
functiemenging kan toevoegen. Daarbij bespreken we
ontwerpoplossingen en instrumenten die in de verschil-
lende gebiedstypologieën aan de orde kunnen zijn. Dat
biedt een handvat om functiemenging doelgericht en
gebiedsspecifiek in te zetten als een effectief middel om
de kwaliteit van de stad te verhogen. Met dit boek koppe-
len we dus een theoretisch kader aan de praktijk waar
bestuurders, ontwikkelaars, ontwerpers en andere beslis-
sers mee te maken hebben. 

Het boek is op meerdere manieren te gebruiken: als
basis voor onderbouwing van beleid, als inspiratiebron
en als beknopte handreiking voor de uitwerking van
beleid. Afhankelijk daarvan kunt u als lezer op verschil-
lende plaatsen ‘instappen’. Deel I plaatst functiemen-
ging in de context van de levende stad en zoomt in op de
belangen van bewoners en bedrijven. In dit deel kijken
we waar functiemenging kan helpen om specifieke maat-
schappelijke doelstellingen te bereiken. Wat levert het
op als er in overwegende woongebieden meer werkplek-

ken komen en wat levert het op als er in overwegende
werkgebieden meer woningen komen? Deel II geeft
antwoord op de vraag: hoe kan functiemenging worden
bevorderd? Er worden nieuwe strategieën uitgewerkt op
het gebied van marktbenadering, ontwerp, ontwikke-
ling, milieu en samenleven. Die strategieën bieden hand-
vatten aan bestuurders, ontwikkelaars, corporaties,
ontwerpers en anderen die professioneel bezig zijn met
de ontwikkeling van de stad. Deel III is een synthese:
een overzicht van unieke plekken en unieke kansen. Het
is een snel en handzaam overzicht van wat dit boek te
bieden heeft.

Tussen de delen komen vier professionals aan het
woord. Direct na deze inleiding Mels Crouwel. Daarna
achtereenvolgens René Scherpenisse, Adri Duivesteijn en
Rudy Stroink. In deze interviews geven zij een prikke-
lende visie op functiemenging.

Ontwerpstudies
De inzichten in dit boek zijn onder meer ontleend

aan studies van architectenbureaus die voor dit werk
zijn geselecteerd vanwege hun bewezen betrokkenheid
bij functiemenging. Voor dit project zijn oorspronkelijke
ontwerpstudies ingebracht en vervolgens door een ander
bureau aangevuld met als oogmerk de functiemix te
maximaliseren. De oorspronkelijke studies met de
reviews laten een breed spectrum van vernieuwende
ontwerpoplossingen zien. Ze zijn bedoeld als verbeelding
in de meest letterlijke zin: ter illustratie en ter inspira-
tie. U vindt een uitwerking van de studies als intermez-
zo’s in deel I en II van dit boek. 
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i n t e r v i e w

Mels Crouwel, Rijksbouwmeester

Eerst de visie, dan de regels

interview • mels crouwel woonwerk! •  wegen naar functiemenging in de stad16

Functiemenging is geen doel. Het is een middel om maatschappelijke meerwaarde te

realiseren. De overheid is de geëigende partij om die meerwaarde met een goed geleide

ruimtelijke ordening na te streven. Daarvoor moet zij uitgaan van een duidelijke visie

op de inrichting van de ruimte. Maar aan die visie ontbreekt het de laatste jaren meer

en meer, aldus rijksbouwmeester Mels Crouwel. Hij pleit voor een visionaire sturing

door de overheid. Eerst de visie, dan de regels.
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Tennisbaan

‘Functiemenging is vooral geen ontwerpvraagstuk’,
begint Crouwel en kritiseert de inzendingen voor een
prijsvraag van het ministerie van Economische Zaken
over functiemenging op bedrijventerreinen. Volgens
hem bevatten de inzendingen veel beeld maar weinig
inhoud: ‘Een tennisbaan op het dak van een bedrijfshal
is een leuke ontwerpoplossing, maar getuigt niet van al
te veel inzicht. Wat me in dat soort plannen enorm
opvalt, is dat de ondernemers met hun belangen verge-
ten worden. Om tot functiemenging te komen, is een
ontwikkelingsstrategie nodig, waardoor een plek lang-
zaam maar zeker tot een gemengd milieu kan groeien.

Daarvoor heb je dus niet zozeer architecten nodig, maar
wel mensen die snappen hoe functies bij elkaar kunnen
aansluiten. Mensen die snappen hoe het voorzieningen-
niveau, mobiliteit, wonen en werken in elkaar kunnen
grijpen. Welk soort werken past bij welk soort wonen?
Het gaat vooral om logistiek. Je komt dan terecht bij
planologen of organisatiedeskundigen. Maar ook weten-
schappers met een brede kijk op hoe de samenleving zich
ontwikkelt.’

Schinkel

Vroeger lagen bedrijventerreinen altijd aan de rand van
de stad. Net als sportvelden en volkstuincomplexen. Dat
was handig, want daardoor konden deze gebieden, naar-

mate de stad groeide, gemakkelijk van kleur veranderen.
Zo ontstond er automatisch een menging van wonen,
werken en recreëren, zowel in ruimte als in tijd, zegt
Crouwel. Als voorbeeld noemt hij het bedrijventerrein
Schinkel in Amsterdam-Slotervaart waar hij met z’n
architectenbureau (Benthem-Crouwel) is gevestigd. Het
is een oud havengebiedje waar tot voor kort alleen kleine
productiebedrijven zaten. Maar vanwege de ligging in de
stad en de ontsluiting, is het gebied ook heel aantrekke-
lijk geworden voor andere vormen van bedrijvigheid en
andere functies: ‘Dus eerst zie je creatieve bedrijvigheid
komen, zoals architecten en kunstenaars. Daarna krijg je
ook woningen en een druk vanuit de kantorenmarkt. Dat
alles heeft een prijsopdrijvende werking. De gemeente is
er niet direct blij mee omdat zij ook wil dat kwetsbare
bedrijven daar kunnen blijven.’ Desondanks meent Crou-
wel dat het gebied erop vooruit is gegaan: ‘Niet per se
voor de bedrijven die er zaten, maar als geheel is het er
beter en leuker geworden. Er gebeurt veel meer en ook
economisch werkt het goed.’

Zonering

De ontwikkeling van Schinkel is een voorbeeld van hoe
de Nederlandse ruimtelijke planning nog half en half
leunt op zoneringen, oordeelt Crouwel: ‘Dat is een over-
blijfsel van het functionalisme.’ Maar zoneren om het
zoneren is niet effectief, vindt hij. Gemeenten zouden
beter moeten nadenken voor een gebied wordt gezo-
neerd: ‘Soms heeft plaatsbepaling een logische achter-
grond. En als je er dan eenmaal mee bent begonnen,
moet je doorzetten. Soms zelfs veel sterker. Het is onzin
om op een bedrijventerrein met transportbedrijven
woningen te willen bouwen. Of om het RAI-complex in
te pakken met woningen. Daarmee haal je de conflicten
naar je toe. Nu is er veel leegstand in kantoren en zegt
iedereen “Hup, maak er woningen van.” Ook dat kan
lang niet overal.’ Er zijn ook veel plekken waar zonering

Om tot functiemenging te komen, is een 
ontwikkelingsstrategie nodig, waardoor een 
plek langzaam maar zeker tot een gemengd 
milieu kan groeien
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minder logisch is. Daar houden de regelgeving en de
bestemmingsplannen functiemenging ten onrechte
tegen. Daar zou de gemeente het beleid moeten aanpas-
sen om combinaties van wonen en werken veel meer te
stimuleren. ‘Functiemenging moet geen doel op zichzelf
worden. Het is een middel om maatschappelijke meer-
waarde te realiseren’, zegt Crouwel. ‘Duurzaamheid,
mobiliteit, sociale veiligheid. Door functies te mengen is
het langer licht en levendig in een buurt of wijk en zijn
er meer mensen op straat. Niets is er mooier dan werken
aan huis.’ Hij rekent voor dat als maar 10 procent van de
werkende bevolking thuis werkt, Nederland in één klap
verlost zou zijn van het fileprobleem: ‘Maar altijd gaat
het erom dat je de juiste functies mengt.’ 

Verrommeling

Volgens Crouwel is er te veel regelgeving die functiemen-
ging onnodig bemoeilijkt: ‘De rijksoverheid zou over het
grote systeem, het grote raamwerk moeten nadenken en
de uitwerking vervolgens aan gemeenten moeten overla-
ten. De verrommeling die nu ontstaat is een gevolg van
rekensommetjes die niet kloppen. Daardoor gaat ieder-
een veel te veel voor zichzelf aan de slag en is er in de
praktijk veel te weinig samenwerking tussen buurge-
meenten. Iedere gemeente ontwikkelt z’n eigen bedrij-
venterrein. Ik vraag me af wat we over vijftien, twintig
jaar met al die terreinen moeten. Ze liggen meestal pal
aan de snelweg, waardoor ze niet geschikt zijn voor de
meeste andere functies. De verrommeling van het land-
schap is het gevolg van gebrekkig beleid van de rijksover-
heid.’ Crouwel stelt dat er nu te veel regels, procedures
en partijen zijn en dat het aan een globale visie op de
inrichting van Nederland ontbreekt. Door een gebrek
aan visie probeert de overheid de ruimtelijke ordening
in regels en procedures te vatten. Maar volgens die
regels is het niet meer mogelijk zoiets als een bruisende
stadsstraat te maken waar auto’s en een tram kunnen

rijden à la Leidsestraat of Vijzelstraat: ‘Dat zou te smerig
zijn en te veel lawaai maken. Daarom kan het niet.
Onzin. Als er eerst een visie was, had je daarna de regels
kunnen maken. Het is volslagen waanzin dat we in
Nederland vastlopen in de files en dat we niet in staat
zijn daar binnen vijf à zes jaar iets aan te doen. Om in
Nederland een spoorbaan aan te leggen, heb je twintig
jaar nodig!’ 

Gezond verstand

Het gebrek aan visie bij de overheid komt doordat kennis
in de afgelopen jaren is wegbezuinigd, ervaart Crouwel:
‘Steeds vaker gaat het bij de overheid om procedures. De
mensen met inhoudelijke kennis op het gebied van ruim-
telijke ordening zijn naar marktpartijen overgestapt.’
Daarmee ontstaat de situatie dat marktpartijen klagen
dat de overheid onvoldoende sturing geeft en dat het
beleid onduidelijk en inconsistent is: ‘De overheid die er

geen verstand van heeft, laat een ontwikkelaar die geld
wil verdienen z’n verhaal vertellen. Tegelijk vind ik dat
ontwikkelaars wel eerder met wat meer maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid te werk hadden kunnen
gaan.’ Als de gemeente in die omstandigheid stelt dat
functies moeten worden gemengd, blijft het bij leuke
ontwerpoplossingen zoals de eerder genoemde prijsvraag
van EZ heeft opgeleverd, vreest Crouwel. ‘Ambtenaren
zitten tot en met de fase van het definitief ontwerp bij
de ontwikkelaar aan tafel. En voor iedere beslissing

Als maar 10 procent van de werkende 
bevolking thuis werkt, zou Nederland in 
één klap verlost zijn van het fileprobleem
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moeten ze eerst terug naar de wethouder of wordt er nog
een aanvullend onderzoek gedaan. Tegelijk zie je nu bij
het Bos en Lommerplein waarom marktpartijen zaken
het liefst gescheiden willen houden. Publiek-private
samenwerking komt voor een deel voort uit onvermogen.
Onvermogen dat ertoe leidt dat de rollen onduidelijk
worden afgebakend en verdeeld.’ Juist bij hoogwaardige
en complexe oplossingen in gemengde stedelijke gebie-
den is dat essentieel. Crouwel houdt een pleidooi voor

gezond verstand. De inrichting van gemengde stedelijke
gebieden vereist vóór alles een heldere visie. En het is
een kerntaak van de overheid om die te vormen en daar-
aan vast te houden: ‘Denk nou eerst eens goed na. Teken
een gebied niet alleen in plattegrond, maar maak ook
eens een 3D-model waar je doorheen kunt rijden. Dan zie
je wat kan en wat niet kan.’ Op grond van kennis en
visie moet de overheid de lijnen uitzetten en daar
vervolgens de beleidsinstrumenten op afstemmen. Niet
andersom. 

Denk nou eerst eens goed na: teken een gebied 
niet alleen in plattegrond, maar maak ook eens 
een 3D-model waar je doorheen kunt rijden
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De begrippen ‘functiemenging’ en ‘stad’ zijn in zekere zin synoniem. 

Want alleen een combinatie van functies geeft mogelijkheden voor synergie. Dat maakt de

stad tot een bruisend geheel waar bewoners en ondernemers hun weg kunnen vinden. 

Het schaalniveau waarop wonen en werken zijn gemengd, vormt de sleutel om duurzame 

en leefbare stedelijke milieus te realiseren. Hoe dat precies werkt, hangt af van de concrete

plek in de stad. In een naoorlogse woonwijk heeft functiemenging een heel andere vorm en

uitwerking dan op een bedrijventerrein. 

In dit deel gaan we uit van de doelen die voor verschillende delen van de stad worden 

nagestreefd, en die met functiemenging kunnen worden ondersteund. We gaan op zoek naar

de mensen die zich aangetrokken voelen tot een omgeving waar wordt gewoond én gewerkt. 

Wie wil er wonen in een gemengd gebied? Wie wil er werken? Wie heeft er baat bij functie-

menging en wat schieten zij ermee op? Wat zijn hun drijfveren?

Op die manier pellen we de stad af. Zodoende vinden we een weg om functiemenging gebieds-

specifiek en doelgericht in te zetten als een van de instrumenten om de stad sterker te maken. 

Er ontstaat een genuanceerd beeld: functiemenging is een middel, geen doel. Ook al komt het

middel niet vanzelf; het is de meest complexe weg. 
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1 De toekomst der stad 
Steden waren van oudsher vanzelfsprekende stapelingen van functies. Pas honderd jaar geleden 

is welbewust van dat beeld afgestapt en zijn grote stedelijke gebieden met slechts één functie

ontstaan. Die ontwikkeling heeft nadelen, waardoor er nu steeds meer stemmen opgaan om de 

historische functiemenging terug te brengen.

hoofdstuk 1 •  de toekomst der stad deel i   •  functies maken de stad22

De historische stad 

Een stad is een compacte samensmelting van ruimtes en
gebouwen waar mensen wonen, werken en leven en
waar zich bestuur, recht, handel en cultuur concentre-
ren. Zonder die concentratie van functies is er nauwe-
lijks sprake van een stad in de volle betekenis van het
woord. Stapeling van functies maakt de stad tot stad en
slechts daardoor konden steden van oudsher de motor
zijn van economische, sociale en culturele ontwikkeling. 

In Nederland, evenals elders in Europa, was dat beeld
van de stad tot het begin van de vorige eeuw vanzelf-
sprekend. Steden ontwikkelden zich op een beperkte
oppervlakte veelal binnen een ring van stadsmuren en
stadswallen. Daarbuiten bleef verstedelijking beperkt tot
een beetje bedrijvigheid en enkele buitenplaatsen.
Binnen de stad hadden winkels, woningen, bedrijven,
gebouwen voor bestuur en rechtspraak, kerken en kroe-
gen een organisch gegroeide plaats. Zodra de markt was
afgelopen, werd het plein vrijgegeven voor ontmoeting,
sport en spel. De herberg was tegelijk hotel, café,
gemeenschapshuis en kasteleinswoning. 

De uiteengelegde stad

Met de industriële revolutie veranderde dit beeld. In een
periode van plotselinge economische groei werden de
spoorwegen aangelegd met hoofdstations aan de rand
van de toenmalige steden. Veelal aan de andere kant van
het station werden industriegebieden aangelegd. Voor de
arbeiders die het platteland verruilden voor de nieuwe
kansen in de stad werden de eerste uitbreidingswijken
aangelegd. Hiermee zette zich een proces van ontmen-
ging in. Het was een bewust gestuurd proces, want
industrie stonk en de grote schaal waarop nieuwe
woningen moesten worden gebouwd, bood een uitgele-
zen kans om gezonde woonmilieus te realiseren.

De overheid voerde in 1901 de Woningwet in om via
regelgeving de kwaliteit van woningen te verhogen.
Bouwtechnische eisen en een ruimtelijke scheiding
tussen hinderlijke bedrijvigheid en een schone woonom-
geving, waren de middelen. Later roerden ook ontwer-
pers zich. Gezaghebbende stedenbouwkundigen initieer-
den het Congrès Internationaux d’Architecture Moderne
(CIAM) en schreven in 1932 een manifest met twee
samenhangende doelstellingen: gezonde woningbouw en
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een scheiding van wonen, werken, verkeer en recreatie.
Hoewel het manifest al direct zijn uitwerking kende,
werd het pas in 1945 gepubliceerd, varend op een schip
tussen Marseille en Athene.1 Deze inzichten, gekoppeld
aan de naoorlogse woningnood, economische expansie,
industrialisering van het bouwproces en opkomende
automobiliteit vormden een explosief mengsel waardoor
de ontmenging crescendo doorzette. In Nederland brach-
ten iconen als Van Eesteren, Bakema, Van Eyck en Riet-
veld het gedachtegoed van CIAM op grote schaal in de
praktijk. Ruim opgezette woonwijken met de industrie
op afstand. Dat is ‘een omgeving die den mensch
verkwikt en inspireert en hem in aanraking brengt met
de schatten van de geest en het gemoed; die hem het
contact met de natuur niet onthoudt en de gemeen-
schapszin in hem wekt en versterkt’, schrijft steden-
bouwkundige Bos.2 Scheiding van functies was het
ideaal. De auto maakte het ideaal bereikbaar. 

De stad van morgen

Het resultaat van een eeuw functiescheiding is overal in
Nederland te zien: eenvormige woonwijken en slaapste-
den. Bedrijventerreinen en kantorenboulevards. Winkel-
centra en perifere detailhandelslocaties. En daar tussen-
door een zich dagelijks repeterende exodus en intocht
van tweeverdieners en scholieren. De eeuw van functie-
scheiding heeft een stempel gedrukt op het karakter van
onze steden. In de binnensteden van vóór de Woningwet
zijn alle functies gemengd. In de nieuwe binnensteden
en de latere uitbreidingswijken zijn de functies geschei-
den. Grosso modo heeft een eeuw functiemenging geleid
tot een verontrustende ontkenning van de stad. 

Maar nu staan we op een keerpunt. Want de nadelen van
functiescheiding komen scherp aan het licht: bedrijven-
terreinen die snel verslijten, woonwijken met sociaaleco-
nomische achterstanden, autowegen die vollopen, ruim-
teverspilling en een gebrek aan levendigheid, afwisse-
ling, karakter en kansen. Functiescheiding is te ver
doorgeschoten. Tegelijk zijn de oude voordelen van func-
tiescheiding voor een groot deel achterhaald. De indus-
trie stinkt niet meer als vroeger en om bewoners in
aanraking te brengen met de ‘schatten van de geest en
het gemoed’ kan een gemengd woon-werkmilieu wel eens
heilzamer zijn dan een eenvormige uitbreidingswijk. 

En zo wordt er in Nederland op diverse plekken hard
gewerkt aan nieuwe impulsen voor een gemengde stad.
Veelbelovende voorbeelden zijn de Zuidas, Over-Amstel
en Buiksloterham in Amsterdam, de Kop van Zuid in
Rotterdam, het Paleiskwartier in ’s-Hertogenbosch, het
Chassé Park in Breda, het Laakhavenkwartier in Den
Haag, het Leerpark in Dordrecht en Strijp S in Eind -
hoven. Dit zijn voorbeelden waar via integrale gebieds -
ontwikkeling inhoud wordt gegeven aan functiemen-
ging. Het zijn ook voorbeelden van hoog stedelijke meng-
milieus. Ze kunnen een wegbereider zijn om ook in
andere delen van de stad en in suburbane gebieden de
kansen voor functiemenging te verbreden. Want de stad
der toekomst is een woon-werkstad. Dat is een stad waar
zo nodig functies gescheiden zijn, maar waar functies
gemengd zijn als dat kan. Zo’n stad is sterk en duur-
zaam.

1 CIAM, Charte d’Athène, Marseille, Athene, 1945.

2 Bos, A., De stad der toekomst, de toekomst der stad, Rotterdam, 1946.
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• Oorspronkelijke studie 
(ADP architecten en NEXT architects)

ADP architecten en NEXT architects hebben in een
studie een beeld geschetst van de ruimtelijke consequen-
ties die maatschappelijke ontwikkelingen kunnen
hebben op ruimtegebruik voor woningen, bedrijven en
kantoren. Het kantoor zoals we dat nu kennen, zou in de
toekomst qua typologie uiteen kunnen vallen in een hele
reeks van nieuwe werkplekken, elk met hun eigen voor-
delen, stellen de twee bureaus. Het ontstaan van de
netwerksamenleving, de individualisering, de welzijns-
maatschappij en de economie van ideeën dragen bij aan
die ontwikkeling.

Hét kantoor is niet meer
Twee grote multinationals gaan op een heel verschil-

lende manier om met hun hoofdkantoren aan de Amster-
damse Zuidas. In het kantoor van ABN-AMRO vinden
alle werkzaamheden plaats en werken circa 3000 mede-
werkers. ING heeft voor een ander concept gekozen en
een relatief klein, maar zeer representatief gebouw neer-
gezet waar 300 medewerkers werken. Andere werkzaam-

heden vinden plaats in verschillende backoffices
verspreid over het land. Dit voorbeeld laat zien dat hét
kantoor nu al niet meer bestaat. Veel kantoren zijn nu
nog traditioneel gevestigd op locaties die goed bereikbaar
zijn voor werknemers en klanten en dragen tegelijker-
tijd het corporatieve imago van het bedrijf uit. In de
toekomst is het echter niet ondenkbaar dat verschillende
werkfuncties zich op verschillende locaties vestigen,
waarbij het welzijn van de werknemer, in de vorm van
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Het woon-werklandschap 
van de 21e eeuw

Een typologische studie naar flexibele inpassing
van werkfuncties in suburbane woonwijken.
Een verbredende studie van ANA architecten 
op basis van een studie van Erik Wiersema 
(ADP architecten) en NEXT architects.
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nabijheid van zijn werkplek en aantrekkelijkheid van
zijn werkomgeving, een grotere rol zal gaan spelen.
Slechts een klein deel van de verschillende werkfuncties
is specifiek gebonden aan de representatieve frontoffices
waar veel grote bedrijven zitten. Een flink deel van het
werk kan plaatsvinden in backoffices. En vooral dat deel
leent zich heel goed voor kleinschalige, eventueel
bedrijfs ongebonden kantoorgebouwen in woongebieden. 

Van hometrainer tot teamplayer
ADP en NEXT hebben in hun studie werkvormen

onderscheiden die samen het werklandschap van de 21e
eeuw grotendeels bestrijken: als ‘hometrainer’ in de
eigen woonomgeving, als ‘roadrunner’ op plaatsen die
direct ontsloten zijn aan de infrastructuur of als
‘networker’ op locaties met een informele sfeer. Enkele
keren per kwartaal komen mensen bijeen in de ‘team-
player’ voor het bepalen van het beleid of het initiëren
van een nieuw project. Enkele keren per jaar zonderen
mensen zich af voor reflectie en persoonlijke ontwikke-
ling in de ‘mindworker’. Maar als ‘selfsupporter’, met
alle mobiele elektronische gadgets, is iedereen overal
slagvaardig. Het onderscheid naar deze werkvormen met
bijpassende locaties laat zien dat het traditionele
kantoor slechts in enkele gevallen goed beantwoordt aan
de eisen die het werk stelt. In verreweg de meeste geval-
len is er behoefte aan andersoortige werkruimtes.

• Uitbreiding van de studie 
(ANA architecten)

Wat is werken? Wat is een kantoor? In Nederland is een
kantoor planologisch gedefinieerd als een onderneming
met meer dan 70 procent kantooroppervlak. Een bedrijf
omvat minder dan 30 procent kantooroppervlak. Bedrij-
ven stellen andere eisen aan hun omgeving dan kanto-
ren. Bereikbaarheid voor vrachtauto’s en logistiek
maken dat bedrijvenlocaties veel extensiever worden
benut dan kantoren. De grondprijzen op bedrijvenloca-
ties zijn dan ook een stuk lager dan op kantorenlocaties. 
Deze onderverdeling heeft geleid tot typische kantoor -
locaties en typische bedrijvenlocaties. 

Veranderingen in de kiem
Maar op de verouderde bedrijvenlocaties is een klein-

schalige ontwikkeling zichtbaar die wellicht een voorbode
is van een tendens die zich in de komende tijd verder 
zal doorzetten. Versterkt door de opkomst van creatieve
industrie vestigen steeds meer kantoorachtige bedrijven
zich op traditionele bedrijvenlocaties. Deze ondernemin-
gen met 30 en 70 procent kantooroppervlak tussen 30 tot
70 procent, geven verschillende redenen op waarom ze
voor dit type locatie kiezen: de prijzen zijn laag, er is
voldoende parkeergelegenheid, de uitstraling is informeel
en het karakter sluit aan bij de pioniersgeest. 
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Wanneer deze ontwikkeling zich doorzet, wordt het
belangrijk om na te denken over hybride locaties,
waarin verschillende functies naast elkaar kunnen
bestaan. Dan verdwijnt het traditionele onderscheid
tussen kantoor en bedrijf en tussen wonen en werken. 

Typologische benadering
Het loslaten van de traditionele scheiding tussen

wonen, kantoren en bedrijven kan leiden tot een enorme
typologische verbreding ten opzichte van de huidige
bouwpraktijk. Een typisch voorbeeld van de menging
van wonen met een kantoor/bedrijf op kavelniveau is 

een ontwerpstudio in Geldrop. Hier richt de bestaande
woning zich naar de formele straatzijde. Het kantoor/
bedrijf richt zich naar het informele achtergebied. Het
interessante is tevens dat het gebouw zich enerzijds
conformeert aan de traditionele loodsarchitectuur en
anderzijds door middel van twee enorme dakvensters
een eigenzinnig imago heeft dat zich juist aan die archi-
tectuur onttrekt. Een ander voorbeeld is het gebouw
Multifunk. Dit gebouw is ontwikkeld als een flexibel
woon-werkgebouw, waarin een continue functieverande-
ring mogelijk is. Het gebouw zit qua structuur, ontslui-
ting en installatietechniek zodanig in elkaar dat allerlei
vormen en groottes van gebruik mogelijk zijn. Ook hier
is sprake van een hybride uitstraling.

Suburbane conditie
Bij nieuwe suburbane uitleggebieden zijn we gewend

aan geoptimaliseerde plannen waarin elke vierkante
centimeter is benut en waarin kantoren en bedrijven
zijn beperkt tot de randen van de locatie als geluidsbuf-
fer naar snelweg of spoorlijn. De vraag is nu, in
hoeverre traditionele woonverkavelingen zich lenen
voor werkfuncties en welke ingrepen eventueel nodig
zijn om ook werkfuncties te kunnen opnemen. ANA
heeft vier suburbane verkavelingen onderzocht op de
mogelijkheden voor functiemenging. 

Meerwaarde
De studie laat zien dat het binnen diverse woonverka-

velingen heel goed mogelijk is te mengen met werken.
De ruimtelijke randvoorwaarden zijn goed aan te passen,
zodat er meer variatie in korrelgrootte mogelijk is, er
meer parkeerplaatsen kunnen wor den ge realiseerd en er
ruimte is voor transformaties en uit brei dingen. Op deze
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manier kun nen nieuwe stadsuitbreidingen
worden gerealiseerd, waar in het monofunctio-
nele karakter wordt doorbroken. De woning-
markt is redelijk stabiel en voorspelbaar. De
markt voor werkgebouwen is aan meer fluctu -
aties onder hevig. Voor menging is daarom een
meer flexibele verkaveling nodig, waarin niet
bij voorbaat alle kavels worden volgebouwd. Als
die flexibiliteit er in zit, biedt dat ruimte voor
geleidelijke ontwikkeling, waarbij ook werk-
functies de ruimte krijgen zich te vestigen in
een gebied.
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Haveneiland IJburg
De gridstructuur van Haveneiland

IJburg kent verschillende blokmaten. De
blokken zijn in principe 175 meter lang
en variëren in breedte. Deze structuur
heeft een grote mate van flexibiliteit
naar woningtypologie en geeft veel
mogelijkheden voor de menging van
wonen en werken zowel in grondgebon-
den als in gestapelde vormen. De variatie
in verkaveling speelt zich af op blok -
niveau, waardoor binnen een blok
verschillende combinaties van typolo-

gieën en functies mogelijk zijn. Door de
hoge dichtheid van Haveneiland IJburg
is echter wel maatwerk vereist om alle
programmatische randvoorwaarden goed
op te lossen. Flexibiliteit in de tijd,
bijvoorbeeld in de vorm van uitbreid-
baarheid, is binnen deze structuur veel
minder goed mogelijk.
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grondgebonden woningen

gestapelde woningen

collectief ondergronds
parkeren

verkaveling 100% wonen woonblok

verkaveling wonen en werken

woonlaagbouw en werktorens flexibel woon-werkgebouw

woonlaagbouw achter werkwand woonrand met werkinterieur

woonwerkblokken
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Borneo/Sporenburg
Borneo/Sporenburg heeft een zeer

compacte verkaveling van grondgebon-
den woningen. In plaats van een
achtertuin staan de woningen rug aan
rug en hebben ze een patio en/of een
dakterras. Bewoners parkeren op de
eigen kavel. Door de grote blokdiepte en
de introverte gebouwtypologie leent
deze verkaveling zich goed voor func-
tiemenging. Om variatie in groottes van
gebouwen mogelijk te maken kan de
halve of de volledige blokdiepte worden

gebruikt en is een variatie van de kavel-
breedte mogelijk.
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dakterras en/of patio

parkeren op kavel

rug-aan-rugtype

verkaveling 100% wonen woonkavel

dubbeldiepe werkloods dubbeldiep lichthofkantoor

enkel kantoor dubbel woon-werkhuis

enkel woon-werkhuis brede loods

verkaveling wonen en werken woonkavel
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Almere Overgooi
De verkaveling met vrijstaande

huizen van Almere Overgooi is voor
Nederlandse begrippen exceptioneel
ruim opgezet. Het landschappelijke
karakter en de privacy van de woningen
wordt gegarandeerd door grote boomsin-
gels die het gebied doorsnijden. De
uitgifte maakt het mogelijk zowel grote
individuele huizen te bouwen als grote
collectieve huizen waarin meerdere huis-
houdens wonen. De enorme kavelmaat is
zeer geschikt voor menging met werken.

Er is voldoende ruimte voor grotere en
kleinere gebouwen, toekomstige uitbrei-
dingen en parkeren. De boomsingels,
bebouwingsregels en de kavelmaat
zorgen voor voldoende geluid- en zicht-
buffer tussen de verschillende kavels. 
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boomsingel

woning

woning achter 
op de kavel

bedrijf voor op de kavel

kantoren

parkeren
bedrijven

tuin

verkaveling 100% wonen woonkavel

verkaveling wonen en werken woon-werkblokken
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Singels 6 Ypenburg
De rijtjeshuisverkaveling van Singels

6 Ypenburg is in wezen zeer traditioneel
met kavels van 5.40 meter breed. Maar
bijzonder is de kaveldiepte van 30 meter.
Parkeerruimte in de tuin is bereikbaar
vanuit het achterpad. Daarnaast zijn de
straatwanden opgebouwd uit verschil-
lende architectonische eenheden, waar-
door de suggestie van een kavelsgewijze
uitgifte ontstaat. Dit principe leent zich
met een kleine aanpassing zeer goed
voor de menging met werkfuncties. De

smalle kavels zijn niet geschikt voor
werkfuncties, maar bij een flexibele
kavelbreedte kunnen grotere en kleinere
werkgebouwen wel worden ingepast. Ook
een variabele bouwdiepte biedt meer
mogelijkheden. Door via het achterpad
alle kavels autotoegankelijk te maken,
kunnen parkeervoorzieningen voor
werkfuncties worden uitgebreid.
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woning

parkeren

berging

parkeren

bedrijf

parkeren

bedrijf

dubbele woning

kantoor

tuin

verkaveling 100% wonen woonkavel

verkaveling wonen en werken woon-werkblokken
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2 Werken in 
overwegende woongebieden

Van 1901 tot en met de huidige realisatie van grootschalige Vinex-wijken is het principe van 

functiescheiding leidend geweest. De grootste delen van de stad zijn daardoor monofunctioneel. 

Er zijn kansen om hier werkfuncties in te brengen. Vooral in de voor- en naoorlogse woonwijken 

en in uitbreidingswijken die nu nog in ontwikkeling zijn. Een visie op de gemengde stad kan dan

worden gekoppeld aan de stedelijke opgaven van vandaag. En om te kijken wat functiemenging 

kan doen, beginnen we bij een beschouwing van de behoeften van de primaire gebruikers van 

de stad: de bewoners en de ondernemers.
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Wat willen de bewoners? 

Iets beleven in de stad
De vrijetijdseconomie is een van de snelst groeiende

economische sectoren van de afgelopen jaren. Het tekent
hoezeer mensen iets willen beleven. Beleving lijkt het
kernwoord in de samenleving van morgen. Een leven-
dige stad verleidt bewoners, bezoekers en investeerders.
Initiatieven van onderop krijgen er een kans. Hoe meer
de stad te bieden heeft, hoe beter haar imago.3 Mensen
die de kans hebben om bewust te kiezen voor een
woning in de stad, kiezen in de regel voor een woning in

een omgeving met voorzieningen, andere mensen, ont -
moetingspunten en werk. Mensen die daar geen behoefte
aan hebben, kiezen bij voorkeur een woning in een dorp
of op het platteland. Door functies te combineren wordt
de stad voor veel mensen interessanter en aantrekkelij-
ker. Dan komen meer bewoners en bezoekers naar de
stad met in hun kielzog meer koopkracht en nieuwe
bedrijven. Dat wil niet zeggen dat de stad overal maar
levendig moet zijn. Maar op goed gekozen plekken is
levendigheid essentieel. 

Zich thuis voelen 
Bewoners vinden het belangrijk om zich thuis te

voelen in hun buurt en om mensen en plekken te
herkennen. Het gaat vaak om ‘vertrouwde vreemden’:

3 Bouwmeester, Henk, Heerlijke stad; dertig excellente voorbeelden van

stedelijke vernieuwing, Ministerie van VROM, Den Haag, 2005.
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men kent elkaar van gezicht, weet ongeveer waar men
woont en dat geeft vertrouwdheid. Die sociale binding is
het grootst als veel mensen lang in dezelfde buurt blij-
ven wonen en als er voldoende natuurlijke ontmoetings-
plaatsen zijn, zoals kleine detailhandel, scholen, speel-
en sportvoorzieningen en bedrijvigheid. 

De behoefte aan sociale binding wordt er in de
mondiale netwerksamenleving trouwens niet minder op.
Integendeel: lokale identiteit lijkt steeds belangrijker te
worden.4 Mensen functioneren in allerlei fysieke en
virtuele netwerken, maar niemand is ‘foot loose’. Juist
door de mondialisering hebben mensen meer behoefte
zich te kunnen hechten aan de thuisomgeving. 

Door functiescheiding verdwijnen veel natuurlijke
ontmoetingsplaatsen en is sociale omgang steeds minder
vanzelfsprekend. En dat wordt ervaren als verlies en als
‘onveilig’. Bewoners geven aan dat zij de behoefte
hebben om zich te binden aan hun wijk, buurt en straat.
Men zoekt naar fysieke, sociale en economische anker-
punten. Identiteit (past de wijk bij me) en reputatie
(durf ik iedereen te zeggen waar ik woon) zijn hiervoor
cruciaal. Bewoners willen het gevoel hebben dat hun
wijk een wijk is om trots op te zijn. Dat ze daar goed
zitten en dat investeringen in de woning en de wijk de
moeite waard zijn. Als bewoners zich in positieve zin
identificeren met hun wijk, blijven ze. Ook als het hen
beter gaat. Dat leidt tot minder doorstroming en meer
sociale binding. 

Bijzondere functies in de wijk kunnen bijdragen aan
identiteit en reputatie. Een bedrijf dat goed draait, een
bedrijvencentrum of een cluster van bedrijven kan zo’n
identiteitsdrager zijn.

Erop vooruit gaan
Bewoners willen er ook altijd op vooruit gaan. Dat

geldt niet alleen voor bewoners van de oude wijken met
relatieve achterstanden op allerlei gebieden, maar net zo
goed voor de meer welgestelde bewoners in de nieuwe,
suburbane Vinex-wijken. Het is een intrinsieke wens van
vrijwel iedereen om er in sociaaleconomisch opzicht
steeds op vooruit te gaan. De VROM-raad5 pleit ervoor
om die ambities van bewoners als vertrekpunt te nemen
voor stedelijk vernieuwingsbeleid. De raad introduceert
daarvoor het begrip ‘sociale stijging’. 

Stijging gaat met kleine stapjes. Dat betekent dat er
op de verschillende ladders (arbeid, onderwijs, wonen)
voldoende sporten moeten zijn. Maar die zijn er niet
altijd of helemaal niet. Zo dreigen in de oude wijken
goedkope bedrijfsruimtes te verdwijnen. In de nieuwere
wijken zijn die er überhaupt niet. Terwijl deze essentieel
zijn om bewoners de kans te geven een eigen bedrijf te
starten. En zelfstandig ondernemerschap is voor velen
een perspectiefrijke stijgingsroute en voor sommigen
zelfs het enige alternatief. Zo bezien kan functiemen-
ging zorgen voor meer sporten op de sociaaleconomische
ladder en dus een krachtig instrument zijn in de stede-
lijke vernieuwing.

Kansen voor werkfuncties

Werken in voor- en naoorlogse wijken
De koppeling met stedelijke vernieuwing  In 2000

keek voormalig Rotterdams wethouder Pim Vermeulen
nog eens terug op de stadsvernieuwing van de jaren
zeventig:6 ‘We hebben het nu allemaal wel gedaan, al die

4 Beek, R. van, ‘Lokale emoties wijzen ontwikkelaars de weg’ in:

Verder; dossier locatieontwikkeling, Arcadis, Amersfoort, 2006.

5 VROM-raad, Stad en stijging; Sociale stijging als leidraad voor stedelijke

vernieuwing, Den Haag, 2006.

6 Bouwmeester, H.E. onder redactie van OBR, Ruimte voor economie,

Samson, Alphen aan den Rijn, 2000. 
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gipsplaten en die nieuwe kozijnen en die vernieuwde
lagere scholen en die nieuwe pleinen en noem maar op,
maar zijn de mensen er nu een streep verder mee geko-
men in maatschappelijke en emancipatorische zin? Want
dat was toch onze opzet?’ Vermeulen betwijfelt het laat-
ste, ook al is het voor hem helder dat de oude wijken
zonder het eerste volstrekt onleefbaar zouden zijn
geworden. Sako Musterd, hoogleraar geografie en plano-
logie aan de Universiteit van Amsterdam zegt zeven jaar
later:7 ‘Dat is ook logisch. Neem een werkloze. Je kunt
zijn woning slopen en een nieuwe bouwen, maar daar-
mee krijgt hij echt geen baan. Voor criminaliteit geldt
hetzelfde.’ Na de stadsvernieuwing werd de sociale
vernieuwing als een appendix aan de operatie toege-
voegd. Dat werd de opmaat voor de stedelijke vernieu-
wing met een fysieke, sociale en economische pijler. 

Het succes van stedelijke vernieuwing hangt sterk
samen met de mate waarin ‘sociaaleconomisch’ en
‘fysiek’ gelijk op gaan. Zonder een sociaaleconomische
invalshoek kan fysieke vernieuwing niet tot een duur-
zaam resultaat leiden. Maar door verkokering op alle
niveaus is een koppeling tussen die twee lastig tot stand
te brengen. Tot een echte integrale aanpak is het ook na
tien jaar stedelijke vernieuwing niet gekomen. En
inmiddels is het zover dat sociale spanningen tot uitbar-
stingen leiden, zoals in maart 2007 in de Utrechtse wijk
Ondiep. Gebeurt er niets, dan kan dat in meer wijken
gebeuren. Veertig wijken, waaronder Ondiep, staan
daarom op de prioriteitenlijst van de minister van
Wonen, Wijken en Integratie. Hoe functiemenging een
aanjager van de stedelijke vernieuwing kan zijn, is geïl-
lustreerd voor de wijk Woensel-West in Eindhoven op
pagina 42 van dit boek.

Kansen voor werkfuncties   Veel vooroorlogse wijken
kenden voorheen relatief veel economische activiteiten.8

In de tijd van de stadsvernieuwing voerden gemeenten
echter een actief beleid om bedrijvigheid naar de randen
van de stad te verplaatsen ten voordele van de woon-
functie. De ligging van vooroorlogse wijken, dicht bij het
centrum, biedt zeker mogelijkheden om economische
functies nu weer terug te brengen. Het kan helpen om
beter aan te sluiten bij gevarieerde woonmilieus die
stedelijk georiënteerde woonconsumenten verlangen en
het kan helpen om veelal laaggeschoolde werkzoekenden
in deze wijken nieuwe perspectieven te geven. Deze
wijken zijn met name ook aantrekkelijk voor startende
ondernemers. De detailhandel heeft terrein verloren,
maar de zakelijke dienstverlening wordt steeds belang-
rijker.

In de meeste naoorlogse wijken is de werkfunctie
vanaf het begin nooit aanwezig geweest, afgezien van
winkelcentra en concentraties met buurtvoorzieningen.
De ruime opzet van de meeste naoorlogse wijken en de
teruglopende behoefte aan buurtwinkels biedt allerlei
kansen en nieuwe mogelijkheden voor bedrijvigheid. Net
als in vooroorlogse wijken kan een bedrijvige woonomge-
ving helpen om werkzoekenden nieuwe perspectieven in
de buurt te geven. En ook hier zijn bijzondere kansen
voor starters. Anders dan in andere stedelijke gebieden
is het mogelijk hier tegen een aantrekkelijke prijs rela-
tief veel ruimte te bieden. Voor kleine ondernemers is
vestiging in een naoorlogse wijk aantrekkelijk omdat
deze wijken doorgaans goed bereikbaar zijn, omdat de
dagelijkse voorzieningen in de buurt zijn en omdat de
wijken dicht bij het centrum van de stad liggen.

7 ‘Wijken hebben geen baat bij sloophamer’, in: De Volkskrant, 20

januari 2007. 

8 Storteboom, J. en J. den Uyl, Functiemenging in vooroorlogse wijken,

KEI in opdracht van het Ministerie van VROM, 2003.
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Werken in de nieuwe (suburbane) wijken
De koppeling met levendigheid en duurzaamheid

De nieuwere wijken uit de jaren zeventig en tachtig en
de latere Vinex-wijken liggen meestal op afstand van de
oude stadscentra. De wijken zijn gekenmerkt door hun
ruime opzet, soms verbonden aan historische linten.
Suburbane wijken zijn de leefwereld van de midden-
klasse en van de gezinnen met opgroeiende kinderen. De
bewoners willen rust en ruimte en vinden hier wonin-
gen van een redelijke kwaliteit en omvang, met een
tuin, tegen een redelijke prijs. De fysieke en sociaaleco-
nomische problemen waar veel oude wijken mee
kampen, zijn hier niet aan de orde. Toch liggen er risi-
co’s op de loer, doordat ook hier monofunctionaliteit het
uitgangspunt bij de opzet is geweest. Er worden nu al
vraagtekens gezet bij de duurzaamheid van deze woonen-
claves.

Er is nauwelijks werkgelegenheid in de wijk zelf
aanwezig. Soms is er een separaat bedrijventerrein
aangelegd, maar de werkgelegenheid komt vaak maar
voor een deel ten goede aan de aanpalende wijk. Werk en
voorzieningen liggen verspreid over een groot verstede-
lijkt gebied. Het gevolg is dat reistijden een significante
aanslag doen op het tijdreservoir van huishoudens. De
leefstijl van veel bewoners van suburbane wijken is
daardoor dynamisch en stressvol. Verder is de sociale
binding met de buurt en de buurtbewoners gering,
omdat natuurlijke ontmoetingsplekken nagenoeg ontbre-
ken. De leefbaarheid van suburbane wijken is daardoor
in potentie kwetsbaar. 

Ook als het gaat om sociale stijging zijn suburbane
wijken kwetsbaar. Veel mensen kunnen in toenemende
mate geheel of gedeeltelijk thuis werken vanwege de
groei van de kenniseconomie. Ook zijn er mensen die
vanuit hun thuissituatie willen starten als zelfstandig
ondernemer. Dat wordt echter bemoeilijkt doordat er
maar weinig bruikbare werklocaties zijn en de woningen
niet zijn ontworpen op werken aan huis.

Kansen voor werkfuncties  De ruime opzet van de
meeste suburbane woonwijken biedt veel mogelijkheden
om meer te doen met dezelfde oppervlakte. Vaak zijn er
mogelijkheden voor woningen met een thuiswerkplek of
woningen met een separate atelierruimte of studio. Dit
biedt allerlei mogelijkheden voor werken aan huis,
waardoor mobiliteit wordt beperkt en nieuwe kansen
ontstaan voor ondernemers die van huis uit een bedrijf
beginnen. Een dergelijke benadering kan bovendien
helpen om het woningbestand in deze wijken te diffe-
rentiëren. Soms zijn er mogelijkheden voor een gemeen-
schappelijke werkruimte op loopafstand, op een goed
gekozen plek in de wijk. Werknemers van verschillende
bedrijven kunnen hier op afstand werken, dicht bij huis,
maar toch in de sociale omgeving van andere werkers.
Het is van belang dat de werkplekken flexibel zijn
gebouwd en ingericht en mee kunnen bewegen met groei
en krimp van de bedrijvigheid. Zie hiervoor ook de
uitwerking van ANA architecten op pagina 24 van dit
boek.

In de uitleggebieden die nu nog op de tekentafels
liggen, bestaan unieke kansen om vanaf het begin func-
tiecombinaties mogelijk te maken. Daar kan alles: satel-
lietkantoren, diverse vormen van praktijkwoningen,
woningen met een bedrijfsruimte, flexibele gebouwen
waarbij de functies naderhand nog kunnen worden
veranderd, bedrijfsverzamelgebouwen met faciliteiten
voor kleine ondernemers tot en met mengvormen van
woningen en meer grootschalige bedrijvigheid. 
Menging van wonen en werken maakt de suburbane
wijken weerbaarder. Het helpt om een dreigend afglijden
van deze wijken vóór te zijn. Door andere functies toe te
voegen, komen er meer mensen naar deze wijken. Daar-
mee wordt het draagvlak voor horeca en andere voorzie-
ningen groter en ontstaat er meer levendigheid, identi-
teit en sociale binding. Zo is het op basis van een nieuwe
visie op functiemenging mogelijk om op een nieuwe
manier te werken aan duurzame en sociaaleconomisch
sterke wijken.
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Maatschappelijke meerwaarde 

Meerwaarde voor de stad
Differentiëren van woonmilieus   Stedelijke diffe-

rentiatie is een gevleugelde beleidsterm van dit moment.
Functiemenging kan tot een grotere differentiatie in
woonmilieus leiden. Juist door de combinatie van
woningen met een werkruimte of een bedrijfsgebouw.
Daarmee kan de stad beter aansluiten bij de gedifferenti-
eerde woon- en werkvoorkeuren van haar bewoners. 

De ruimte efficiënt en intensief gebruiken   Door
wonen en werken te combineren kan de ruimte beter
worden benut. Dat is nu al goed te zien in centrumstede-
lijke milieus waar een rijke mix van functies regel is.
Verschillende functies maken op verschillende momen-
ten gebruik van dezelfde voorzieningen zoals een
parkeergarage, een restaurant en de openbare ruimte.
Het is ook mogelijk om meer te doen met anders niet
benutte ruimte op kavels of op daken. 

Het Chassé Park in Breda kent een mix van 650 woningen,
diverse bedrijfsruimten, kantoren, enkele publieksattracties en
twee hotels. Het gebied heeft een floor space index van 1,4.
Onder een groot deel van de openbare ruimte ligt een parkeer -
garage. Deze wordt gebruikt door bewoners, medewerkers van 
de kantoren en bedrijven, bezoekers van de publieksattracties 
en bezoekers van de binnenstad. Doordat deze gebruikersgroepen
elkaar voor een groot deel in de tijd volgen, is er sprake van een
zeer hoge benuttingsgraad van de garage. Ook de openbare
ruimte wordt dubbel gebruikt: zowel door bewoners als door
bezoekers. Zie www.chasse-park.nl

Reduceren van mobiliteit   Het combineren van wonen
en werken biedt thuiswerkers en ondernemers aan huis
de gelegenheid het (eigen) woon-werkverkeer aanzienlijk
terug te brengen. Daarnaast draagt een fijnmazig net -
werk van consumentgerichte bedrijvigheid en voorzie-
ningen bij aan kortere afstanden die bewoners moeten
afleggen. Door dagelijkse voorzieningen te concentreren
bij werk en/of woningen worden korte autoritten voor-
komen. Een satellietkantoor op loop- of fietsafstand in
de woonomgeving maakt het voor werknemers van
verschillende bedrijven mogelijk om in de woonomge-
ving naar hun werk te gaan en daarbij werk te combine-
ren met het halen en brengen van kinderen. 

Herbestemmen van verouderde locaties   In Neder-
land zijn vele tientallen industrieterreinen, havengebie-
den en militaire complexen toe aan een nieuwe invul-
ling. Vaak liggen deze gebieden op strategische plaatsen
in de stad en staan er bijzondere, soms monumentale
gebouwen. De revitalisering van deze gebieden en gebou-
wen is een significante opgave voor de stedenbouw van
de komende jaren. Er is vaak ruimte voor een mix van
wonen, bedrijvigheid, cultuur, zorg, onderwijs en vrije -
tijdsvoorzieningen. Door deze mix van functies kan een
gebied nieuwe betekenis krijgen en kunnen cultuurhis-
torisch waardevolle gebouwen en stedenbouwkundige
ensembles een nieuwe functie in de stad krijgen. 

Strijp-S in Eindhoven is een industrieel complex van Philips, 
27 hectare groot met 330.000 vierkante meter vastgoed, dicht
tegen het centrum van de stad. In fasen wordt het complex door
Philips verlaten, waarna het met behoud van de veelal monumen-
tale gebouwen een nieuwe bestemming krijgt als het hart van
creativiteit en toptechnologie in de regio. De sfeer van innova-
tie, technologie en design wordt gebruikt in een nieuwe opzet
met in totaal 2.500 tot 3.000 woningen, circa 150.000 vierkante
meter kantoren en voorzieningen en 5.000 parkeerplaatsen. 
Een mix van functies maakt het plan haalbaar. Zie www.strijp-s.nl
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Meerwaarde voor bewoners
Veiligheid en levendigheid   RIGO Research en

Advies heeft in opdracht van de Stuurgroep Experimen-
ten Volkshuisvesting (SEV) een analyse uitgevoerd naar
tien projecten waar functiemenging in verschillende
stedelijke milieus is gerealiseerd.9 Hieruit blijkt dat
functiemenging leidt tot een kwaliteitsimpuls in de
betreffende projectgebieden en in de directe omgeving.
Meervoudig ruimtegebruik helpt om een kwalitatief
hoogstaand gebied te creëren met functies die zichzelf
en elkaar kunnen versterken. In dit onderzoek is de
grote levendigheid het meest genoemde positieve effect
van functiemenging. Hierdoor zijn bij veel projecten
criminaliteit en sociale onveiligheid vrijwel verdwenen
en is het nieuwe imago van de gebieden goed geworden.
Het rendement van de projecten stijgt mede daardoor uit
boven het niveau van de afgebakende projectlocaties.
Een groter gebied in de stad krijgt een impuls: meer
groen, extra parkeergelegenheid, meer woningen en een
breder draagvlak voor voorzieningen. Vooral in binnen-
stedelijke locaties brengt meervoudig ruimtegebruik een
upgrading van de buurt teweeg. Onroerende zaken stij-
gen in waarde, er worden nieuwe investeringen uitge-
lokt en er komen meer bezoekers. 

Sociaaleconomische kansen   Door het toevoegen
van bedrijvigheid in een woonwijk ontstaat er een ster-
kere sociaaleconomische structuur en komen er banen
en stageplaatsen beschikbaar. Een kantoor levert
misschien weinig directe banen op voor bewoners in de
omliggende wijk; iedere tien directe arbeidsplaatsen
leveren wel drie indirecte banen op in de sfeer van
beheer, onderhoud, beveiliging, zakelijke dienstverle-
ning, reparatie en andere faciliteiten. En juist deze
bedrijvigheid biedt kansen voor bewoners in een wijk.10

Bedrijven in de stad kunnen een brug slaan naar mensen
die sociaaleconomisch kwetsbaar zijn. Bijvoorbeeld via
projecten waarbij bedrijven in samenwerking met scho-
len programma’s uitvoeren op wijk- en buurtniveau.
Daarvan bestaan al prachtige voorbeelden zoals Campus
Nieuw-West in de Amsterdamse Westelijke Tuinsteden:
een vereniging van veertig bedrijven die jongeren
kansen biedt op stage- en werkervaring.11 Of het Albeda
College in Rotterdam met ondertekening van het Münch-
hausen Manifest, gericht op een afstemming in de gehele
keten van wonen, werken, leren en zorg. Vooral van
bedrijven met een maatschappelijke opdracht mogen we
het verschil verwachten, zoals woningcorporaties die bij
renovatieprojecten werkzoekenden uit de buurt of uit
het betreffende complex inzetten. 

In het Tilburgse Mommerskwartier is het Textielmuseum door
zijn innovatieve mix van functies een aanjager van de economie
in de wijk. Het museum is een ‘creatief museum in bedrijf’ waar
kunstenaars de mogelijkheid hebben textielontwerpen voor de
museumcollectie te maken, terwijl bezoekers toekijken. Ook
bedrijven kunnen er voor kleine producties terecht. Het museum
heeft ruimte voor startende ondernemers in de textiel- en mode-
wereld. Deze branchegerichte aanpak heeft een sterke uitstraling
naar de omliggende wijk. Het museum vergroot de identiteit 
en de aantrekkelijkheid van de wijk, bijvoorbeeld voor jonge
kunstenaars. Zie www.textielmuseum.nl

Een aanpak voor versterking van de stedelijke economie
begint met een gedegen analyse en schiet vervolgens in
op een gebiedsgerichte stimulering van bedrijvigheid
gecombineerd met een maatgerichte vergroting van de
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9 SEV, Ruimte in meervoud; tien keer meervoudig ruimtegebruik in de 

praktijk, Rotterdam, 2004.

10 Ministerie van VROM, Ruimte voor economische verscheidenheid; 

Voorbeelden van vernieuwing van de stedelijke economie, Den Haag, 2003. 11 Zie www.campusnieuwwest.nl
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individuele mogelijkheden van bewoners.12 Door een
duidelijke relatie te leggen tussen ruimte voor bedrijvig-
heid en de sociaaleconomische positie van bewoners, is
het mogelijk om niet slechts economie ín de stad, maar
ook economie ván de stad te bevorderen. 

Meerwaarde voor bedrijven
Meer en goedkope bedrijfsruimte   Bij wijkgerichte

projecten worden wijkcentra opgeknapt. Verouderde
winkels krijgen een nieuwe invulling en leegkomende
panden kunnen ook voor andere vormen van bedrijvig-
heid tijdelijk of permanent worden gebruikt. Vaak
worden er goedkope bedrijfsruimten of woon-werkpan-
den ontwikkeld. Dergelijke bedrijfsruimte is prijstech-
nisch vaak aantrekkelijk voor kleine dienstverlenende
bedrijven en startende ondernemers. Door herbestem-
ming van vastgoed ontstaan er mogelijkheden voor groei
van kleinschalige bedrijvigheid. Over het geheel knapt
een wijk er sterk van op als er voor leegkomende panden
een nieuwe invulling wordt gevonden. De uitstraling en
het vestigingsklimaat gaan er aanzienlijk op vooruit. 

Meer variatie in bedrijfsruimte   Kleinschalige
bedrijvigheid kan worden gestimuleerd door de bouw
van woon-werkwoningen, met een duidelijk gescheiden,
maar toch aan de woning verbonden werkruimte. Woon-
werkwoningen zijn ook mogelijk in bestaande bouw.
Hiermee ontstaat een breder scala van werkmogelijk -
heden waar ondernemers gebruik van kunnen maken.

Werknemers in de buurt   Bedrijven in de woonom-
geving zijn aantrekkelijk voor potentiële werknemers die
in de buurt wonen. Soms wordt in projecten voor wijk-
vernieuwing de fysieke verbetering van bedrijfsruimten
gekoppeld aan het stimuleren van de bedrijvigheid en het
begeleiden van bewoners richting werk en scholing. Hier-

door ontstaat een breder arbeidspotentieel in de directe
omgeving waar ondernemers gebruik van kunnen maken.

Voorzieningen in de buurt   In een woonomgeving
zijn allerlei dagelijkse voorzieningen beschikbaar zoals
winkels, horeca, sportaccommodaties en kinderopvang.
De trend bij bedrijven om dergelijke voorzieningen uit te
besteden, kan in een gemengd stedelijk milieu goed
samenvallen met gebruik door derden.

Amsterdam staat bekend om haar broedplaatsen. Dat zijn geïn -
tegreerde projecten met vrije ruimte voor wonen, werken en
cultuur tegen een aantrekkelijke prijs, doorgaans zoveel mogelijk
in collectief zelfbeheer. Vaak gaat het om niet-gebruikte panden
of terreinen, soms gekraakt, die in gebruik zijn genomen door
een collectief. In de loop van de tijd hebben veel panden een
permanente status gekregen en participeert de gemeente of een
corporatie in het beheer. De gemeente ondersteunt de totstand-
koming van een broedplaats door initiatiefnemers de ruimte te
geven en een vast aanspreekpunt in te stellen waar zij met
vragen terecht kunnen. Zie www.broedplaatsamsterdam.nl
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12 Ouwehand, A. en M. van Meijeren, Werk in de wijk; Economische

impulsen in de stedelijke vernieuwing, Ministerie van VROM, Den

Haag, 2006.
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De stedencyclus 
Veel Europese steden vertonen een opmerkelijke

cyclus: gebieden die jarenlang een centrum van activi-
teit vormden raken uit de gratie, lopen leeg, verpaupe-
ren en worden overgenomen door criminelen, stadsno-
maden, krakers en kunstenaars. Maar dan verandert het
imago van het gebied weer. Wat onveilig was, heet
ineens spannend. Niemandsland wordt broedplaats.
Opnieuw enkele jaren later merken investeerders dat het
economische potentieel groeit, waarop zij nieuwe projec-
ten initiëren. De krakers worden yuppies en de grond-
prijzen stijgen. Al snel verandert de oude achterbuurt in
een van de meest gewilde woon- en vestigingsomgevin-
gen in de stad. Dergelijke cycli zijn overal te vinden: in
oude industrie- en havengebieden, in de Amsterdamse
wijken Oud-West en de Pijp, Oost-Berlijn of de Londense
Docklands. Deze gebiedstransformatie kan ook worden
omschreven met de landbouwterm wisselteelt. Uitput-
ting van de bodem wordt voorkomen door gewassen af te
wisselen. In de stad staat wisselteelt gelijk aan functie-
menging.

Het is opmerkelijk dat de naoorlogse wijken deze
cyclus niet doorlopen. In deze wijken is duidelijk sprake
van monocultuur. Vorm, typologie en bestemming zijn
bijna overal hetzelfde en de stedelijke bodem wordt
uitgeput: sociaal, demografisch en ruimtelijk. 

Wisselteelt is tijdgebonden
En zo zijn ook transformatieprocessen tijdgebonden.

Interventies zijn soms tijdelijk of semi-permanent van
aard en kunnen als trigger fungeren voor initiatieven uit
de wijk. Via participatie en emancipatie moeten wijkbe-
woners in staat worden gesteld om zelf aan de transfor-
matie van hun wijk mee te werken. Werkgelegenheid en
ondernemerschap binnen de wijk stellen bewoners in
staat economisch vooruit te gaan. De betrokkenheid van
bewoners bij hun omgeving wordt erdoor verbreed en
verdiept.
Voor bestuurders is het tijdsaspect ook belangrijk. Goed-
kope werkruimten kunnen bijvoorbeeld een tijdelijke
plaats krijgen in leegstaande, financieel afgeschreven of
voor sloop bestemde woningen. Ook de besluitvorming is
tijdsafhankelijk. Beslissingen kunnen vaak niet worden
genomen op basis van prognoses, maar alleen op basis
van evaluatie van de vorige stappen. De transformatie
ontwikkelt zich gaandeweg het transformatieproces.

• Oorspronkelijke studie 
(NEXT architects en ADP architecten)

Woensel-West
Het begrip wisselteelt is geïllustreerd voor de wijk

Woensel-West in Eindhoven. Een kleine wijk met circa
1800 woningen vlak bij treinstation Eindhoven-Beuken-
laan. De wijk vertoont alle kenmerken van uitputting en

d e  p r a k t i j k  [ 2 ]

Wisselteelt in Woensel-West 
(Eindhoven)

Een pleidooi voor functiemenging als
aanjager van stedelijke vernieuwing.
Architectenbureau Micha de Haas, 
op basis van een voorstudie door 
NEXT architects en Erik Wiersema 
(ADP architecten).
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is daarom door het ministerie van VROM opgenomen in
de lijst van veertig probleemwijken in Nederland. De
gemeente heeft gekozen om deze wijk via een geleide-
lijke aanpak te vernieuwen en daarbij het karakter van
de wijk zoveel mogelijk te behouden. In opdracht van de
gemeente en woningcorporatie Trudo hebben Next en
ADP een voorstel gedaan voor geleidelijke herstructure-
ring van de wijk. Kern van hun voorstel is om de
verschillende kwaliteiten in de wijk als aangrijpings-
punt voor vernieuwing te gebruiken en die kwaliteiten
verder te versterken. Zo zijn in het plan van Next en
ADP verschillende straten aangemerkt als ‘huiskamer’ of
‘spelkamer’ van de wijk.

• Uitbreiding van de studie 
(Architectenbureau Micha de Haas) 

Het introduceren van functiemenging is essentieel om
tot duurzame verbetering van de leef- en woonomgeving
te komen. Vanuit die overtuiging beschrijft Micha de
Haas een aantal manieren om in Woensel-West functie-
menging te introduceren en te stimuleren. De studie is
vanuit verschillende invalshoeken gedaan. Eerst zijn de
mogelijke economische activiteiten in kaart gebracht in
de vorm van kanskaarten. Deze invalshoek is in grote
mate locatieonafhankelijk. De tweede invalshoek is
gekoppeld aan de stedenbouwkundige opbouw van de
wijk en de typologie van de woningen. Die invalshoek
leidt tot verschillende soorten fysieke en ruimtelijke
ingrepen. Deze zijn locatiegebonden, maar onafhanke-
lijk qua inhoud. Tot slot zijn er verschillende ruimtelijke
ontwikkelscenario’s ontworpen. 

Een toekomstvisie op de wijk vormt de overlap tussen
de drie afzonderlijke studies: wat voor wijk moet het
worden? Wie gaat er wonen? Wie gaat er werken? Deze
overlap leidt tot een specifiek traject voor Woensel-West.
Functiemenging is daarbij een van de vele aspecten om
tot vernieuwing te komen. 
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Voorbeeldprojecten

Ruimtelijke interventies in Hoogvliet
WiMBY! (Welcome into my back yard) is een stichting

die actief is in het naoorlogse Hoogvliet. De stichting
ontwikkelt en realiseert een reeks uiteenlopende experi-
mentele projecten op het gebied van architectuur,
stedenbouw, beeldende kunst en sociaal-culturele projec-
ten. WiMBY! is een voorbeeld waarbij ruimtelijke inter-
venties op grote schaal mogelijk zijn zonder verlies van
eigenheid en identiteit. Het doel is om hiermee bij te
dragen aan transformatie van Hoogvliet tot een duur-
zame en aantrekkelijke woon- en werkplaats.

Thematisering in Feijenoord
De Eetwijk in Feijenoord is een voorbeeld van econo-

mische clustering. Dit is een eeuwenoud fenomeen,
getuige voorbeelden als het parfumstadje Gras in Frank-
rijk, het glasblazerseiland in Venetië of de wallen in
Amsterdam. Binnen de huidige trend van ‘branding’ is
het een middel om de identiteit van een wijk of stad te
verbinden met een economische activiteit of sector. De
Eetwijk Feijenoord is een voorbeeld waar dit instrument
met succes is toegepast.

de prakti jk [ 2 ]

binnenwerk  27-08-2007  17:51  Pagina 44



45deel i   •  functies maken de stad prakti jk 2 •  wisselteelt in woensel-west (eindhoven) 

Inventarisatie van economische activiteiten

Om een transformatieproces te initiëren is allereerst een
instrument nodig om interventies te introduceren.
Interventies zijn relatief klein qua schaal, zijn tijds -
afhankelijk en moeten functiemenging bevorderen. Als
ze succesvol zijn, kunnen ze worden gekopieerd door
anderen in de omgeving. Dan ontstaat er dynamiek. Zo
kan een specifieke ruimtelijke interventie, bijvoorbeeld
het overkappen van een straat, worden gebruikt voor
verschillende economische activiteiten: een markt of
een horecastraat. Sommige interventies vinden plaats in
de gebouwde ruimte, andere in de openbare ruimte. 
Om interventies te introduceren, bespreekbaar te maken
en te selecteren, is een serie spelkaarten ontwikkeld
waarop mogelijke interventies zijn afgebeeld. Hoe en
wanneer de interventie kan worden ingezet, hangt af
van de specifieke eigenschappen: economische sector,
vorm, tijd en bijzondere voorwaarden. 

de prakti jk [ 2 ]
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Thematisering

Voortbouwend op het werk van Next en ADP heeft Micha
de Haas ervoor gekozen de economische activiteiten niet
willekeurig te verspreiden, maar te thematiseren en te
groeperen. Clustering is economisch gunstig, maar is ook
belangrijk voor het vormen van een buurtidentiteit als
‘zorgbuurt’ of als ‘horecastraat’. Buurten en straten
worden daarom economisch gebrandmerkt. Op de thema-
tische kaart zijn de buurten (op twee na) en de hoofd-
straat gekoppeld aan economische thema’s. Om de
herkenbaarheid te versterken, worden sommige inter-
venties binnen de wijk geplaatst en andere juist aan de
straatzijde. Zo zijn bijvoorbeeld de zorgcontainers voor
privézorg op de binnenterreinen geplaatst, maar is
buitenschoolse opvang aan de straat gesitueerd. De keuze
voor de thema’s is gemaakt op basis van positie in relatie
tot de stad, huidige planvorming en de stedenbouwkun-
dige structuur.

Voorgestelde thema’s
Tweedehands De stedenbouwkundige hoofdstruc-

tuur aan de rand van het plangebied bij het Philips-
terrein, met brede profielen, leent zich voor tijdelijk
overkapte ruimtes, (schroot)verzamelplaatsen, garages,

markten en verwante ambachtelijke beroepen. De nabij-
heid van het Philips-terrein is een pre.

Zorg Op zeer kleine schaal en vaak door laagge-
schoold personeel. Verzorging aan huis of gastouder-
schap zijn voorbeelden hiervan. De nabijheid van de
school en andere voorzieningen maakt het mogelijk om
vele zorggerelateerde initiatieven te ontplooien.

ICT en telewerken Vaak geassocieerd met hoogopge-
leiden. Vooral jongeren hebben hier kansen. De ICT-
buurt ligt het dichtst bij de stad. Een glasvezelnet is
door de aanwezigheid van Philips beschikbaar evenals
een draadloze hotspot voor internet. Een en ander is
goed te combineren met de geplande nieuwbouw.

Kennis en educatie Van belang vanwege de onder-
kende noodzaak voor vakonderwijs en taaleducatie in
achterstandbuurten, maar ook omdat in de wijk veel
kennis vanuit andere culturen aanwezig is.

Sport en recreatie 66 procent van de bewoners doet
nooit aan sport. Er ligt een potentie op dat gebied dank-
zij de nabijheid van een park en het PSV-stadion.

Horecastraat Als entree van de wijk grenst de straat
aan bijna alle buurten. Het brede profiel maakt terras-
sen mogelijk. Er kunnen echte restaurants en cafés
komen, maar ook thuisrestaurants, catering bedrijven,
wisselkeukens en dergelijke.

de prakti jk [ 2 ]
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Ontwikkelscenario’s

Scenariovorming is essentieel in herstructureringsgebie-
den. Voordat er gesloopt wordt, moet er vervangende
woonruimte beschikbaar zijn. Hiervoor is nieuwe bouw-
grond nodig, bijvoorbeeld op sportvelden of op industrie-
terreinen. Het is ook mogelijk om nieuwbouw en sloop
in fasen te programmeren, waarbij de stedenbouwkun-
dige structuur van de wijk stap voor stap verandert. In
een ontwikkelscenario voor Woensel-West zijn alle nood-
zakelijke en mogelijke stappen langs een tijd- en ruimte-
lijn op een rij gezet. Daarbij biedt het introduceren van
werkbestemmingen binnen een ontwikkelscenario meer-
dere voordelen. Woongebouwen in slechte bouwkundige
staat, die niet voldoen aan de huidige woonregelgeving
kunnen worden hergebruikt als bedrijfsruimten. Ze zijn
financieel afgeschreven en kunnen daarom nagenoeg
gratis worden verhuurd.

Zo ontstaat een stimulans voor startende ondernemers
en de wijkeconomie. En in tegenstelling tot de kaalslag
in veel andere herstructureringswijken, blijft met het
behoud van oude panden de collectieve geschiedenis en
identiteit van de buurt intact.

de prakti jk [ 2 ]

Ontwikkelscenario
0 Beginsituatie

Bewoonde eengezinswoningen met zeer ruime achtertuinen.
Het zijn kleine, financieel afgeschreven en bouwkundig slechte
woningen.

1 Nieuwbouw
In de achtertuinen worden nieuwe woningen gebouwd, eventu-
eel inclusief bedrijfsruimten. Herhuisvesting van bewoners die
hun oude woning moeten verlaten, kan plaatsvinden. De wonin-
gen worden ontsloten via een achterstraat en/of via een door-
braak in de oude woningen.

2 Hergebruik
Inwoners en in tweede instantie anderen mogen de oude
woningen (bijna) om niet huren en in gebruik nemen als
bedrijfsruimte. 

3 Natuurlijke selectie
Panden waarin geen bedrijven zich duurzaam blijken te 
vestigen, worden gesloopt. Er ontstaat een woon-werkstraat
met een gevarieerd profiel en een gelaagde opbouw, zowel
fysiek als in tijd.

0

1

2

3
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Beslismodel: 46 x 5 x 2 x 5 x 5 x 19 =
218.500 mogelijkheden!

De verschillende parameters uit de studies naar functie-
menging in Woensel-West kunnen met elkaar worden
gecombineerd. Het aantal mogelijke combinaties is in
theorie erg groot: 218.500. Per gebied vallen de meeste
opties echter al snel weg. Het volgende schema zou als
een beslismodel kunnen dienen. Door dit model te
volgen en per kolom keuzes te maken, ontstaat een rode
draad die naar het eindproduct leidt. Het is een model
om economische interventies, ruimtelijke typologie en
geleidelijke ontwikkeling aan elkaar te koppelen. Func-
tiemenging is daarbij een van de middelen om duurzame
wijkverbetering te bevorderen. 

de prakti jk [ 2 ]

Activiteit
Agrarisch

moestuin
kasbouw

Ambacht /kleine industrie
Ambacht
Kleine industrie (transport)
Vervaardiging (textiel)
Thuiswerk (vouw/sorteer/verkoop)

Zorg
Gastouderschap
Buitenschoolse opvang
Zorg aan huis
Veiligheidcontrole
Wisselkeuken
Gaarkeuken
Dag- & nachtopvang
Sociale Begeleiding

ICT-Dienstverlening
Scholing
Beheer
Ontwikkeling
Tester
Call centre
Film vertoning
Journalistiek

Economische dienstverlening
Zelfstandig ondernemer
Front/back satelliet office
Business centre

Kennis & Educatie
Cursussen
Bijlessen
Tolk
Juridische bijstand
Verkoop schoolartikelen
2e Hands boekenshop

Reparatie & Onderhoud
Monteur (loodgieter, garage)
Reiniging 

Handel/Commercie
Verzamelplek
Verwerkingsplek
Handelsplek
Thuisrestaurant
Catering
Winkels (winkel van Sinkel)

Recreatie
Camping
Sportveld
Sportzaal
Zwembad
Fitnessclub
Verkoop/verhuur sportartikelen

Cultuur & Kunst
Toneel, muziek, dans
Ateliers

Schaal

Kamer

Huis

Gebouw

Blok

Straat

Buurt

Vorm

Autonoom

Parasitair

Symbiotisch

Netwerk

Overstijgend

Scenario

Thematisch

Losgekoppeld
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Tijdsaspect

Permanent

Semi-
permanent

Tijdelijk

Flexibel

Mobiel

Voorwaarde

Bereikbaarheid

Investering

Gebonden 
Voorzieningen

Gebonden 
Doelgroep

Gebonden 
Kwantiteit

Ruimtelijke ingreep

Woningtypologie 1
Eengezinswoning 2 hoog met achtertuin
- Particuliere sloop en nieuwbouw
- Plint (vereniging)
- Particuliere nieuwbouw op binnenterrein
- Collectief openbaar maken binnenterrein
- Particulier optoppen
- Grootschalige sloop en nieuwbouw
- Plint bebouwen>> achtertuin op 1e verdieping
- Strook bebouwing in binnenterrein 

dwars op bestaande structuur 
- Overkappen en benutten brede straatprofielen

tussen de blokken
- Netwerk activiteiten in huisstijl vormgeven
- Tijdelijk/permanent 

bebouwen binnenterreinen >>
aanzet tot wijkvernieuwing            

Woningtypologie 2 
Eengezinswoning 2 hoog met voor- en achtertuin 
- Voortuin bebouwen/openbaar maken 
- Eventueel in combinatie met plint en achtertuin.

Woningtypologie 3
Portiek woning 3 hoog woning a met achtertuin,
woning b met balkon
- Vereniging panden in relatie met het park 
- 2 woningen binnen pand naar 1 woon- 

en 1 werkeenheid
- Nieuw stedenbouwkundige structuur in relatie

met het park

Woningtypologie 4
Galerijwoning vanaf 3 hoog
- Overkapping ruimte tussen 2 galerijen
- Grootschalige imago wisseling door hernieuwen

façade
- Verdiepingsstructuur >> 0 per verdieping

woon/werkkeuze
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Wat willen de ondernemers?

Een werkomgeving met kwaliteit 
Om redenen van ruimte, milieu en bereikbaarheid

voor vrachtverkeer vestigen veel bedrijven zich bij voor-
keur op specifieke bedrijventerreinen. In de afgelopen
decennia zijn die op grote schaal tot ontwikkeling
gebracht. De terreinen zijn meestal goed ontsloten en de
grond is er goedkoper dan in de stad. Ondernemers
vinden hier voor relatief weinig geld veel ruimte waar
zij ongestoord te werk kunnen gaan. De duurzaamheid
van veel terreinen is echter gering, waardoor de kwali-
teit vaak al na enkele decennia terugloopt. Het gevolg is
vroegtijdige slijtage. Goed renderende bedrijven verhui-
zen al snel naar een meer representatieve locatie en het

achtergelaten terrein marginaliseert verder. Het toevoe-
gen van woningen kan helpen om de neerwaartse spiraal
om te buigen. Dat volgt ook uit de studie van 2by4-archi-
tects naar verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op
twee bedrijventerreinen in Tiel (zie pagina 56). Woning-
bouw kan bedrijventerreinen opwaarderen en verpaupe-
ring helpen voorkomen, omdat investeringen in een
goede woon- en leefomgeving ook meteen meerwaarde
hebben voor de ruimtelijke kwaliteit van het bedrijven-
terrein. En door de vergrote levendigheid, gedurende
een groter deel van de dag en de week nemen informeel
toezicht en sociale veiligheid toe. Functiemenging maakt
het bovendien mogelijk de kosten van de herstructure-
ring te verevenen met de extra grondopbrengsten van
woningen en kantoren.

hoofdstuk 3 •  wonen in overwegende werkgebieden deel i   •  functies maken de stad50

3 Wonen in 
overwegende werkgebieden

Er is in Nederland circa 21.000 hectare verouderd bedrijventerrein. Dit areaal voldoet niet meer 

aan de kwaliteits- en duurzaamheidseisen die de samenleving stelt. Het aantal verouderde bedrijven-

terreinen zal de komende decennia alleen nog maar toenemen. Want bij nieuwe terreinen ontbreekt

het vaak aan kwaliteit en de herstructurering van verouderde terreinen komt maar niet op gang.

Functiemenging, ofwel wonen op bedrijventerreinen, kan een middel zijn om de herstructurering 

een nieuwe dimensie te geven. Op goed gekozen locaties en voor goed gekozen doelgroepen kan dat

aansluiten bij de vraag.
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Om de planning van bedrijventerreinen in Nederland
beter aan te laten sluiten bij de veranderende behoeften
in de markt en de samenleving is vernieuwing nodig,
stelt de VROM-raad.13 Onder de noemer ‘werklandschap-
pen’ ontvouwt de raad een nieuw perspectief op bedrij-
venterreinen. Dat perspectief bestaat uit een drieslag:
een nieuwe manier van denken, een nieuwe aanpak en
een nieuwe rolverdeling. Een van de belangrijkste advie-
zen is om te streven naar zoveel mogelijk functiemen-
ging op bedrijventerreinen: wonen waar dat kan, func-
tiescheiding waar dat noodzakelijk is. En er kan steeds
meer.

Een inspirerende werkomgeving
Werklocaties worden vaak slechts functioneel gediffe-

rentieerd naar zeer globale aanduidingen van bedrijfsac-
tiviteiten zoals productie, logistiek en distributie, kanto-
ren en groothandel. Soms wordt in aanvulling daarop
gekeken naar de profilering en de gewenste uitstraling
van bedrijven en worden termen gebruikt als hoogwaar-
dige bedrijvigheid. Maar vooral voor kleine bedrijven
doen de gehanteerde aanduidingen geen recht aan de
gedifferentieerde behoefte. En juist die biedt aankno-
pingspunten voor combinaties met wonen. 

Neem bijvoorbeeld de creatieve industrie.14 Bedrijven
in deze snelgroeiende sector laten zich moeilijk in de
gebruikte termen vangen. Zij voelen zich vaak thuis in
oudere stedelijke gebieden of verouderde haven- en
industrieterreinen in transitie. Op onverwachte plekken,
vaak met hergebruik van industrieel erfgoed, vinden zij
betaalbare ruimte die tegelijk de gewenste inspiratie en

levendigheid waarborgt. Een sterk voorbeeld is de
concentratie van mediabedrijven in het Lloydkwartier in
Rotterdam-Delfshaven. Rondom de herontwikkelde
Schiecentrale vinden tientallen ondernemers in deze
sector passende woon- en werkruimte, waardoor een veel
groter stedelijk gebied een nieuw imago krijgt. 

Meer bedrijfsruimte voor startende ondernemers
Het aantal zelfstandige ondernemers groeit de laatste

jaren sterk, vooral binnen etnische groepen. Cijfers van
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geven aan
dat het aantal allochtone ondernemers tussen 1994 en
2004 is toegenomen van 21.000 naar 58.000. De stijging is
vooral in de vier grote steden te zien; dat zijn broedplaat-
sen voor ondernemerschap. Een essentiële voorwaarde is
een goed en betaalbaar aanbod van fysieke ruimte. Star-
tende ondernemers gebruiken de woonomgeving meestal
als basis. Er is een gedifferentieerd aanbod van werkloca-
ties nodig op inspirerende locaties, gemengd met andere
functies en gecombineerd met woningen, vooral in voor-
en naoorlogse wijken, omdat daar relatief veel starters
wonen. Hier zijn veel mogelijkheden voor bedrijfsruimte
die past bij de wensen van starters: goedkoop, centraal
gelegen en dicht bij huis. Leegkomende panden en
winkels bieden kansen, evenals ruimten in de plinten
van flats, oude schoolgebouwen, kerken en verenigings-
gebouwen. Het is de uitdaging om bij stedelijke vernieu-
wing die goedkope bedrijfsruimtes in stand te houden en
deze niet te laten verdwijnen ten gunste van dure vier-
kante meters. 

Meer voorzieningen in de buurt
Bedrijven willen in toenemende mate activiteiten die

niet tot hun kernactiviteit behoren, uitbesteden. Dat
geldt voor huisdrukkerijen, bedrijfsrestaurants, kinder-
opvang, fitnessruimtes, een wasserij et cetera. Tegelij-
kertijd is het een trend dat bedrijven meer voorzienin-
gen nodig hebben om een optimaal werkklimaat voor
hun werknemers te scheppen. Op een bedrijventerrein is

13 VROM-raad, Werklandschappen, advies aan de minister van VROM,

29 juni 2006.

14 Met de verzamelterm ‘creatieve industrie’ wordt gedoeld op

beroepen en bedrijven die zich richten op de exploitatie van

artistiek inzicht en intellectueel eigendom, zoals beeldende

kunst, muziek, dans, theater, culturele evenementen, film, radio,

televisie, journalistiek, literatuur, vormgeving, nieuwe media,

architectuur en reclame.
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het soms mogelijk dergelijke voorzieningen collectief te
realiseren via parkmanagement. Het draagvlak hiervoor
wordt aanmerkelijk vergroot als er in een overwegende
werkomgeving ook andere functies zijn die er gebruik
van maken. Vooral woningen brengen voorzieningen
met zich mee die ondernemers nodig hebben.

Kansen voor woonfuncties

Wonen op bedrijventerreinen in transitie
De koppeling met transformatie   Bijna iedere stad

kent bedrijventerreinen uit het eind van de 19e eeuw en
het begin van de 20e eeuw. Deze terreinen zijn destijds
aan de rand van de stad gebouwd met een goede ontslui-
ting via water en/of spoor. Veel van die terreinen zijn
nu aan het eind van hun levenscyclus.15 Gevestigde
bedrijven kunnen er niet meer uit de voeten, vertrekken
en laten dikwijls grote en monumentale gebouwen
achter. Die gebouwen en de stedenbouwkundige struc-
tuur van de terreinen lenen zich bij uitstek voor een
nieuwe invulling met mengvormen van wonen, nieuwe
bedrijvigheid, horeca en cultuur. Het industriële erfgoed
en het verleden van de plek kunnen de basis vormen van
een gebiedsmerk. Nieuwe bedrijven die bij dit merk
horen, vinden hier passende bedrijfsruimte. Dat geldt
met name voor bedrijven in de creatieve en de culturele
sector. Vaak zijn er ook geschikte ruimtes voor startende
ondernemers. 

Kansen voor woonruimte   De sfeer en ligging
maken oude industrieterreinen ook geschikt voor bijzon-
dere woonvormen. Industriële gebouwen kunnen met
een doordachte aanpak met behoud van de cultuurhisto-
rie worden getransformeerd tot appartementengebou-
wen. Vanwege de nabijheid van de stad en de voorzienin-
gen zijn deze vaak aantrekkelijk voor ouderen, studen-

ten en starters op de woningmarkt. Door de cultuurhis-
torie in een nieuwe functiemix mee te nemen, blijft het
geheugen van de stad bewaard en ontstaan er kansen om
het centrum met een nieuw stedelijk woon-werkgebied
uit te breiden. 

De Nederlandse ijzerindustrie vindt haar oorsprong in de ijzer-
hutten langs de Oude IJssel in het Gelderse Ulft. Hier is een voor
Nederland zeldzaam industrieel landschap ontstaan. Het vertrek
van de metaalbedrijven was aanleiding om plannen te maken
voor herontwikkeling. In dit gebied staan zeven monumentale
fabrieksgebouwen. Deze gebouwen worden gerestaureerd en
herbestemd. Nieuwe bestemmingen zijn gevonden in een cul -
tuurcluster met onder andere een theater en een bibliotheek, 
het Nationaal IJzermuseum en horeca. Eén gebouw wordt geres-
taureerd en ingericht met circa 80 sociale huurwoningen. Een
ander gebouw wordt heringericht met woon-werkeenheden. 
Kleinere gebouwen krijgen deels een kantoorfunctie.

Wonen op naoorlogse bedrijventerreinen
De koppeling met herstructurering   Kort na de

Tweede Wereldoorlog zijn bedrijventerreinen aangelegd
aan de toenmalige stadsrand. Nu zijn veel van deze
terreinen verouderd en tegelijk volledig door de
gegroeide stad ingesloten. Er zijn meestal zeer verschil-
lende bedrijven gevestigd, vaak in goedkope huisvesting
met achterstallig onderhoud. Ook bedrijfswoningen
komen voor. Soms zijn er milieuhinderlijke bedrijven
gevestigd, die nu een bedreiging vormen voor het woon-
en leefklimaat in de omringende stad. Vanwege een
gebrek aan fysieke en milieutechnische uitbreiding-
ruimte en een gebrek aan bereikbaarheid, zijn de terrei-
nen niet meer concurrerend. De gevestigde bedrijvigheid
marginaliseert, waardoor de kwaliteit van de terreinen
nog verder achteruit gaat. Voor de werkgelegenheid in
de omgeving is het echter van belang dat de bedrijvig-
heid hier blijft. Gemeenten staan voor de opgave om een

15 Bouwmeester, H., Oude gebieden, nieuwe functies; Binnenstedelijke loca-

ties met bijzondere kwaliteit, Ministerie van VROM, Den Haag, 2007.
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neergang af te wenden. Dat is vaak mogelijk als milieu-
hinderlijke bedrijven worden uitgeplaatst en de vrijko-
mende ruimte wordt benut voor nieuwe bedrijvigheid en
andere functies. Het toevoegen van woningen helpt om
de verbindingen met de stad te versterken en het draag-
vlak voor voorzieningen te vergroten. Door een strategi-
sche ligging bij de binnenstad en de ringwegen hebben
deze terreinen een interessante positie. 

Kansen voor woonruimte   Naoorlogse bedrijventer-
reinen grenzen vaak aan stadsvernieuwingswijken. Door
woningen te bouwen op die bedrijventerreinen of in de
overgangszone naar de stad, kan de stedelijke vernieu-
wing een impuls krijgen. Bovendien is het mogelijk om,
door grond voor woningbouw uit te geven, een deel van
de kosten terug te verdienen die gemoeid zijn met de
uitplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven. Dat zijn
belangrijke kansen voor juist dit type bedrijventerrei-
nen. Op tal van plaatsen zijn woningen en woon-werk-
woningen mogelijk. Er kunnen ook andere stedelijke
functies komen zoals onderwijs, sport en gezondheids-
zorg. Functiemenging helpt om deze gebieden nieuw
leven in te blazen, het imago te versterken, verpaupe-
ring te voorkomen en veiligheid te vergroten. Hoe die
vorm van functiemenging aantrekkelijke woonmilieus
kan opleveren, terwijl de bedrijfsruimte in stand blijft,
laten One Architecture en 2by4-archtitects zien op
pagina 88 van dit boek.

Wonen op bestaande (nieuwe) bedrijventerreinen
De koppeling met revitalisering   Sinds de jaren

zeventig van de vorige eeuw zijn op grote schaal nieuwe
bedrijventerreinen aangelegd, veelal aan de randen van
de stad. Ze markeren de grens met het ommeland. De
terreinen bevinden zich op afstand tot het centrum,
maar vaak nog wel binnen de ring van snelwegen. Deze
terreinen staan echter onder druk door de ontwikkeling
van nieuw aanbod. Dat veroorzaakt verhuisstromen en
leegloop. Het werkt verdere veroudering en verromme-
ling in de hand. Omdat ruimte schaars is, moet deze

cyclus worden doorbroken. Revitalisering van bestaande
bedrijventerreinen wordt de komende decennia daarom
een belangrijke maatschappelijke opgave. Initiatieven op
dit gebied zetten tot op heden, vanwege de complexiteit
en de hoge kosten die hiermee gemoeid zijn, echter nog
geen zoden aan de dijk. Functiemenging kan helpen om
revitalisering van bedrijventerreinen van de grond te
krijgen.

Kansen voor woonruimte   De meeste mogelijkhe-
den voor woningbouw zijn te vinden op de overgangen
naar de bestaande stad. Door een zoom van woningen
krijgen die overgangen een betere vorm, waardoor de
aansluiting tussen de bedrijventerreinen en de stad ster-
ker wordt. Het vergroot de toegankelijkheid en de soci-
ale veiligheid. Er zijn verrassende woonvormen mogelijk
waarmee een bijdrage kan worden geleverd aan differen-
tiatie van het woningbestand. Denk vooral ook aan
woon-werkcombinaties met mogelijkheden voor kleine
ondernemers die hun afnemers in de aanpalende woon-
omgeving vinden, zoals onderhoudsbedrijven en onder-
nemers in de ambulante handel.

Wonen op bedrijventerreinen in ontwikkeling
De koppeling met duurzame kwaliteit   De werk-

wijze voor de planning van nieuwe bedrijventerreinen is
afgelopen decennia nauwelijks gewijzigd. Gemeenten
sturen aan op de aanleg van steeds nieuwe bedrijventer-
reinen om de werkgelegenheid in de gemeente te stimu-
leren. De grondprijs is laag om concurrerend te zijn met
de buurgemeenten. Het ruime aanbod en de lage grond-
prijzen zorgen dat er weinig financiële prikkels zijn om
in kwaliteit te investeren. Ruimtelijke kwaliteit en
toekomstwaarde zijn daardoor moeilijk te realiseren. De
ontwerpen en bestemmingsplannen voor bedrijventerrei-
nen blijven globaal en flexibel. Kwaliteit sneuvelt ter
wille van het binnenhalen van een bedrijf. De uitgifte
per kavel en de bouw in particulier opdrachtgeverschap
versterken het rommelige, willekeurige karakter van
veel terreinen. 
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Wonen op deze bedrijventerreinen kan een middel zijn
om kwaliteit toe te voegen en om de aansluiting bij de
stad te versterken. Investeringen in de woonomgeving
komen dan ook ten goede aan de kwaliteit en de duur-
zaamheid van de werkomgeving. Het kan bovendien een
belangrijke bijdrage leveren aan intensivering van het
ruimtegebruik.

Kansen voor woonruimte   Vooral op de overgangen
tussen stad en bedrijventerrein, of tussen bedrijventer-
rein en ommeland liggen kansen voor de bouw van
woningen. De overgangen kunnen hiermee beter worden
vormgegeven. Hier zijn bovendien mogelijkheden voor
unieke woonkwaliteiten, zoals (zeer) grote woningen in
een ruige omgeving, woningen met een bijzondere
buitenruimte en stedelijke woningen met een wijds
uitzicht. Denk ook aan woningen met een geluidsstudio,
een ambachtelijke werkplaats, ruimte voor bijzondere
hobby’s of een groot atelier. Sommige doelgroepen voelen
zich daar bijzonder door aangetrokken. Voorzieningen
op het terrein, waaronder parkeervoorzieningen,
kunnen door bedrijven en bewoners gezamenlijk worden
gebruikt. 

Maatschappelijk meerwaarde 

Meerwaarde voor de stad
Kwaliteit en duurzaamheid bevorderen   Door

woningen aan een bedrijventerrein toe te voegen, kan de
gemeente helpen een neerwaartse spiraal waar veel
bedrijventerreinen in zitten, om te buigen. Investerin-
gen in een goede woon- en leefomgeving hebben immers
ook meerwaarde voor de ruimtelijke kwaliteit van het
bedrijventerrein. 

Geld genereren voor herstructurering   De kosten
voor herstructurering kunnen dankzij functiemenging
worden verevend met de extra grondopbrengsten van
woningen en kantoren. Die verevening vraagt overigens
om een voorzichtige benadering. Een te ver doorgevoerde

aanpak leidt ertoe dat woningbouw de bedrijvigheid
verdringt. Dat zou geen recht doen aan de primaire bete-
kenis van de bedrijventerreinen.

De ruimte efficiënter gebruiken   Woningbouw kan
helpen meer natuurlijke overgangen te maken tussen
bedrijventerreinen en de stad. Niet alleen in fysiek
opzicht, maar ook in functioneel opzicht. Er komen
meer mensen op een bedrijventerrein, zij maken op
meer verschillende manieren gebruik van de ruimte en
doen dat op meer momenten van de dag en de week.
Woningbouw op bedrijventerreinen kan een intensief
gebruik van de ruimte opleveren. Ook kunnen ruimten
meervoudig worden ingezet, omdat wonen en werken
grotendeels op verschillende tijden plaatsvindt. Dat
geldt bijvoorbeeld voor parkeerruimte en het gebruik
van de openbare buitenruimte.

Meerwaarde voor bewoners
Meer keuzemogelijkheden bieden   Bedrijventerrei-

nen maken het mogelijk de woningdifferentiatie in een
stad te vergroten. Er zijn kansen voor grote woningen,
loftwoningen, woningen gekoppeld aan bedrijfsruimte.
Daarmee worden mensen bediend waarvoor elders te
weinig aanbod is. Er zijn mogelijkheden voor woningen
met meer vierkante meters tegen relatief lage kosten
dankzij lagere grondkosten, toepassingen van industriële
bouwmethoden en de mogelijkheden van dubbel grond-
gebruik. Er kan eenvoudig een onderneming aan huis
worden gevestigd en er is gelegenheid voor het beoefe-
nen van bijzondere hobby’s. De nieuwe woonomgeving
zorgt voor levendigheid overdag en rust in de avonden
en weekenden. 

Gebruik maken van unieke kwaliteiten   Een
bedrijventerrein kan een dynamisch en stedelijk vesti-
gingsmilieu voor toekomstige bewoners vormen. Het
biedt potentiële bewoners meer gelegenheid voor indivi-
duele expressie van woningen. Er zijn bovendien unieke
kwaliteiten, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van oude
havens en industrieel erfgoed of vergezichten over het
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ommeland. De ontsluiting van de terreinen voor auto-
verkeer is goed met een directe toegang tot het hoofdwe-
gennet. Op de terreinen zelf zijn door het verschil in
gebruiksintensiteit ruim voldoende parkeerplaatsen per
woning. 

Meerwaarde voor bedrijven
Sociale veiligheid   Door op een bedrijventerrein

woningen toe te voegen, neemt het sociale toezicht toe
en kunnen gebruikers van het terrein zich veiliger
voelen. Dankzij de aanwezigheid van bewoners wordt de
inbraakgevoeligheid op het terrein beperkt. 

Een representatieve werkomgeving   Voor sommige
bedrijven is het aantrekkelijk om te werken in een
omgeving waar ook mensen wonen. Zo’n omgeving heeft
meer kwaliteit, uitstraling en identiteit. Vooral voor
kleine bedrijven, startende en doorstartende onderne-
mers is dat belangrijk. Voor grotere ondernemingen
kunnen woningen op het terrein echter bedreigend zijn
voor groei en duurzame bedrijfsvoering. Om deze meer-
waarde te benutten moet dus goed worden gekeken naar
het type woonconsument, het type bedrijfsactiviteit, de
achterliggende argumenten voor functiemenging en de
wijze waarop de menging op een specifieke plek vorm
kan krijgen.

Een aantrekkelijke omgeving voor werknemers
Werknemers hebben belang bij een sociaal veilige werk-
omgeving, de beschikbaarheid van goede verblijfsplek-
ken en de beschikbaarheid van voorzieningen, zoals een
crèche, horeca en fitness. Door woningen op een bedrij-
venterrein toe te voegen, kan worden verwacht dat ook
deze functies een plek zullen vinden.

Een hogere vastgoedwaarde   Als dankzij woning-
bouw op bedrijventerreinen de verpaupering stopt en de
representatieve waarde van het terrein toeneemt, heeft
functiemenging voordelen voor vastgoedeigenaren. Met
verbetering van de kwaliteit en het imago van de locatie,
gaat immers ook de financiële waarde van de grond en
het vastgoed omhoog. Een voorwaarde daarbij is uiter-

aard dat de eigenaren huurders vinden die in de nabij-
heid van woningen hun activiteiten willen en kunnen
uitoefenen. Wanneer vastgoedeigenaren het risico willen
nemen om woningen te ontwikkelen voor een kwetsbare
markt zijn er voor hen bovendien nieuwe inkomsten te
genereren.
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Woningbouw als initiator van kwaliteits-
verbetering van de openbare ruimte op
bedrijfslocaties.
Een studie van 2by4-architects in
opdracht van Ondernemerscoöperatie Tiel,
gemeente Tiel en de provincie Gelderland
en met medewerking van het Innovatie-
Programma Stedelijke Vernieuwing van
het ministerie van VROM.
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Locatiespecifieke knelpunten en kansen

Te vaak reiken revitalisering en herstructurering van
bedrijventerreinen niet verder dan verbetering van
openbare verlichting, hekwerken, groenonderhoud en
beveiliging. Al deze ingrepen laten kortstondig de terrei-
nen opleven, maar na enkele jaren gaat het verval
gewoon door. De terreinen worden te vaak als homogene
massa’s gezien en behandeld zonder naar de afzonder-
lijke kansen en kwaliteiten te kijken. Het inzichtelijk
maken van de locatiespecifieke knelpunten en kansen
biedt aanleiding voor verbeteringen die werkelijk bijdra-
gen aan borging van kwaliteit op langere termijn. Vanuit
een grondige analyse van bedrijventerreinen is het
mogelijk de gelaagdheid in gebruik en inrichting, knel-
punten en kwaliteiten inzichtelijk te maken. Door dit
als basis voor een nieuwe visie op het terrein te gebrui-
ken, kunnen onderbouwde ingrepen worden verricht die
het gebied nieuw leven inblazen en een duurzame trans-
formatie op gang brengen.

2by4-architects heeft voor de bedrijventerreinen
Latenstein en Kellen in de gemeente Tiel onderzocht of
functiemenging door woningbouw kan worden ingezet
om de negatieve spiraal van verpaupering te doorbreken
en de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren.

Landschappelijke zone
Aan het plan ligt een uitgebreide analyse van de

bedrijventerreinen ten grondslag. Hierin zijn ontslui-

ting, hinderwetaspecten, externe veiligheid van afzon-
derlijke bedrijven en de kwaliteit van het terrein en de
omgeving behandeld. Landschappelijke elementen op de
bedrijventerreinen zijn ingezet om te komen tot een
duurzame ontwikkeling. Deze elementen vormen een
continue recreatieve zone die vanuit het centrum van
Tiel door Latenstein en Kellen loopt en zo de stad en de
bedrijventerreinen met elkaar verbindt. Binnen deze

d e  p r a k t i j k  [ 3 ]

Bedrijventerreinen 
Latenstein en Kellen (Tiel)

Externe veiligheid
1 PR 10-5
2 PR 10-6
3 Zone algemeen
4 Niet plaatsgebonden risico
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zone zijn op drie plaatsen woon-werkgebouwen
ontwikkeld. De woningen gebruiken de landschap-
pelijke elementen als extra vestigingskwaliteit. Door
de zone als recreatieve route in te vullen, wordt het
voor de stedeling aantrekkelijk om de bedrijventerrei-
nen te bezoeken. Zo ontstaat er een gesloten route die
een duidelijke overgang laat zien tussen het historische
centrum, het rivierenlandschap, het Betuwelandschap
en de bedrijventerreinen. 

Interactie tussen bezoekers en gebruikers
Op de bedrijventerreinen zelf loopt de route langs de

vele verschillende gezichten en legt de tot nu verborgen
kwaliteiten bloot. De route laat de overgangen zien
tussen verschillende programma’s als woningen, bedrij-
ven, zware industrie, industrieel erfgoed en consument-
gerichte bedrijven. Als de bezoeker langs de route loopt,
krijgt hij een beeld van wat er zich aan processen
afspeelt. Zo werkt de route als een informatief platform
van waaruit de omgeving en haar rituelen kunnen
worden waargenomen. Deze interactie tussen bezoeker
en gebruiker zorgt voor een nieuwe belevingswaarde van
het bedrijventerrein die de relatie met de stad en het
landschap benadrukt. 

de prakti jk [3 ]
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Gebied 1
Dit gebied vormt de overgang tussen grootschalige

zware industrie rond een interne haven en een deel van
het terrein waar gemengde bedrijven voorkomen. Bedrij-
ven met een verhoogd risico externe veiligheid bevinden
zich op ruime afstand. Geluid en fijn stof dienen met
aanvullende maatregelen in de gevel te worden onder-
vangen. In de huidige situatie worden de industrie en de
gemengde bedrijven van elkaar gescheiden door een
dijklichaam. De bedrijven staan met hun rug naar de
dijk en de ruimte tussen de dijk en de bedrijven is
rommelig en kaal. In dit achtergebied wordt een nieuwe
massa geïntroduceerd van waaruit zicht is over het
dijklichaam op de levendige buitenopslag rond de
binnenhaven. De bouwmassa maakt gebruik van haar
positie tussen de bedrijven en de industrie en vormt een
subtiele overgang. Die zorgt ook voor een overkapping
van de huidige buitenopslag achter de gevestigde bedrij-
ven. Deze overkapte ruimte biedt kansen voor hoogwaar-
dige invullingen.

de prakti jk [3 ]
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Gebied 2
Dit gebied kenmerkt zich door de slechte ontsluiting

en veel braakliggend terrein. Er is echter wel veel groen
aanwezig dat samen met restanten van het groene Betu-
welandschap één kwaliteit vormt. In dit gebied is geko-
zen voor een woon-werkmilieu met behoud van groen.
Een belangrijk landschappelijk element is een oude
spoorwegverbinding. Deze heeft zijn functie allang
verloren, maar is blijven liggen en is in de loop der jaren
overwoekerd geraakt. Door dit spoor onderdeel van de
recreatieve route te maken, ontstaat er een betere
ontsluiting van het gebied. De woningen en de werkbe-
bouwing staan als vrije objecten in de groene omgeving.
De woningen zijn georiënteerd op dit groen, terwijl de
zichtbaarheid van de opslag en de ontsluiting vanuit de
openbare ruimte tot een minimum is gereduceerd.

de prakti jk [3 ]

Doorsnede bedrijfsvilla Nieuw gebruik van het groen

Doorsnede

Woningen Ontsluiting
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Gebied 3
Dit gebied ligt dicht bij het centrum van Tiel langs 

de dijk van het Amsterdam-Rijnkanaal. In dit gebied 
be staat behoefte aan grootschalige sportvoorzieningen.
Er is gekozen voor het ontwikkelen van grote woon-
bedrijfsunits waarvan het daklandschap als openbaar
gebied wordt beschouwd. Vanaf de dijk langs het 
kanaal zijn de daken direct toegankelijk. Er ontstaat 
zo een sterkte band met de omgeving en haar bewoners
en gebruikers die als basis dient voor verdere ontwikke-
lingen. 
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de prakti jk [3 ]
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Vooruitblik
De drie ontwikkelingsgebieden langs de route hebben

hun eigen kansen en knelpunten. Door deze als totaal
weer te geven in de ‘kansenkaart’ ontstaat er een helder
beeld van de mogelijkheden die de terreinen hebben. De
openbare ruimte zal sterk worden verbeterd. De ontwik-
kelingen geven daarmee aanleiding tot een geleidelijke
transformatie van de gehele omgeving zonder daar op
voorhand uitspraken over te doen. Het is een kwaliteits-
impuls waar de gevestigde bedrijven op zullen reageren.
Bovendien zorgen de voorgestelde ontwikkelingen dat
een breder publiek een relatie met de bedrijventerreinen
krijgt.
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de prakti jk [3 ]

Prototype loftwoning
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i n t e r v i e w  

René Scherpenisse, Directeur Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting1

Van blauwdrukdenken 
naar speldenprikken

In Nederland zijn tientallen oude stadswijken met een cumulatie van achterstanden. 

Wat hebben de bewoners van die wijken aan het concept van functiemenging? We 

moeten eerst heel precies kijken, niet alleen naar de kwaliteit van de woningen, maar 

vooral naar de problemen achter de voordeur, en dan vanuit een totaalaanpak werken 

aan vernieuwing, betoogt SEV-directeur René Scherpenisse. Het verweven van wonen 

en werken kan dan een deel van de oplossing zijn. 

1 René Scherpenisse is nog geïnterviewd in zijn functie van SEV-

directeur. Op 1 september 2007 trad hij aan als bestuursvoorzitter

van Portaal.
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De Millinxbuurt

De Millinxbuurt in de Rotterdamse Tarwewijk is zo’n
buurt waar problemen zich opstapelen. Althans een paar
jaar geleden. In 1999 is begonnen met de uitvoering van
een totaalplan: verbetering van woningen, aankoop van
vastgoed van malafide eigenaren, eventuele onteigening,
de bouw van sociale pensions om bewoners van illegale
pensions een alternatief te bieden, ondersteuning van
verenigingen van eigenaren, bevorderen van participa-
tie, organisatie van activiteiten voor jeugd en jongeren,
individuele hulpverlening, verslavingszorg, gezondheid,
toeleiding tot werk, hulp voor langdurig werklozen,
extra politie-inzet, voorzieningen als een gebruikers-
ruimte voor verslaafden, faciliteiten voor startende
ondernemers en verbetering van bestaande economische
structuren. Op basis van deze brede en massieve inzet is
na een aantal jaren de verloedering gestopt. In een van
de meest beruchte buurten van Rotterdam, kun je nu
weer met plezier wonen. 

Te ruimtelijk

De Tarwewijk, waar de Millinxbuurt deel van is, is een
van de 56 wijken, waar volgens een beoordeling in 2004
herstructurering het meest urgent is. Door een combina-
tie van maatregelen op het sociale, het fysieke en het
economische domein moeten de achterstanden worden
ingehaald. ‘Functiemenging is een deel van de oplossing.
Maar ik heb niet zoveel met dat woord’, verklaart Scher-
penisse. ‘Het klinkt mij te ruimtelijk in de oren en het
gaat mij niet om de ruimte, maar om de functie. Als je
ermee bedoelt dat het economische veld veel systemati-
scher in de aanpak moet worden verweven, ben ik het
ermee eens. Waar het om gaat, is de vraag hoe het zit
met de keten leren-wonen-werken en met de keten
wonen-welzijn-zorg. Je moet zoeken naar een totaalaan-
pak.’ Scherpenisse praat over empowerment. Hij praat

over mensen en hun potenties: ‘Als je achter de voordeur
kijkt, schrik je je te pletter. Mensen met geldzorgen,
problemen met verslaving, opvoedingsproblemen,
gezondheidsproblemen. Mensen die bezig zijn te overle-
ven. Terwijl wij maar denken: waarom komen ze toch
niet op die gezellige participatieavondjes van ons?’ 

Activistische corporaties

Om de herstructurering te versnellen, ziet Scherpenisse
vooral voor corporaties een veel bredere rol weggelegd.
Zij zijn immers altijd in de wijken aanwezig, ze hebben
het belang, ze hebben het geld en ze verklaren zich tot
maatschappelijk ondernemer. In tegenstelling tot
welzijnsinstellingen zijn corporaties ‘beleidsresistent’,
betoogt hij. ‘Je moet je afvragen van wie die domeinen
zijn. Het fysieke domein is van oudsher van de corpora-
ties. Daar zit de economische macht en de professionali-
teit. Corporaties kunnen een langetermijnagenda uitvoe-
ren. Stenen stapelen, kunnen we in Nederland. Maar als

het gaat om de aanpak van sociale of economische
problemen in achterstandswijken, dan wordt het een
stuk lastiger. Het sociale domein is nooit in staat
geweest zich te professionaliseren. Dit domein is altijd
subsidieafhankelijk en het heeft ernstig geleden onder
bezuinigingen. Het economische domein is nooit op wijk-
niveau georganiseerd. Hier lijd je aan het feit dat Neder-
land ten onder gaat aan instituties met eigen belangen,

Ik heb niet zoveel met het woord functiemenging,
maar als je ermee bedoelt dat het economische
veld veel systematischer in de aanpak moet
worden verweven, ben ik het ermee eens
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schaalniveaus en financieringen. Tien jaar massief
investeren kun je beter met een corporatie regelen, dan
met de gemeente. Wat mij betreft zijn corporaties de
trekkers van de verschillende domeinen. Op een redelijk
activistische manier moeten zij zorgen dat er iets tot
stand komt. Ze hoeven niet alles alleen te doen, maar ze
moeten ook niet wachten tot al die partijen eindelijk
een keer op één lijn zitten. Het is een kwestie van
dansen in de stad’, zegt Scherpenisse en citeert daarmee
Het Oosten-directeur Frank Bijdendijk: ‘De ene keer leid
je en de andere keer volg je. Wie er leidt en wie er volgt
maakt niet uit, als het maar gebeurt. Uiteindelijk komt
het op bestuurskracht aan. En dat mag worden verwacht
van de gemeente. Als er geen bestuurskracht is, wordt
het knap lastig.’

Engeland

Scherpenisse verwijst graag naar de ervaringen in het
Verenigd Koninkrijk. Daar geeft de Britse overheid sinds
2001 uitvoering aan het National Strategy for Neighbourhood
Renewal: een strategisch plan met tientallen programma’s
en projecten om fysieke en vooral sociale achterstanden
weg te werken. Er zijn miljarden uitgetrokken voor
onderwijs en aanvullende gezondheidszorg, er zijn

budgetten voor veiligheid en criminaliteitsbeheersing,
bevordering van werkgelegenheid, sport en cultuur en er
worden vele miljarden besteed aan verbetering van het
woningbestand. De regering heeft 88 most deprived local
authority districts op de kaart gezet: grote en kleine buur-

ten, wijken en stadsdelen. Scherpenisse: ‘Twee dingen in
de aanpak vind ik interessant. In de eerste plaats de rol
van de corporaties. Die is in Engeland veel breder dan bij
ons. Het gaat om schuldhulpverlening, empowerment en
– oh ja – woningen doen we ook. Het zijn echte emanci-
patiecorporaties. In de tweede plaats is een voorwaarde
voor het krijgen van overheidsgeld voor een project, dat
het in samenwerking wordt gedaan, een local strategic
partnership. Samen een plan opzetten en samen uitvoe-
ren.’ Naar de Nederlandse situatie vertaalt het zich in
vitale coalities: ‘Daarin moeten we ruimte geven aan
onorthodoxe trekkers die zich absoluut gesteund weten
door bestuur en management.’

Ontmoeting en ontplooiing

Functiemenging, het combineren van wonen en werken,
kan in de achterstandswijken een deel van de oplossing
zijn, maar is in Scherpenisses visie zeker geen panacee:
‘Het gaat om een behoefte aan ontmoeting en ontplooi-
ing, maar er is heel veel bedrijvigheid denkbaar waar je
niemand ontmoet. Dus je moet dat niet overdrijven. En
als je overlastgevende bedrijvigheid in de wijken haalt,
wordt nieuwe romantiek al snel valse romantiek. Daar
zit niemand op te wachten.’ Waar zitten de mensen in
deze wijken dan wel op te wachten? Scherpenisse: ‘Een
deel van de problemen zit in gebrek aan passend werk.
Dus als je daar iets voor verzint, is dat goed.’ Hij haalt
voorbeelden aan van kleinschalige projecten voor onder-
steuning van startende ondernemers in het Rotterdamse
Schiemond; het gebruik van bedrijfsvastgoed voor
dienstverlenende bedrijvigheid in het Nieuwe Westen;
Foyer de Jeunesse, waar probleemjongeren wonen, leren
en werken; bouwprojecten waarbij de werkgelegenheid
voor minstens 10 procent ten goede komt aan werkzoe-
kenden uit de buurt; beroepsonderwijs met een vestiging
in winkelcentrum Zuidplein, gekoppeld aan afspraken
met winkeliers over stageplaatsen; een bewonersuniver-

Als je achter de voordeur kijkt, 
schrik je je te pletter
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siteit waar professionals en bewoners van andere buur-
ten kunnen leren wat er leeft; een corporatie die huur-
ders een woning aanbiedt mits ze een betaalde baan
vinden. 

Deltaplan voor de Wijken

Scherpenisse komt met een Deltaplan voor de Wijken.
Kern van dat plan: geen blauwdrukdenken, maar spel-
denprikken. Iedere wijk is anders en de kunst is om
eerst te kijken wat er speelt. Maar zelfs na tien jaar
stedelijke vernieuwing hebben we dat nog niet geleerd,
oordeelt hij: ‘Als mensen een wijk opnemen, komen ze

nog steeds terug met de boodschap dat de verf bladdert.
Daar gaat het niet om. Het gaat om leren-wonen-werken
en om wonen-welzijn-zorg. Als daar iets in ontbreekt,
moet je het toevoegen. Probeer het nou eens compleet te
maken. We zijn ook verleerd om precies te zijn in doel-
stellingen. Wanneer is het gelukt? Maak duidelijke
keuzes en wees daar eerlijk in. Soms moet je er met de
bulldozer overheen, maar meestal zijn kleinschalige
speldenprikken effectiever. Functiemenging zou zo’n
speldenprik kunnen zijn.’ 

Een deel van de problemen zit in 
gebrek aan passend werk, dus als je 
daar iets voor verzint, is dat goed
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Beleidsnota’s staan vaak bol van ambities over functiemenging. De praktijk is er nog een 

van overwegende functiescheiding. Ook als dat nergens voor nodig is en onmiskenbaar zijn

keerzijden heeft. 

De enige plekken waar functiemenging lijkt te slagen, zijn centrumstedelijke gebieden 

waar dat vanouds aanwezig is en tussengebieden waar functiemenging zonder tussenkomst

van ruimtelijke ordenaars autonoom tot stand komt. 

Om ook in andere delen van de stad tot een rijke mix van functies te komen, is eerst een

duidelijke visie nodig op de ontwikkeling van de gemengde stad. Hoe kan een mix van 

functies bijdragen aan de oplossing van gebiedsspecifieke vraagstukken? Een goede aanpak

begint met een goede visie. 

Ofwel: bezint eer ge begint. 

En daarna zijn nieuwe processen nodig om die visie ook te realiseren en een kentering teweeg

te brengen. De oude strategieën staan functiemenging in de weg. Nieuwe strategieën kunnen

nieuwe producten opleveren.

In dit deel bespreken we de bouwstenen voor een vernieuwend denk- en uitvoeringskader.

68
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deel i i

Nieuwe 
visies 

en 
strategieën
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1 Werken aan een nieuwe visie

Stadsontwikkeling met kwaliteit is niet mogelijk zonder visie. Dat geldt dus ook voor projecten 

waarbij wonen en werken worden gecombineerd. Eerst de visie dan de regels, zegt Rijksbouwmeester

Mels Crouwel (zie pagina 16 van dit boek). Dat lijkt een open deur. Toch is de verleiding groot om 

de stap naar ontwerp en realisatie te snel te zetten. Kwaliteit komt stap voor stap tot stand. En het

begint met betrokkenheid van mensen die ideeën hebben over hoe de stad eruit moet zien. Mensen 

die als een veldheer het speelveld overzien en van daaruit samen met alle belanghebbende partijen 

tot een effectieve strategie kunnen komen. 
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Urgentie en overtuiging

Waarom moet er iets veranderen?
Een effectieve woon-werkstrategie begint met een

gevoel van urgentie: waarom moet er iets veranderen?
Dat gevoel is niet voldoende, maar wel noodzakelijk om
de eerste stap in een proces naar functiemenging te
kunnen zetten. Een gevoel van urgentie ontstaat
wanneer duidelijk is dat functiescheiding te veel nade-
lige effecten heeft: een gebrek aan leefbaarheid en
veiligheid, verspilling van ruimte en een gebrek aan
stedelijke sociaaleconomische kracht. Er moet snel iets
veranderen. Door dat te benoemen, kan een proces op
gang komen.

Koppel urgentie aan overtuiging
Urgentie moet samengaan met overtuiging. In dit

geval de overtuiging dat gescheiden, monofunctionele

enclaves niet meer van deze tijd zijn en geen toekomst-
waarde hebben. Meer ruimtelijke differentiatie en een
veelheid aan woon- en werkmilieus kan een belangrijke
bijdrage leveren aan versterking van de stad, meer
robuuste wijken, duurzamere werklocaties, betere benut-
ting van de schaarse ruimte en een sterkere lokale
economie. De doelen die met functiemenging op
verschillende plekken in de stad kunnen worden
bereikt, zijn in deel I uitgewerkt. Langs die weg kan
functiemenging worden gekoppeld aan de majeure stede-
lijke opgaven van dit moment. De overtuiging is groei-
ende, maar krijgt pas effect wanneer de partijen op
regionaal en lokaal niveau deze opvatting uitdragen en
implementeren in beleid. Het is van belang expliciet een
duidelijke ambitie te benoemen en om over die ambitie
te communiceren met belanghebbenden. Dan ontstaat er
een gemeenschappelijke belangstelling in de meest
letterlijke zin: een gemeenschappelijk gesteld belang.
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Organiseer bestuurlijke bezieling en leiderschap 
Als er een gevoel van urgentie is ontstaan, en er is

voldoende overtuigingskracht op het juiste bestuurlijke
niveau, is het tijd voor een vernieuwende aanpak. Dan is
er een juist momentum om het denken over een nieuw
perspectief op de stad op de bestuurlijke agenda te krij-
gen. En om ruimte te geven aan processen waarvan de
uitkomst niet helemaal bij voorbaat vaststaat. Bestuur-
lijke bezieling én leiderschap zijn in dat proces van
wezenlijk belang. De stad wordt immers gemaakt door
mensen. Niet door instituties, afsprakenkaders en
abstracte processen. Er zijn bezielde mensen nodig die
bereid zijn om gedurende meerdere jaren hun nek uit te
steken voor een vernieuwende aanpak. En het maakt vaak
niet eens uit welke positie die mensen precies innemen.

Van ambitie naar visie

Door open communicatie over de geformuleerde ambitie
is het mogelijk te komen tot een visie die enerzijds
invulling geeft aan die ambitie en anderzijds past bij de
karakteristieken van de stad. In de praktijk ontbreekt
het vaak aan visie, waardoor functiemenging te snel als
een ontwerpopgave wordt benaderd. Daarmee is het
risico op onbedoelde effecten groot, terwijl bedoelde
effecten niet uitkomen. Een heldere visie laat zien hoe
de ambitie binnen de gegeven omstandigheden kan
worden gerealiseerd. 

Behoud bestaande mengvormen
De eerste klap is een daalder waard, dus is het van

belang om functiemenging waar die al bestaat in ieder
geval te behouden. Dat is het geval in centrumstedelijke
gebieden en tussengebieden op de overgangen tussen
stad en land en op plekken tussen oude en nieuwe
bestemmingen. Het behoud van functiemenging in deze
gebieden is niet vanzelfsprekend. Er zijn allerlei krach-
ten die aansturen op monofunctionaliteit, doordat de

ene functie sterker is dan de andere. Soms is er een druk
om werkruimte te vervangen door woonruimte. In
andere gebieden staat juist de werkfunctie onder druk.
Het is van belang dat bedrijven een economische mobili-
teit kunnen realiseren, zonder dat bij wisseling van
spelers de werkruimte wordt herbestemd als woon-
ruimte. Onderdeel van een woon-werkstrategie moet zijn
om functiemenging te beschermen en verdringing tegen
te gaan. 

Grondprijsbeleid, regelgeving en handhaving kunnen
worden afgestemd op het behoud van functiemenging.
Vaak zijn er bijzondere regelingen en maatwerkoplossin-
gen nodig om woonruimte te garanderen. Bijvoorbeeld
wanneer het gaat om wonen boven winkels. Het is van
belang dat ook op intensief gebruikte locaties er voor
bewoners geschikte woningen zijn die passen bij hun
leefstijl.

Een andere belangrijke factor is de prijs van de
grond. Wanneer de grondprijs stijgt, wordt bedrijvigheid
verdrongen naar de periferie waar de grond vaak goedko-
per is. Soms bevordert de gemeente dit proces, wellicht
onbedoeld, met extra financieringsmogelijkheden voor
transformaties (value captering). Verder is de gemeente-
lijke regelgeving van invloed. Die maakt het vaak gemak-
kelijker om een bedrijfspand om te zetten in woningen
dan andersom. Als regelgeving te star is, staat het func-
tiemenging in de weg.

Los van de invloed die de gemeente kan hebben, is
ruimtelijk-economische specialisatie vaak ook een
natuurlijk proces. Bedrijven kiezen voor bereikbaarheid
per auto, representativiteit en ruimte om uit te breiden
en hebben vanuit die motieven een voorkeur voor loca-
ties aan de stadsrand bij uitvalswegen.

Stimuleer nieuwe mengvormen
In andere gebieden zijn maatwerkstrategieën nodig

om werken in overwegende woonmilieus en wonen in
overwegende werkmilieus te bevorderen. De doelstellin-
gen die met functiemenging kunnen worden bereikt,
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verschillen van gebied tot gebied. Het is van belang om
daar in een visie op functiemenging bij stil te staan. Dan
is het mogelijk om met functiemenging aan te sluiten 
bij de stedelijke opgaven van vandaag. In deel I is dat
uitgewerkt:
• werken in voor- en naoorlogse wijken: 

koppeling met stedelijke vernieuwing
• werken in (nieuwe) suburbane wijken: 

koppeling met levendigheid en duurzaamheid
• wonen op bedrijventerreinen in transitie: 

koppeling met transformatie 
• wonen op naoorlogse bedrijventerreinen: 

koppeling met herstructurering
• wonen op bestaande (nieuwe) bedrijventerreinen:

koppeling met revitalisering
• wonen op bedrijventerreinen in ontwikkeling: 

koppeling met duurzame kwaliteit

Een goede visie geeft antwoord op vier w’s: waarom, wat, voor
wie en waar?
Waarom: geef aan waarom er in de stedelijke ontwikkeling iets
moet veranderen en welke rol functiemenging daarbij speelt.
Wat: beschouw functiemenging als één van middelen om die
doelstellingen te bereiken. Geef het verband aan tussen functie-
menging en de opgaven die in de stad spelen. 
Voor wie: benoem de doelgroepen waar functiemenging voor is
bedoeld. Wie zijn dat en wat zijn hun belangen?
Waar: ontwikkel woon-werkstrategieën die passen bij de plek
waar functiemenging wordt nagestreefd. Daarbij is grofweg een
driedeling mogelijk: behoud van bestaande functiemenging,
wonen op overwegende werklocaties, werken op overwegende
woonlocaties.
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De waarde van chaos

Ordezoekers en chaosbenutters
Functiemenging compliceert het vraagstuk van de

stedelijke ontwikkeling. En in de benadering van
complexe vraagstukken in de samenleving zijn twee
dominante groepen te herkennen: de ordezoekers en de
chaosbenutters, aldus bestuurskundige Geert Teisman.1

De groep van ordezoekers wil problemen oplossen door
heldere afrekenbare doelen te stellen en door het aantal
parameters te beperken. Deze groep is veruit het grootst.
Het zijn bijvoorbeeld de bestuurders die ferme doelstel-
lingen formuleren en managers die afgerekend willen
worden op heldere targets. De groep van chaosbenutters
erkent de complexiteit van de samenleving en erkent dat
die bestaat uit systemen in systemen in systemen.
Ontwikkeling van de samenleving wordt bepaald door

interactie tussen die systemen en niet zozeer door de
actie van een sterke leider. Het benutten van chaos en
variëteit, zonder de doelstellingen vooraf al te nauw
omlijnd vast te stellen, leidt uiteindelijk tot een groter
sturend vermogen. 

Geen lineair proces
De monofunctionele woonwijken waar we het in dit

boek over hebben, zijn typische producten van ordezoe-
kers. Deze stedelijke gebieden zijn volgens duidelijke
doelstellingen ontwikkeld – bestrijden van de woning-
nood – waarbij het aantal parameters is beperkt: wonen
en werken gescheiden. Ook bedrijventerreinen zijn
volgens ééndimensionale doelstellingen tot stand geko-
men: bevorderen van de lokale economie. 

Het zoeken naar vormen van functiemenging, vereist
het talent van de chaosbenutters. Er zijn meer parame-
ters die met elkaar kunnen conflicteren en de eindter-
men zijn aan het begin van het proces niet nauwkeurig
te bepalen, omdat er altijd ruimte zal moeten blijven
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2 Besturen in chaos

Monofunctionele woonwijken en bedrijventerreinen zijn het product van het denken in één 

dimensie volgens een lineair model dat begint met een initiatief en eindigt met een project. 

Het combineren van functies vergt een denk- en werkproces waarin meerdere dimensies elkaar

in een voortdurende cyclus raken. Dat vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen waarin de 

deelnemers bereid en in staat zijn over schuttingen heen te kijken en te werken aan een 

gemeenschappelijk vastgesteld belang. 

1 Teisman, G.R., Publiek management op de grens van chaos en orde,

Academic Service, Den Haag, 2005.
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voor nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht.
Bovendien zijn er zijn meer partijen betrokken die
invloed op het proces willen uitoefenen. Er is geen
sprake van een lineair proces in achtereenvolgende stap-
pen, maar van een proces waarin de verschillende acto-
ren op verschillende momenten hun invloed doen
gelden. Het is een interactief en iteratief proces dat, als
het goed verloopt, uiteindelijk leidt tot een resultaat dat
geen compromis is, maar een synergie.

Nieuwe samenwerkingsvormen

Het besturen van een complex proces en het benutten
van chaos vraagt om een nieuwe attitude van bestuur-
ders, marktpartijen, ontwerpers en ook van de direct
belanghebbenden: de mensen die in het gebied komen
wonen en werken. Ook ondernemers en mondige bewo-
ners hebben immers de neiging om op de rem te gaan
staan en afwijkingen van gebaande paden te wantrou-
wen. Een vernieuwende aanpak vereist van alle partijen
dat zij in staat zijn om over de grens van eigen belangen
en disciplines heen te kijken. Zij moeten hun eigen
kracht kennen, maar tegelijk aanvaarden dat de kwali-
teit van het product beter is als er ook ruimte is voor de
kracht van anderen. Vooral van projectmanagers worden
andere vormen van denken en handelen gevraagd. Zij
sturen processen aan en moeten veranderingen in gang
zetten. Zij moeten anderen in het proces de ruimte
geven.

Samenwerken binnen organisaties
Allereerst is een goede interne organisatie nodig.

Bijvoorbeeld binnen gemeenten. De afdelingen volks-
huisvesting en economische zaken hebben er tot op
heden redelijk autonoom hun beleid kunnen formuleren
en uitvoeren. Daar waar de twee elkaar tegenkomen,
blijkt de volkshuisvestingstak doorgaans behoorlijk
dominant. Redenen hiervoor zijn meestal de harde

afspraken over woningbouwproductie en de noodzaak
om grondopbrengsten te genereren. Bovendien staan bij
economische zaken de ideeën over kleinschalige bedrij-
vigheid, startende ondernemers, wijkeconomie, bedrij-
vigheid in woonwijken en functiemenging op bedrijven-
terreinen nog redelijk in de kinderschoenen. Een visie
hierop is een eerste stap om het gesprek ook aan te
kunnen gaan met andere afdelingen. Een tweede stap is
om in coschap tot een integrale visie op het wonen én
werken te komen. Een derde stap is om het instrumenta-
rium geschikt te maken. Afstemming met andere secto-
ren zoals grondzaken, milieu en juridische zaken is
daarbij cruciaal.

Verkokering van de woon- en werkdomeinen komt overi-
gens niet alleen voor bij gemeenten. Ook in andere orga-
nisaties werken deze domeinen los van elkaar, denk
bijvoorbeeld aan corporaties, ontwikkelaars, beleggers
en makelaars. Ook binnen deze organisaties is een
nieuwe aanpak nodig, waarbij over de grenzen van de
eigen belangen heen wordt gekeken en ruimte wordt
gegeven aan samenwerking.

Daarnaast gaat het niet alleen om de samenwerking
tussen sectoren; het gaat vooral ook om de samenwer-
king tussen mensen met verschillende disciplines. Er is
behoefte aan mensen met een visie op functiemenging
en op het functioneren van de stad. Rijksbouwmeester
Mels Crouwel (zie pagina 16) geeft aan dat daarvoor
mensen nodig zijn die snappen hoe functies bij elkaar
kunnen aansluiten en die doorzien hoe wonen en
werken in elkaar grijpen. Een belangrijke bijdrage kan
worden verwacht van planologen, sociologen en organi-
satiedeskundigen met een brede kijk op de ontwikkeling
van de samenleving. En vaak maakt het niet eens zoveel
uit welke positie die mensen bij de overheid of bij
private partijen precies bekleden.
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Samenwerken tussen organisaties
Het mengen van meerdere functies vereist per defini-

tie een samenwerking tussen meerdere organisaties. Die
samenwerking verschilt met de specifieke opgave en de
plek in de stad. 

Om functiemenging tot stand te brengen in voor- en
naoorlogse woonwijken, is een goede samenwerking
nodig tussen het fysieke, het sociale en het economische
domein. Het fysieke domein wordt ingevuld door corpo-
raties, ontwikkelaars, beleggers, de gemeente en andere
vastgoed- en grondeigenaren. Het economische domein
(de ondernemers en werknemers van de wijk) en sociale
domein (welzijn en onderwijs) zijn op wijkniveau veelal
slecht georganiseerd. SEV-directeur René Scherpenisse
(zie pagina 62) ziet in voor- en naoorlogse wijken een
bijzondere rol voor corporaties. Zij kunnen volgens hem
de trekker zijn om de fysieke, economische en sociale
domeinen te verbinden. Hij spreekt over ‘vitale coalities’
met ruimte voor onorthodoxe trekkers die zich absoluut
gesteund weten door bestuur en management. Die zijn
volgens Scherpenisse een sleutel om herstructureringen
te versnellen. 

Bij het bevorderen van functiemenging op bedrijventer-
reinen ligt het initiatief vooral bij de gemeente. Zij is
vaak initiator en regisseur van herstructurering en
transformatie. Investeringen in de openbare ruimte en
gerichte acquisitie kunnen aanjagers zijn van functie-
menging. Maar omdat de eigendommen veelal versnip-
perd zijn en de programmatische opgave veelzijdig, is
samenwerking met partijen in het veld vervolgens essen-
tieel. Afhankelijk van de situatie kan deze samenwer-
king zeer kleurrijk zijn. Soms nemen grondeigenaren
zelf in samenspraak met gemeente het initiatief om
woningen toe te voegen. Soms verwerven corporaties of
ontwikkelaars plekken om woon-werkconcepten te reali-
seren. Daarnaast ligt het voor de hand om samen te wer -
ken met partijen als de Kamer van Koophandel, onder-

nemersverenigingen, bedrijfsmakelaars, lokale branche-
organisaties en/of grote gezichtsbepalende bedrijven in
het gebied. Vanuit een breder sociaaleconomisch perspec-
tief kunnen ook onderwijsinstellingen en welzijnsorga-
nisaties belangrijk zijn om een gebiedsconcept met func-
tiemenging uit te werken.

Om functiemenging de aandacht te geven die het ver -
dient, spelen provinciebesturen een belangrijke rol. Zij
hebben belang bij functiemenging vanuit hun beleids-
doelstellingen op het gebied van duurzame en vitale
stedelijke ontwikkeling, stedelijke vernieuwing, inten-
sief ruimtegebruik, herstructurering van bedrijventer-
reinen en bevordering van stedelijke economie.

Provincies kunnen de woon-werkstad van de toe -
komst op de bestuurlijke agenda zetten. Zij kunnen
gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en beleggers
voeden met nieuwe inzichten en nieuwe inspiratie, met
overtuigende voorbeelden en met nieuwe manieren van
werken. Ook kunnen zij provinciale investeringen in
gebiedsontwikkelingen koppelen aan prestatieafspraken
over het ontwikkelen van nieuwe woon-werkmilieus. 

Samenwerken tussen organisaties en eindgebruikers
Het mengen van wonen en werken op bedrijventerrei-

nen en in gebouwen, buurten of wijken is iets nieuws.
Het is maatwerk, passend bij de lokale behoefte van
bewoners, ondernemers en werknemers. Het vraagt
bovendien om nieuwe vormen van samenleven en buurt-
beheer. Om die redenen is het essentieel dat functiemen-
ging niet van bovenaf wordt gerealiseerd door al dan niet
samenwerkende publieke en private partijen, maar dat
de beoogde gebruikers van het concept een rol spelen bij
opzet, ontwikkeling, realisatie en beheer. In een vroeg
stadium van planontwikkeling kan met de gebruikers
worden gezocht naar samenwerkingsvormen waarin men
als goede buren kan samenleven. Meer daarover staat in
de hoofdstukken 3, 5 en 7 van deel II van dit boek. 
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De besturen van Overijssel, Gelderland en Zuid-Holland
zien in dat er een samenhang bestaat tussen functiemen-
ging en ruimtelijke kwaliteit in de stad. Verschillende
maatschappelijke activiteiten leggen immers steeds meer
beslag op de schaarse ruimte. Daarom is een van de
belangrijke opgaven voor de toekomst deze activiteiten
zo te combineren dat ze elkaar niet in de weg zitten,
maar wederzijds voordelen geven. Bundeling staat daar-
bij centraal. De laatste decennia heeft bij stedelijke
ontwikkeling de nadruk gelegen op functiescheiding om
daarmee hinder tussen verschillende functies te voorko-
men. Het nadeel dat de provincies daarvan nu ondervin-
den, is dat gebieden met gescheiden functies saai of zelfs
ronduit lelijk zijn. Door te benadrukken dat werken deel
uitmaakt van een landschap of milieu wordt het idee
verlaten dat werken alleen thuis zou horen op afzonder-
lijke eilandjes van bedrijventerreinen. Die invalshoek
opent kansen om wonen en werken te combineren. Op
dit moment investeren de provincies fors in stedelijke
vernieuwing en herstructurering van bedrijventerrei-
nen. Daar waar het aan de orde is en waar er mogelijk-
heden bestaan, proberen de drie provincies wonen en
werken te mengen om daarmee te komen tot een
aantrekkelijk woon-, leef-, en werkklimaat. 

• De provincie Overijssel

De provincie Overijssel streeft naar duurzame, aantrek-
kelijke en vitale stedelijke milieus en onderschrijft het
belang van de stadseconomie voor de stedelijke samenle-
ving. Dat is vastgelegd in het Streekplan 2000+. Het
provinciebestuur stelt daarin dat een gezond economisch
klimaat de randvoorwaarden schept voor een breed
aanbod van voorzieningen en mogelijkheden biedt voor
wonen, werken en recreatie. De provincie speelt hierbij
een actieve rol. Voor versterking van de stedelijke econo-
mie zijn bovenstedelijke inspanningen nodig die van
belang zijn voor het positioneren van de stad en vaak
ook van de regio in nationaal en internationaal perspec-
tief. 
Om de realisatie van haar ambities te bevorderen, wil de
provincie kennis ontwikkelen en uitwisselen en met
anderen op zoek gaan naar vernieuwende woon-werk-
concepten. Dat is van belang, omdat gemeenten telkens
weer worstelen met de vraag hoe functiemenging succes-
vol gestalte kan krijgen. Die vraag duikt op bij herstruc-
turering van bedrijventerreinen, bij stedelijke vernieu-
wingsprojecten en bij nieuwe uitleggebieden. De provin-
cie wil nieuwe manieren vinden om wonen en werken in
de stad te combineren. Met deze expertise kan zij
gemeenten beter ondersteunen bij stedelijke herstructu-
rering en transformatie. 
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d e  p r a k t i j k  [ 4 ]

Provincies en 
functiemenging

Drie provincies participeren in het Habi-
forum-project ‘Mengen in de stad’ waar-
van dit boek de weerslag vormt: Overijs-
sel, Gelderland en Zuid-Holland. Deze
provincies zijn gemotiveerd om 
functiemenging te bevorderen en hebben
die motivatie vertaald in concreet beleid.
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• De provincie Gelderland

In de provincie Gelderland heeft de stadsregio Arnhem-
Nijmegen de belangrijkste functie voor de opvang van
verstedelijking. Door daarop het accent te leggen, wil de
provincie het economische functioneren van deze regio
versterken, het draagvlak voor stedelijke voorzieningen
behouden en buiten de verstedelijkte zone optimale
kansen bieden voor versterking van natuur, recreatie en
landbouw. Dit is een uitdagende opgave met volop
kansen voor een betere benutting van infrastructuur
(openbaar vervoer, fiets) en een meer samenhangende
stedelijke ontwikkeling.

Dat het mengen van functies voordelen kan hebben,
is te zien op sommige verouderde binnenstedelijke
bedrijventerreinen. Aan het eind van hun levenscyclus
zijn ze niet meer geschikt voor traditionele bedrijfsacti-
viteiten. Juist op deze locaties, vaak nabij woningbouw,
detailhandel en (culturele) voorzieningen, doen zich
kansen voor transformatie voor. Een goed voorbeeld is
het bedrijventerrein Kellen in Tiel. Het idee is om hier
een menging van wonen en werken te realiseren met de
bouw van loftwoningen op de daken van de bedrijfspan-
den. Elders in dit boek is het project toegelicht (zie
pagina 56). Andere goede Gelderse voorbeelden van
stedelijke milieus met kansen voor functiemenging, zijn
het binnenstedelijke bedrijventerrein Latenstein in Tiel
en de Kanaalzone in Apeldoorn. Met hulp van de provin-
cie pakken de gemeenten de transformatie van deze
gebieden aan door er nieuwe functies in te brengen.
Een bijzondere vorm van mengen van wonen en werken
doet zich voor in de wat oudere, kwetsbare, vooroorlogse
en vroeg naoorlogse woonwijken. Leegstaande winkel- en
bedrijvenpanden vormen een uitdaging voor startende
ondernemers. Door de vestiging van deze groep onderne-
mers ontstaan er nieuwe kansen. Er wordt weer geld
verdiend in de wijk en het belang dat deze ondernemers
hebben in een woon-werkomgeving met kwaliteit draagt
bij aan het terugbrengen van levend in de buurt. Ook

gemeenten en woningcorporaties in Gelderland onder-
kennen het belang van de terugkeer van kleinschalige
productie en detailhandel in woonwijken en stimuleren
dit proces. Soms wordt daarbij gekozen voor
een thematische benadering, zoals in de wijk Klarendal
in Arnhem. Deze wijk is bezig zich te transformeren tot
modekwartier.

De provincie Gelderland gaat in de regio’s experimen-
teren met werklandschappen, die – anders dan de
huidige bedrijventerreinen – beter uitdrukking geven
aan een meer integrale en vraaggerichte manier van
denken over werklocaties. Werklandschappen kennen
een flexibele en multifunctionele invulling. Daarmee
anticipeert de provincie op een verwachte krimp op
middellange termijn van de vraag naar bedrijventerrei-
nen en op de transformatie naar andere functies. 

• De provincie Zuid-Holland

De onderwerpen kwaliteit en innovatief omgaan met de
schaarse ruimte staan hoog op de agenda van de provin-
cie Zuid-Holland. De provincie maakt zich in dit kader
sterk voor een goede en duurzame ruimtelijke inpassing
van economische activiteiten en aan een leefbare woon-
en werkomgeving. 

De beschikbaarheid van voldoende passende vesti-
gingslocaties voor verschillende typen bedrijvigheid is
van essentieel belang voor een gezonde economische
ontwikkeling. Echter, de verdergaande verdienstelijking,
de opkomst van de kenniseconomie en de toenemende
internationalisering leiden tot verandering in voorkeu-
ren voor vestiging. Zuid-Holland kampt met een aanzien-
lijke herstructurerings- en transformatieopgave van
bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen zijn nog steeds
belangrijke vestigingsplaatsen, maar al lang niet meer
de enige. Dat schrijft de provincie in de evaluatie van
het Meerjarenprogramma Bedrijventerreinen 2004-2011.
Hierin worden ook aandachtspunten voor beleid aange-
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dragen. Zo wordt er gesproken over ruimte voor econo-
mie in het algemeen, in plaats van alleen ruimte voor
bedrijvigheid op bedrijventerreinen. In een meer multi-
functionele ruimtelijke aanpak op werklocaties vindt
een integratie plaats van de ruimtelijke aspecten van
bedrijvigheid op bedrijventerreinen, kantoren, detail-
handel en vrijetijdseconomie. De nadruk komt te liggen
op herstructurering van verouderde gebieden boven de
aanleg van nieuwe terreinen. Bovendien wordt gestreefd
naar het behalen van een gemiddelde ruimtewinst van
10 procent op werklocaties. Die ruimtewinst moet in een
bredere context een bijdrage leveren aan het streven
naar zuinig ruimtegebruik en het tegengaan van de
verrommeling van het landschap. Daarom wordt er ook
aandacht besteed aan beeldkwaliteit, landschappelijke
inpassing, bereikbaarheid en beheer van werklocaties
waardoor er goede relaties ontstaan tussen woon- en
werkgebieden.
Naast het generieke beleid initieert en ondersteunt de
provincie ook innovatieve projecten die een bijdrage
leveren aan een betere afstemming tussen werklocaties
en de omgeving waardoor gevarieerde en duurzame
woon-werkmilieus ontstaan. 

bestuursovereenkomst rechter maasoever

Op de rechter Maasoever in het Rijnmondgebied is het stedelijke
gebied van Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van
Holland toe aan herstructurering en versterking van de sociaal-
economische situatie. Het gaat om revitalisering van een groot-
schalig verouderd bedrijventerrein en transformatie van enkele
andere locaties tot woningbouw. Doel is een versterking van de
economische vitaliteit en het vestigingsklimaat, verbetering van
de leefbaarheid en differentiatie van woonmilieus. De afstem-
ming tussen ruimtelijke ordening en milieu is van groot belang
om wonen en werken goed op elkaar af te stemmen. 

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken, hebben bestuur-
ders van het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de Stadsregio
Rotterdam, de betrokken gemeenten en het bedrijfsleven eind
2004 de Bestuursovereenkomst Rechter Maasoever ondertekend.
Deze overeenkomst bevat afspraken die een optimale woon- en
omgevingskwaliteit beogen zonder daarbij de belangen van het
bedrijfsleven aan te tasten.

Om woningbouw te kunnen realiseren en andere bestemmin-
gen toe te voegen is er een ‘milieuaandachtszone’ ontworpen met
een bijbehorende gebiedstypologie, een stedenbouwkundig afwe-
gingskader en een set afspraken over hoe hiermee bestuurlijk
wordt omgegaan. Er zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over
een vroegtijdige integratie van milieuaspecten bij de ontwikke-
ling van ruimtelijke plannen, over de toepassing van voorzienin-
gen aan woningen om negatieve milieueffecten te reduceren of
te compenseren en over het informeren van toekomstige bewo-
ners over de beschikbare milieuruimte van bedrijven uit de
omgeving. Het afsprakenkader omvat generieke afspraken. Dit
betekent dat per te ontwikkelen locatie de betrokken partijen
binnen dit kader moeten nagaan hoe zij tot de gewenste ontwik-
kelingen kunnen komen.
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Een nieuwe kijk op werken 
en locatievoorkeuren 

Bedrijven zijn er in vele maten en soorten. Vooral rela-
tief kleine bedrijven vertonen een enorme diversiteit en
juist die zijn van belang voor functiemenging. In dit
hoofdstuk maken we een onderscheid naar zakelijke
dienstverlening, persoonlijke dienstverlening, creatief/
ambachtelijke dienstverlening en kleinschalige produc-
tie en opslag.

De vraag is nu: welke ondernemers kiezen voor een
bedrijfslocatie nabij woningen en welke motivatie ligt
hieraan ten grondslag? De locatie- en huisvestingsvoor-
keuren van ondernemingen zijn deels ingegeven door
functionele factoren en het type bedrijvigheid, maar
zeker niet alleen. Ook de werkstijl en de leefstijl van de
ondernemer en zijn werknemers blijken een belangrijke
rol te spelen. En verder is de levensfase waarin een on -

derneming zich bevindt van grote invloed op de locatie-
voorkeur. Een breder perspectief op vestigingsmotieven
van ondernemingen is nodig om aanknopingspunten te
vinden voor het vermarkten van woon-werkcombinaties. 

Functionele huisvestingsfactoren
Met het beleid voor bedrijfslocaties beperken veel

gemeenten zich tot functionele locatie- en huisvestings-
factoren zoals goede bereikbaarheid, gratis parkeren,
een representatieve uitstraling en de prijs en ruimte om
te groeien. In de praktijk zijn deze factoren vooral voor
grotere bedrijven belangrijk. Hoe groter de onderneming
hoe meer de functionele factoren de overhand hebben. 
Bij kleinere bedrijven zijn functionele factoren zeker
van belang. Het beeld is echter meer gefragmenteerd
omdat ook persoonlijke leef- en werkstijlen van de
ondernemers en hun werknemers een belangrijke rol
spelen. Voor zover het mogelijk is een goed inzicht te
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3 Een nieuwe marktstrategie

De markt voor woon-werkcombinaties is een typische nichemarkt. Er zijn slechts globale gegevens

beschikbaar over woonconsumenten, ondernemers en werknemers die zich tot bepaalde mengvormen

van wonen en werken aangetrokken voelen. Bovendien zijn er geen makelaars en beleggers die zich 

als tussenpersoon specifiek op deze markt toeleggen. Aanbod en vraag worden onvoldoende op één 

lijn gebracht. Daarom is er een nieuwe marktstrategie nodig waarbij de doelgroep zelf bij initiatieven

wordt betrokken. Hoe groter de rol van toekomstige doelgroepen, hoe minder behoefte er is aan een

strak georganiseerde markt.
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krijgen in huisvestingsfactoren, ontbreekt dit voor het
segment van de kleinere bedrijven.

Persoonlijke voorkeuren van ondernemers
Zeker voor kleine ondernemers bepalen de nabijheid

van de woonomgeving en de mogelijkheid om werk en
privé te combineren voor een groot deel de locatievoor-
keur. Voor startende ondernemers is de woonomgeving
meestal de (enige) basis. Vaak zijn ook het sociale
netwerk en de nabijheid van voorzieningen argumenten
voor kleinere ondernemingen om zich in een woonomge-
ving te willen vestigen. Voor andere ondernemers zijn de
zakelijke werksfeer, het contact met andere onderne-
mers en de mogelijkheden voor zakelijke contacten door-
slaggevend. Een clustering van grote en kleine bedrijven
in een bepaalde sfeer is aantrekkelijk omdat daarmee
een helder profiel ontstaat. Die locatiewens kan op een
goed gepositioneerd bedrijventerrein worden vervuld,
maar dat is zeker niet de enige mogelijkheid. Een woon-
werkomgeving met een herkenbaar gebiedsmerk kan
even sterk zijn.

Persoonlijke voorkeuren van werknemers
Het zijn niet alleen de ondernemers die bepalen waar

een bedrijf zich vestigt. Ook de werknemers hebben met
hun leef- en werkstijlen invloed op de locatiekeuze.
Werknemers hebben een voorkeur voor kleinschalige
bedrijventerreinen, ver weg van de snelweg en als het
even kan gemengd met winkelvoorzieningen en wonin-
gen.2 Locaties dicht bij het stadscentrum zijn geliefd.
Werklocaties die de afgelopen decennia zijn ontwikkeld,
groot en monofunctioneel, worden juist laag gewaar-
deerd. Waarschijnlijk kan dit beeld verder worden
verfijnd door te differentiëren naar bedrijfsactiviteit en
branche. Dit zou aanleiding kunnen zijn om ook grotere
bedrijven die geen overlast veroorzaken en goed in te
passen zijn, vaker te combineren met woonfuncties.
Vestiging in de woonomgeving zou voor deze bedrijven
kunnen leiden tot meer wervingskracht op krappe
arbeidsmarkten, meer tevredenheid bij het personeel en
wellicht een hogere arbeidsproductiviteit. 
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Zakelijke dienstverlening

Administratiekantoor
Adviesbureau
Advocaten
Assurantiën
Automatisering
Beleggingen
Bouwtechnisch bureau
Communicatieadvies
Makelaar
Reclamebureau
Tekstverwerking
Werving en selectie

Persoonlijke dienstverlening

Bewegingstherapie
Fysiotherapie
Huisarts
Kapsalon
Kinderdagverblijf
Medisch specialist
Muziekles
Relatiebemiddeling
Schoonheidsspecialist
Sportschool
Tandarts
Uitvaartonderneming
Zonnestudio

Creatief/ambachtelijke 
dienstverlening
Architect
Beeldend kunstenaar
Bloemsierkunst
Goud- en zilversmeder
Grafisch vormgever
Fotograaf en fotostudio
Instrumentenmaker
Media, ICT, gaming, meubelmaker
Ontwerp en design

Kleinschalige productie en opslag

Aannemerij 
Elektronica
Groentesnijder
Klein drukwerk en reprodiensten
Loodgieter
Onderhoudsbedrijf
Schilder
Specialistische groothandel
Timmerbedrijf
Verpakkingsbedrijf

2 Wesselink, J.W., ‘Nederlanders wil functiemenging en klein -

schaligheid’, in: Bedrijventerrein, december 2005, The SmartAgent

Company en DHV, Leusden, Amersfoort, 2005.
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Huisvestingsfactoren naar bedrijfsactiviteit
De locatie- en huisvestingsfactoren verschillen per

bedrijfsactiviteit. Zo spelen bij zakelijke dienstverlening
representativiteit, parkeren en de nabijheid van voorzie-
ningen waarschijnlijk een grote rol, terwijl bij meer
creatieve bedrijven de betaalbaarheid, diversiteit en een
inspirerende werkomgeving de doorslag geven. Een advo-
catenbureau zal veel waarde hechten aan de zakelijke en
betrouwbare uitstraling van gebouw en omgeving,
terwijl een schildersbedrijf vooral (goedkope) ruimte
nodig heeft voor opslag van materiaal. 

Veel bedrijfsactiviteiten passen goed in een woonom-
geving. Naast horeca en detailhandel geldt dat onder-
meer voor de meeste vormen van dienstverlening (zake-
lijk, persoonlijk en creatief), voor kleinschalige produc-
tie- en opslagbedrijven en voor ambachtelijke bedrijven.
Voorwaarde is, dat de activiteiten kleinschalig zijn, rela-
tief weinig ruimte vragen en zonder veel overlast voor
de omgeving kunnen worden uitgevoerd. 

Huisvestingsfactoren naar levensloop 
Locatie- en huisvestingsvoorkeuren hangen voor een

deel samen met de levensfase waarin een bedrijf zich
bevindt. Hoewel elk model om de levensloop van een
onderneming te schetsen, beperkt is, zijn er grofweg vier
stappen te onderscheiden. De locatie- en huisvestings-
voorkeuren kunnen in iedere stap anders zijn. 

Eerste stap
Veel startende ondernemers en kleine zelfstandige

ondernemers werken vanuit hun eigen woning. Sommi-
gen van hen streven niet naar verdere groei en blijven
dus ook op langere termijn thuis werken. Omdat de
ondernemer ook bewoner is, bepaalt het sociale netwerk
(vrienden, familie en buren) de vestigingsvoorkeur.
Vooral woonmotieven bepalen de locatievoorkeur van
deze ‘huiskamerondernemingen’.3 Daarnaast kiezen star-
ters voor een omgeving waar ideeën en inzichten
kunnen worden uitgewisseld en waar producten en dien-
sten kunnen worden getoetst. Hiervoor is een inspire-
rende omgeving nodig, een klantenkring en relatienet-
werk in de nabijheid en een clustering van gelijkgestem-
den. Persoonlijke contacten zijn in deze fase essentieel.
Ook functioneel gezien is de woning in de pioniersfase
van een bedrijf de ideale locatie. Het is laagdrempelig,
goedkoop en flexibel. Starters en kleine zelfstandigen
kiezen daarnaast vaak voor een omgeving waar in de
buurt voorzieningen aanwezig zijn zoals een kopieerzaak
en horeca. 

Tweede stap
Na gemiddeld drie jaar gaan veel ondernemingen

groeien. De omzet en winst nemen toe, de productie
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Vestigingseisen vanuit 
functionele factoren
Bereikbaarheid
Parkeren
Representativiteit en uitstraling
Nabijheid toeleveranciers, klanten
Aanbod en geschiktheid pand, perceel
Overlasttolerantie omgeving
Betaalbaarheid

Vestigingseisen vanuit de leef- en 
werkstijl van de ondernemer
Nabijheid woonomgeving
Combineren werk en privé
Werksfeer
Sociaal netwerk
Nabijheid van voorzieningen
Inspiratie, nabijheid andere ondernemers 
Business to business

Vestigingseisen vanuit de leef- en 
werkstijl van de werknemers
Nabijheid van voorzieningen
Nabijheid van de woonomgeving
Werksfeer
Kwaliteit van de werklocatie

3 Mackloet, A., Starten vanuit huis: bittere noodzaak of verkozen lifestyle?,

NETHUR, Utrecht, 2006.
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groeit, het dienstenaanbod verbreedt zich en er is meer
personeel nodig. Thuis lopen doorstartende ondernemers
tegen beperkingen op. De geloofwaardigheid en professi-
onaliteit van het bedrijf, ruimtegebruik en de verweving
van privé en werk beginnen parten te spelen. De onder-
nemers gaan op zoek naar extra werkruimte: duidelijk
herkenbaar, dichtbij maar toch gescheiden van de
woning met de nodige flexibiliteit om extra groei op te
kunnen vangen. Belangrijk zijn een representatieve en
professionele uitstraling. Continuïteit van bedrijfsvoe-
ring en meer financiële armslag van deze ondernemers
maakt het mogelijk om meer te investeren. Doorstarters
zijn nog steeds kleinschalig, de nabijheid van de woon-
omgeving en voorzieningen blijft belangrijk en de leef-

stijl van de ondernemer blijft een belangrijke rol spelen
bij de keuze van bedrijfshuisvesting. Een aparte bedrijfs-
ruimte is een stap te ver, maar past ook vaak niet bij de
leefstijl. Doorstarters zitten vaak in woon-werkwonin-
gen zoals een praktijkwoning of een atelierwoning.
Sommige doorstarters kiezen voor clustering in een
bedrijfsverzamelgebouw, een enkeling waagt de stap
naar een eigen kleinschalig werkpand. 

Derde en vierde stap
Als de onderneming verder groeit, is er vaak behoefte

om werkfuncties van elkaar te scheiden: opslag versus
kantoor, medewerkers versus directeur. Vaak wordt een
stap gezet naar een bedrijventerrein of kantorenlocatie
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Bedrijfsactiviteit

Zakelijke dienstverlening

Persoonlijke dienstverlening

Creatieve en ambachtelijke 
dienstverlening
Kleinschalige productie en opslag

Vestigingseisen vanuit 
functionele factoren
Representativiteit

Nabijheid klanten

Betaalbaarheid

Ruimte, overlasttolerantie

Vestigingseisen vanuit de leefstijl 
van de ondernemer
Nabijheid voorzieningen

Sociaal netwerk, nabijheid 
woonomgeving
Inspiratie, business to business

Sociaal netwerk, nabijheid 
woonomgeving

Vestigingseisen vanuit de leefstijl 
van de werknemers
Zekerheid, individueel gericht

Homogeniteit, rust

Diversiteit, levendigheid

Buurtgericht, rust, groepsgericht

Voorbeelden van huisvestingsfactoren naar bedrijfsactiviteit

Stap Omvang
1e stap < 40 m2

2e stap 40-100 m2

3e en 
4e stap > 100 m2

Vestigingseisen vanuit functionele factoren
Laagdrempelig, goedkoop, flexibel, business-to-
businessactiviteiten, persoonlijke contacten, (afge-
scheiden) werkruimte, nabijheid voorzieningen
Extra ruimte, gescheiden van woning met mogelijk-
heid voor groei, representatieve en professionele
uitstraling, bereikbaarheid, parkeren
Bereikbaarheid, representatie, efficiency (toeleve -
ranciers, afzetmarkt), arbeidsmarkt

Vestigingseisen vanuit de leefstijl van de ondernemer
Woonmotieven doorslaggevend, combineren van privé
en werk, sociaal netwerk

Nabijheid woonomgeving, sociaal netwerk

Steeds minder van belang, zakelijke factoren bepalen
huisvesting en locatie

Huisvestingsfactoren naar levensloop
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waar voldoende ruimte is om uit te breiden. Huisvesting
is vooral gericht op een efficiënte bediening van toeleve-
ranciers en afnemers, bereikbaarheid en representatie.
Daarnaast wordt de locatiekeuze bepaald door de aanwe-
zigheid van voldoende geschoolde arbeidskrachten. 
Bedrijven in deze fase zijn meestal op bedrijventerrei-
nen gevestigd, maar noodzakelijk is dat niet. Sommige
bedrijven laten zich goed combineren met wonen, ook al
neemt de natuurlijke spanning tussen werken en wonen
met de groei van de onderneming toe.

Een nieuwe kijk op leefstijlen en 
woonvoorkeuren 

Voldeden bewoners vroeger misschien aan tamelijk
eenvormige leefstijlen en voorspelbare carrières volde-
den, tegenwoordig zijn leefstijlen juist gedifferentieerd
en variabel. Vroeger werden woonconsumenten vooral
gegroepeerd op basis van demografische gegevens over
inkomen, leeftijd en samenstelling van het huishouden.
Tegenwoordig spelen kwalitatieve kenmerken van woon-
consumenten een veel grotere rol. Individuele keuze -
motieven staan centraal. 

Die keuzemotieven hangen samen met de individuele
leefstijl. Voor het begrip leefstijl, en de daaraan gekop-
pelde woonmilieus, bestaat geen algemene definitie. Er

zijn verschillende parameters die met elkaar de leefstijl
bepalen, zoals gedrag, voorkeuren en waarden op het
gebied van werk, consumptie en besteding van vrije tijd. 

Ze verschillen genuanceerd en veranderen in de tijd. Er
is sprake van een hoge dynamiek in het gedrag en voor-
keuren van mensen. Daarbij is de relatie tussen leefstij-
len en woonvoorkeuren lang niet eenduidig. Uit de prak-
tijk is die relatie niet af te lezen, omdat de keuze van
een woning voor minstens de helft wordt ingegeven door
de krapte op de markt. Lang niet iedere woonconsument
is in staat om zijn woonwensen ook daadwerkelijk uit te
voeren. Allerlei praktische beperkingen maken dat
mensen concessies moeten doen en suboptimaal kiezen.
Het is lastig om leefstijlen te vertalen naar specifieke
woonmilieus. Maar juist omdat met het combineren van
wonen en werken een nieuwe markt wordt bediend, kan
een analyse van leefstijlen aanknopingspunten geven om
een gebied en de gebouwen een passende vorm en
inhoud te geven. Door tijdens het formuleren van een
strategie voor menging de specifieke wensen en behoef-
ten, voortkomend uit een bepaalde leefstijl in acht te
nemen, kunnen specifieke gebruikers worden behouden
of aangetrokken. Anders gezegd: door genuanceerd naar
leefstijlen te kijken, kunnen deze helpen om unieke
producten te realiseren. 

Enkele parameters volgens diverse leefstijlindelingen 
individueel gericht groepsgericht  
anoniem  buurtgericht  
zoeken naar avontuur en levendigheid  zoeken naar rust  
voorkeur voor diversiteit  voorkeur voor homogeniteit  
externe focus  interne focus  
hang naar vernieuwing  hang naar zekerheid  
centraal gericht  perifeer gericht  
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Analyse van leefstijlen 
Bewoners die voor een bedrijvige woonomgeving

kiezen, zijn op het eerste gezicht mensen die veel
waarde hechten aan avontuur, levendigheid en diversi-
teit in hun omgeving. Het zijn mensen die de nabijheid
van voorzieningen appreciëren, individualiteit en zelf-
standigheid willen uitstralen en vrij, onafhankelijk,
eigenzinnig en expressief zijn. Dit is de doelgroep voor
de meest intensieve vormen van functiemenging,
bijvoorbeeld in centrumstedelijke gebieden. Andere
woonconsumenten houden meer van homogeniteit in
hun omgeving, ruimte en vrijheid voor individuele
expressie. Zij hechten aan individualiteit. Voor hen is
wonen op een bedrijventerrein misschien aantrekkelijk.
De aanwezigheid van passende bedrijven kan bijdragen
aan extra draagvlak voor voorzieningen en een aanbod
van ruimte zoals time sharing van parkeergarages. 

Veranderende tijdbesteding 
In het kader van functiemenging is het ook van

belang te beseffen dat de dagindeling van mensen in de
afgelopen decennia ingrijpend is veranderd. Meer
mensen werken en doen dat bovendien meer uren per
week. In de afgelopen dertig jaar is de hoeveelheid vrije
tijd met drie uur per persoon teruggebracht. Dat lijkt
misschien niet zoveel, maar onder dit getal gaan grote
verschuivingen schuil. Het Sociaal Cultureel Planbureau
(SCP) becijfert dat vooral mensen van 35 tot 50 jaar
steeds minder vrije tijd ter beschikking hebben.4 De
arbeidsparticipatie van vrouwen neemt toe. Mannen
nemen een deel van de zorgtaken erbij, maar blijven
evenveel tijd aan betaald werk besteden. De helft van de
mensen in deze leeftijdsgroep combineert werk met zorg
voor gezin en huishouding, waar dat in 1975 nog maar
voor 12 procent gold. In het verlengde daarvan hebben
mensen een voorkeur voor een leefstijl waarin zij zelf
kunnen bepalen wanneer en waar men werkt. ICT,

mobiele telefonie en internet maken dat ook mogelijk.
Als gevolg van die trend wordt de beschikbaarheid van
werkruimte in of nabij de woning belangrijker. Nu al
werkt circa 35 procent van de werknemers regelmatig
thuis. Thuiswerken of -ondernemen kan worden gezien
als een strategie om meer controle over de eigen leef-
wijze te hebben, om efficiënter met de tijd om te gaan
en om werk met (zorg)taken te combineren.5 Het huidige
aanbod op de woningmarkt speelt weinig in op de wens
om taken te combineren. Volgens wethouder Adri
Duivesteijn (zie pagina 142 van dit boek) is die markt
aanzienlijk en hij verwacht daarom dat het project ‘Ik
bouw mijn huis in Almere’ dankzij particulier opdracht-
geverschap op een natuurlijke manier zal leiden tot
meer praktijkwoningen en woningen met kantoor aan
huis. 

Zorg voor een betrokken markt 

Het vermarkten van een woon-werkproject begint nor -
maal gesproken met een grondig marktonderzoek. Maar
omdat de markt voor gemengde projecten voor een groot
deel onontgonnen is, zijn er weinig gegevens die de basis
kunnen vormen voor een goede sturing. Dat is ook de
reden waarom nog maar weinig ontwikkelaars brood
zien in deze producten. Gemeenten, corporaties en
vernieuwende ontwikkelaars zullen het voortouw
moeten nemen. Er is bovendien een andere strategie
nodig die begint met een verkenning van de markt maar
al snel inschiet op (vergaande) betrokkenheid van afne-
mers bij het eindproduct. 

Verkennend marktonderzoek
Een verkennend marktonderzoek kan gegevens ople-

veren over de omvang van de doelgroep en de huidige

4 SCP, www.tijdbesteding.nl.
5 Mackloet, A., Starten vanuit huis: bittere noodzaak of verkozen lifestyle?,

NETHUR, Utrecht, 2006.
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woon- en werkplekken van de doelgroep. Dat onderzoek
leidt ook tot inzicht in de zakelijke en persoonlijke
motieven voor een locatie- en huisvestingskeuze zoals in
de vorige paragraaf is beschreven. Dit onderzoek kan
beperkte gegevens opleveren over de kansen, mogelijk -
heden en haalbaarheid van een dergelijk product. 

Transparantie van de markt organiseren 
Om meer zekerheid te krijgen is het belangrijk de

beoogde doelgroepen bij het maken van een woon-werk-
concept te betrekken. Dat begint met het organiseren
van transparantie van de markt. Transparantie ontstaat
wanneer de gemeente of soms de betrokken corporatie de
doelgroepen actief benadert via publiciteit, brancheorga-
nisaties, Kamers van Koophandel, ondernemersvereni-
gingen en dergelijke. Zijn de potentiële gebruikers in
beeld, dan kan via gebiedsmanagers, bedrijfsloketten en
wijkinformatiepunten de transparantie in stand blijven.
Gedurende het gehele traject van initiatief tot en met
realisatie en beheer is dan volstrekt helder voor wie een
project wordt gerealiseerd en wat de wensen en moge-
lijkheden van de doelgroep precies zijn. 

Binden en verbinden
Als er bij de beoogde ondernemers, werknemers en

woonconsumenten een intrinsieke en gezamenlijke
behoefte is aan huisvesting in een woon-werkmilieu, is
het mogelijk deze partijen te binden en aan het concept
te verbinden. De redenen waarom partijen zich verbin-
den kunnen uiteenlopen. Voor sommigen ontbreken
alternatieven, terwijl anderen een mogelijkheid zien om
invulling te geven aan een gezamenlijke nieuwe droom.6

Vaak zullen de leefstijlen van de nieuwe bewoners en
ondernemers van het gebied een zekere overeenkomst
vertonen, omdat een ieder zich thuis zal moeten gaan
voelen in het nieuwe milieu. 

Mogelijkheden aanreiken voor medezeggenschap
Als doelgroepen zijn gemobiliseerd, moeten er uiter-

aard ook mogelijkheden worden aangereikt om via mede-
zeggenschap invloed uit te oefenen op het project en de

6 Kwee, L. en J. Hacquebord (red.), ‘Initiatief en invloed; proces -

architectuur voor collectieven en co-ontwikkelaars’, Wooninnovatie

Reeks, nr. 11, Arko Uitgeverij, Nieuwegein, 2006.

Verkennend 
marktonderzoek

Tranparante 
markt organiseren

(Ver)binden 
doelgroepen

Medezeggenschap 
doelgroep

Acquisitie

Marketing

Gebiedsmerk
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eigen woon- en werkruimte. De ontwikkelaar en/of
corporatie moet bereid zijn om op deze manier een
project te ontwikkelen (zie ook pagina 112 van dit boek).

Een gebiedsmerk vestigen
De marktstrategie houdt niet op bij het mobiliseren en
betrekken van de gebruikersgroepen. Het gaat ook om
het helder positioneren van het gebied waar gewoond en
gewerkt zal gaan worden: de branding. Om het concept
goed in de markt te zetten, is het belangrijk het gebieds-
merk te verwoorden en eenduidig uit te dragen. Dat is
bij woon-werkconcepten extra van belang, omdat het een
kwetsbare en onbekende markt is en omdat het om
unieke en vernieuwende producten gaat. De specifieke
kenmerken van het concept, de gewoonten, geschiedenis,
cultuur, de ziel, sfeer en beleving van het gebied kunnen
het gebiedsmerk versterken. Door dit merk helder te
positioneren, zal het concept zich in de hoofden van de
toekomstige gebruikers nestelen. Daardoor zullen
mensen zich verbinden met het gebied en dan is een
gezamenlijke zoektocht naar de kernwaarden, verwach-
tingen, dromen en wensen kansrijk. 

Marketing en acquisitie
Wanneer dit traject van verkennend marktonderzoek

tot en met de branding goed wordt doorlopen, zijn
verdere marketing en acquisitie minder nodig. De
gebruikers zitten al om de tafel en wellicht zijn er zelfs
wachtlijsten. Is dat niet het geval, dan kan doordachte
en gerichte publiciteit het verschil maken. 
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• Oorspronkelijke studie 
(One Architecture)

Beschrijving van het gebied
One Architecture heeft een stedenbouwkundig plan

ontwikkeld voor vernieuwing van het Victoriakwartier
in Eindhoven. Dit gebied ligt naast het PSV-stadion met
het winkelcentrum van Eindhoven op loopafstand. Het
gebied is 1,5 hectare groot en er staan twee waardevolle
historische gebouwen: de Ventose flat, met aan de
achterzijde kleinschalige werkplaatsen en opslagruim-
ten, en het voormalige Philipsgebouw waarin het Tempo-
rary Art Centre (TAC) is gevestigd. Het TAC geeft het
gebied bekendheid en is aantrekkelijk als centrum voor

cultuur. De nu nog kleine Eindhovense binnenstad
breidt zich langzaam maar zeker uit in westelijke rich-
ting. De bijzondere kwaliteit van het Victoriakwartier
komt nu echter niet uit de verf en de dichtheid is laag
vergeleken met een centrumstedelijk milieu. Door het
gebied te transformeren tot een hoogwaardig stuk stad,
kan dit gebied het beginpunt voor binnenstadsbezoek
worden.

90 deel ii  •  nieuwe visies en strategieënprakti jk 5 •  interactie in het victoriakwartier

d e  p r a k t i j k  [ 5 ]

Interactie in het Victoria-
kwartier (Eindhoven)

‘New Orleans’ woontoren 158 m. met arthouse in plint. 
Kop van Zuid, Alvaro Siza i.s.m. ADP Architecten.

Mogelijkheden van functiemenging en
interactie tussen functies om levendig-
heid te bevorderen.
Een studie van 2by4-architects op basis
van een stedenbouwkundig plan van 
One Architecture voor het Victoriakwar-
tier in Eindhoven.

Het plangebied in Eindhoven
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Vergroten van levendigheid
One Architecture heeft een plan ontwikkeld om het

Victoriakwartier te transformeren in een levendige
stedelijke wijk met een creatief en cultureel karakter en
met een hoge dichtheid (f.s.i.) van 2,5. De Ventose flat en
het TAC zijn in het plan opgenomen en bepalen groten-
deels de identiteit van het gebied. One Architecture
voorziet in het plan een gemengd programma waar cross
over tussen kunst, cultuur en creatieve bedrijvigheid
plaatsvindt met een hoogwaardig woongebied. Het cultu-
rele programma bestaat uit het TAC op zijn huidige loca-
tie en een nieuw bouwkundig blok met daarin theater-
en bioscoopruimten. Rond het TAC loopt een verkeers-
luwe straat met daaromheen winkels. Boven dit winkel-
programma liggen kantoren. Woningen zijn onderge-
bracht in woontorens, die op de brede onderbouw van
winkels en kantoren staan.

Aanbodgestuurde ontwikkeling
One Architecture kiest voor een aanbodgestuurde

ontwikkeling om te waarborgen dat er op deze plek een
specifiek stukje stad ontstaat met bijzondere historische
en culturele kwaliteiten. De diverse bestaande kwalitei-
ten kunnen binnen die ontwikkeling goed tot hun recht
komen. 
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• Uitbreiding van de studie 
(2by4-architects)

In aanvulling op het werk van One Architecture heeft
2by4-architects een studie gedaan naar mogelijkheden
om de levendigheid verder te vergroten. Volgens 2by4
moet functiemenging plaatsvinden op het niveau van
bouwvolumes om te komen tot een functiemenging die
werkelijk bijdraagt aan de stedelijkheid en de levendig-
heid van de omgeving. De focus van de architectuur
moet liggen bij de ontsluitingsprincipes en bij de
momenten waarop programma’s en gebruikers interactie
aangaan. In het Victoriakwartier vindt die interactie
plaats in de overlappende zones tussen de verschillende
programma’s en in de openbare ruimte. Die moet daarom
met veel zorg worden vormgegeven.

Levendigheid komt door interactie
Levendigheid hangt in de visie van 2by4 niet zozeer

af van de combinatie van functies, maar vooral van de
interactie tussen programma’s en gebruikers. De interac-
tie bepaalt de mogelijkheden om optimaal te kunnen
profiteren van alle mogelijkheden die de steeds comple -

xere wereld biedt. Vaak worden woningen boven winkels
op slechts enkele punten centraal ontsloten. De interac-
tie wordt dan tot enkel deze punten gereduceerd.
Andersom komt een hoge mate van interactie in vooroor-
logse winkelstraten tot stand door het grote aantal ont -
sluitingen van de verschillende kleinschalige program-
ma’s die zich over een grote breedte uitstrekken. Inter-
actie in het Victoriakwartier betekent dat kunst en
commercie, wonen en werken, verblijven, bezoeken en
samenkomen van elkaar profiteren. Het Victoriakwartier
moet daarom een in elkaar overlopende private en
publieke open ruimte krijgen. 2by4 heeft cultuur, win -
kels, kantoren en woningen op gebiedsniveau bijeenge-
bracht. De programma’s zijn op blokniveau in duidelijke
volumes herkenbaar. De interactie tussen deze functies
en daarmee tussen de verschillende gebruikers vindt
plaats in het publieke domein op straatniveau. 

de prakti jk [5 ]
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De overlappende zones tussen de verschillende programma’s 
zijn de openbare ruimten waar interactie plaatsvindt.
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Verdere verdichting
2by4 heeft het stedenbouwkundige plan aanzienlijk

verder verdicht. Om te komen tot een functiemenging
die werkelijk bijdraagt aan stedelijkheid en levendigheid
wordt ook menging voorgesteld op het niveau van bouw-
volumes. En om de interactie tussen diverse gebruikers
en programma’s te bevorderen, heeft 2by4 specifiek gelet
op de momenten dat functies en gebruikers elkaar
ontmoeten. De vormgeving van de grenzen tussen func-
ties en de overgangen naar openbare ruimtes luistert
daarbij heel nauw. Dat vraagt om een andere manier van
ontwerpen waarbij de verschijningsvorm van het gebouw
van ondergeschikt belang is. De nadruk komt te liggen
op functiemenging en de ontsluiting van publieke en
semipublieke ruimtes. 

Bestaande historische blokken

Toevoeging programma One A

Toevoeging programma 2by4-a
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Historische massa

opzet One Architecture opzet 2by4-architects

Extra toegevoegde massa door 2by4-architects

Toegevoegde massa door One-Architecture
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Functiemenging
Veel woon-werkcombinaties vinden plaats op indivi-

dueel woningniveau of in gescheiden bouwvolumes. Het
mengen van functies op blokniveau en op verdiepingsni-
veau kan er voor zorgen dat gebruikers functies kunnen
delen en er interessante kruisbestuivingen ontstaan. Een
lunchroom kan bijvoorbeeld zowel winkelend publiek,
kantoren, bewoners als cultureel programma bedienen. 
Naast het mengen van verschillende functies is het
belangrijk te kijken naar de schaal waarop menging
plaatsvindt. Kleine ondernemingen zouden bijvoorbeeld
kunnen profiteren van grootschalige programma’s
indien die in de buurt liggen. Fysiotherapie en fitness
kunnen goed met een groot programma als een zwembad
worden gecombineerd. Ook woningen zouden in deze
combinatievorm een plek kunnen krijgen. Het doelmatig
inzetten van programma’s die meerdere gebruikers
bedienen, leidt tot levendige hotspots in het plan. De
factor tijd is voor het ensceneren van functiemenging
van cruciaal belang. Gebieden waarbij geen programma 
aanwezig is dat zorgt voor de aanwezigheid van gebrui-
kers in de avonduren, kunnen gedurende deze tijd
veranderen in een sociaal onveilige omgeving. Het
bewust inzetten van programma’s als wonen, sport,
horeca, bioscopen en andere avondprogramma’s kunnen
de levendigheid en veiligheid in de avond en de vroege
nacht bevorderen. 
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Als referentie dient onder andere het Entrepot gebouw in Rotterdam. Dit is een voor-
malig pakhuis dat is getransformeerd naar een woon-werkgebouw. Op de eerste
lagen is een interessante mix ontstaan van winkels, kantoren en woningen. Interac-
ties tussen verschillende gebruikersgroepen worden bevorderd doordat de overgang
tussen een supermarkthal en omliggende kantoren met een glazen scheiding is vorm-
gegeven. Vanuit de kantoren is er zicht op de supermarkt en vanuit de supermarkt
zijn de kantoren zichtbaar. 

de prakti jk [5 ]
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De ontsluiting is in het hart van het gebouw gelegen met daaromheen
de werkfuncties. De woonfuncties zijn aan de gevelzijde gesitueerd.

Voorbeeld plattegrondindeling

werkruimte woonruimte

Programma uitgezet tegen 
toegangscontrolemogelijkheden
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Functiemenging in ruimte en tijd
Om de interactie tussen de verschillende program-

ma’s te bevorderen, moeten deze langs gezamenlijke
openbare zones worden geplaatst. Deze zones moeten
overdag in meer of mindere mate publiek toegankelijk
zijn. ’s Avonds worden ze gebruikt door een specifieke
doelgroep. Hierdoor verandert het gebruik en het karak-
ter van deze zones gedurende de dag. Om publiek en
privaat gebruik in deze zones te beheren, is het van
belang dat er een systeem wordt ontwikkeld dat gebruik
en toegang reguleert. 

Tussen de totale openbaarheid van de straat en het
privédomein van een individuele woning bevindt zich
een breed spectrum van toegankelijkheid. De mate van
toegankelijkheid bepaalt per programma hoe het gebruik
van de openbare ruimte valt te combineren met andere
programma’s. Het time sharing-principe, zoals gebruikt bij
bijvoorbeeld parkeerplaatsen in de binnenstad, biedt
hier uitkomst. Zo kunnen sommige publieke zones na
een bepaald tijdstip bijvoorbeeld alleen door bewoners
worden gebruikt als een verlengstuk van de woon -
functie. 
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De openbare ruimte wordt overdag gebruikt door de bewoners van de 
bovenliggende woningen en door gebruikers en bezoekers van de werkruimten.

’s Avonds wordt de openbare ruimte gebruikt door bewoners als verlengstuk van hun
woning.Programma uitgezet in tijd
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De ontsluiting is in het hart van het gebouw gelegen met daaromheen de werkfuncties. De woonfuncties zijn aan de gevelzijde gesitueerd.
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Niveaus van functiemenging

Pand- of kavelniveau
Menging op pand- en kavelniveau geeft een thuis-

werkplek in of aan de woning. De werkruimte kan deel
uitmaken van de woning. De thuiswerkplek kan dan
optioneel worden gebruikt voor werken, maar kan ook
als extra kamer bij de woning worden getrokken. Een
woon-werkwoning wordt gedefinieerd als een woning
die geschikt is (gemaakt) om de woon- en de werkfunctie
te huisvesten. Deze functies vinden enerzijds plaats in
duidelijk afgescheiden ruimten, maar deze ruimten zijn

wel binnen de woning met elkaar verbonden.7

De werkruimte kan ook fysiek van de woning worden
gescheiden, bijvoorbeeld door aanpandig te bouwen of
losstaand op dezelfde kavel als de woning. In dat geval
kunnen de eenheden juridisch worden gesplitst zodat de
woning als wooneenheid en de werkruimte als zakelijk
vastgoed kan worden gefinancierd en afgeschreven. Het
type functiemenging dat bij dit niveau past, is het
kantoor aan huis, de startende ondernemer in zijn
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4 Een nieuwe ontwerpstrategie

Bij het ontwerpen van woon-werkcombinaties is allereerst de vraag aan de orde op welk 

schaalniveau wonen en werken worden gemengd: pand, gebouw, gebied, buurt en/of wijk. 

De mogelijkheden en effecten liggen op ieder schaalniveau anders. Als dat is bepaald, gelden 

er voor ontwerpers nieuwe principes waardoor zij functiecombinaties op de verschillende 

niveaus kunnen bevorderen. De studies en ontwerpen die in dit boek zijn gepresenteerd, 

hebben enkele nieuwe ontwerpstrategieën naar voren gebracht, die breed en op verschillende 

schaalniveaus toepasbaar zijn. 

7 SEV, Woonwerkwoningen; een verkennend onderzoek in het kader van

herstructurering van naoorlogse wijken, Rotterdam, 2001.
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eerste ontwikkelingsstap of de ondernemer met bedrijfs-
activiteiten die geen overlast voor de omgeving veroor-
zaakt. 

Gebouwniveau
Eén niveau hoger is het mengen op gebouwniveau

met gebouwen waar meerdere gebruikers in wonen en/of
werken. De werkruimte kan ook door niet-bewoners
worden gebruikt. Deze combinatie is om verschillende
redenen interessant. Het zorgt voor een bijzondere
kwaliteit voor mensen die het wonen en werken op korte
afstand van elkaar willen combineren, zonder werk en
privé te laten conflicteren. Er zijn mogelijkheden voor
flexibiliteit, groei en krimp en daarmee voor onderne-
mers in hun tweede ontwikkelingsstap. De combinatie
leidt bovendien tot intensief ruimtegebruik: functies die
minder daglicht nodig hebben kunnen worden omhuld
met een schil van woningen. Collectieve faciliteiten
kunnen voor meerdere functies worden gebruikt. In
sommige transformatiegebieden lenen bestaande gebou-
wen zich bij uitstek voor diverse werkfuncties. Zulke
gebouwen kunnen worden ingericht als broedplaats voor
innovatieve bedrijvigheid. Het mengen van wonen en
werken gaat dan gelijk op met het behoud van industri-
eel erfgoed. Kleine ondernemingen met werk in de sfeer
van zakelijke en persoonlijke dienstverlening, maar ook
kleinschalige opslag en distributie passen bij dit concept. 

De mediacampus Rotterdam is een woon-werkcomplex voor
mediagerelateerde bedrijvigheid. Het complex is gerealiseerd in
en rond de voormalige Schiecentrale. Er zijn studio’s voor film,
radio en televisie en bedrijfsruimten voor ondernemers in kunst,
film, AV en ICT. Verder zijn er talrijke voorzieningen waaronder
een supermarkt, een hotel, een brasserie, vergaderfaciliteiten,
buitenschoolse opvang en een sportzaal. De voormalige centrale
is uitgebreid met twee nieuwe gebouwen met daarin onder meer
156 woon-werkwoningen, twintig zogenoemde kadewoningen,
circa 6.000 vierkante meter kantoorruimte en een parkeergarage.
Zie www.schiecentrale.nl

Stedenbouwkundige ensembles
Wonen en werken vinden plaats binnen één samen-

hangende ruimtelijk-functionele configuratie van meer-
dere panden. Binnen één superkavel kunnen één of
meerdere gebouwen volledig een woon- of een werkfunc-
tie hebben. Een integraal ontwerp geeft meerwaarde
voor gezamenlijke voorzieningen en een hoogwaardige
collectieve buitenruimte. In deze vorm van menging
bestaan mogelijkheden voor bedrijfsverzamelgebouwen
voor ondernemers in hun tweede, derde en vierde
ontwikkelingsfase. Verder zijn er mogelijkheden voor
satellietkantoren. Ook grotere bedrijven die als trekker
van een gebied kunnen dienen en die de identiteit en
het imago van een wijk bepalen, horen bij dit schaalni-
veau van functiemenging. Een interessante uitwerking
is gemaakt door 2by4-architects voor het Victoriakwar-
tier in Eindhoven op pagina 88 van dit boek.

Wijk- en buurtniveau
Op het hoogste schaalniveau zijn wonen en werken

fysiek van elkaar gescheiden. De twee functies vinden
plaats in dezelfde buurt of wijk, waarbij het werken
eventueel is geclusterd in grotere eenheden. Op deze
manier is menging van woningen met grootschalige
werkprogramma’s mogelijk, waarbij er een ruimtelijke
en functionele samenhang is. Er zijn voorbeelden van
grote kantoorgebouwen in woonwijken. Door zorgvuldige
plaatsing kan dit tot meerwaarde voor bewoners en
werknemers leiden. Bijvoorbeeld door zo’n gebouw een
representatieve plek te geven aan het buurtpark. Het
geeft de buurt een herkenbaar imago. Er ontstaat draag-
vlak voor een buurt(lunch)winkel, werknemers kunnen
in een aangename omgeving een ommetje maken en
parkeergelegenheid wordt intensief gebruikt. De open-
bare ruimte is vaak een bindmiddel. Het bedrijfsrestau-
rant zou nadrukkelijk onderdeel van de openbare ruimte
kunnen zijn, eventueel toegankelijk voor bewoners. 
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Ontwerpprincipes

Overmaat voor groei
Bij woon-werkcombinaties is flexibiliteit belangrijk

om een zo breed mogelijke markt te bedienen. De
beschikbare bedrijfsruimte moet flexibel zijn omdat elke
ondernemer andere oppervlakte-eisen stelt en er boven-
dien mogelijkheden moeten zijn voor toekomstige groei
en krimp. Omdat elke ondernemer een andere privésitu-
atie heeft, moet er bovendien diversiteit zijn in de
aangeboden woonruimte. Een ontwerpstrategie kan zijn
om kavels overmaat te geven, zodat er ruimte is voor
toekomst. Uitbreiding kan dan door open gedeelten of
(delen van) de tuin te bebouwen. Ook het vergroten van
verdiepingen of het bijbouwen van verdiepingen is soms
een mogelijkheid. De uitbreidingsmogelijkheden zijn
uiteindelijk begrensd door de omvang van de te bebou-
wen kavel. Die omvang bepaalt in de praktijk de boven-
grens van de omvang van activiteiten. Een dergelijke
grens is ook vanuit het oogpunt van hinder gewenst.
Maximale uitbreidbaarheid is tegelijk een bescherming
tegen te grote milieubelasting.

Flexibele casco’s 
Combineren van wonen en werken in één gebouw kan
mogelijk worden gemaakt door flexibele casco’s te
ontwerpen. Uitgangspunt is een gebouw waarbinnen
overal elke functie mogelijk is. De verhouding tussen
woon- en werkprogramma ligt niet vast en een belang-
rijk doel is dat dit in de tijd kan transformeren. De
eerste gebruikers hebben keuzevrijheid om hun ideale
combinatie van wonen en werken te maken. In latere
fasen kan het programma verschuiven omdat het gebouw
ruimte biedt aan functies die tijdens de realisatie niet
waren voorzien. Deze ontwerpstrategie vraagt om een
doordacht ontwerp. De maatvoering moet voor verschil-
lende functies geschikt zijn. Het verband tussen maat-
voering en functie van een gebouw is uitgewerkt door
NEXT architects op pagina 128.

Ook de regelgeving uit het Bouwbesluit moet kloppend
zijn voor verschillende functies. Functies die niet of
nauwelijks daglicht nodig hebben, kunnen worden
omhuld met een schil van woningen. De woningen zijn
breed en ondiep. Puur functionele werkgebouwen
worden aan het zicht onttrokken. In gestapelde vorm
kunnen bijzondere woningen met tuinen op alle verdie-
pingen worden gemaakt. De massa wordt dan gevuld met
werkfuncties. 

Een vrije indeelbaarheid is alleen mogelijk als de
ontsluiting dat mogelijk maakt. Een optimaal ontwerp
heeft gescheiden ontsluitingen voor wonen en werken,
met de mogelijkheid voor een directe koppeling tussen
de woon- en de werkruimte. In het ontwerp kunnen
wonen en werken in bouwdelen naast elkaar of boven
elkaar, in meerdere lagen worden gemaakt. Zo’n woon-
werkgebouw vormt een bijzondere gemeenschap. Gebrui-
kers ontmoeten elkaar in verschillende rollen en er is
aanleiding voor uitwisseling en contact. 

Ontwerpen van gezamenlijkheid
Menging kan leiden tot concrete meerwaarde,

bijvoorbeeld doordat er draagvlak is voor gezamenlijke
voorzieningen in combinatie met een hoogwaardige
collectieve buitenruimte. Een praktische meerwaarde
kan bijvoorbeeld worden bereikt door dubbelgebruik van
parkeerruimte. Bezoekers van bedrijven parkeren over-
dag en bewoners maken vooral buiten werktijden
gebruik van de faciliteit. Gecombineerd gebruik maakt
gebouwde parkeervoorzieningen financieel beter haal-
baar, waardoor meer geld kan worden besteed aan een
representatieve groene omgeving. Een ontwerper kan die
meerwaarde benutten om een herkenbare identiteit aan
een gebouw of een ensemble te geven. Om die meer-
waarde vrij te maken, moeten ontwerp, marktdenken en
ontwikkeling gelijktijdig plaatsvinden. Daarnaast zijn er
afspraken nodig over financiering, eigendom, beheer en
overleg tussen bewoners, bedrijven en beheerders. De
verbeelding van het ontwerp kan een belangrijke rol

binnenwerk  27-08-2007  17:52  Pagina 100



101deel ii  •  nieuwe visies en strategieën hoofdstuk 4 •  een nieuwe ontwerpstrategie

spelen om bij de totstandkoming van dit soort concepten
de klokken gelijk te zetten. 

Wijkontwikkeling
Ontwerpprincipes op het schaalniveau van buurten

en wijken hebben een fysieke, sociale en economische
component. De fysieke component met een nadruk op
vervanging van de afgeschreven woningvoorraad lijkt
logisch, maar negeert aanwezige behoeften en kansen.
Er is een combinatie nodig met sociaal beleid om afge-
schreven woonruimte te gebruiken, bijvoorbeeld om
bedrijfsruimte te realiseren voor laagopgeleide werkzoe-
kenden uit de wijk. De ontwerpstrategie die hierbij past,
bestaat uit kleine ruimtelijke aanpassingen aan de
woningen of strategische interventies in de openbare
ruimte. Met een combinatie van fysieke, sociale en
economische interventies kunnen bijzondere bestaande
kenmerken van een buurt worden uitvergroot tot een
imago dat betekenis heeft voor de hele stad. Deze strate-
gie van thematisering is belangrijk voor het succes van
de startende bedrijven in de woonbuurt. 

De Paul Krugerlaan in de Haagse wijk Transvaal wordt in samen-
werking met alle betrokken partijen verbeterd. De slogan
‘Werelds winkelen’ is daarvoor als thema gekozen. Het multicultu-
rele karakter van de historische winkelstraat wordt als sterk punt
uitvergroot. In samenwerking met de eigenaren van de verschil-
lende panden worden de historische gevels opgeknapt, de bestra-
ting is verbeterd en er zijn maatregelen getroffen in de sfeer van
reiniging, beheer, parkeren en veiligheid. Verder heeft de
gemeente een winkelstraatmanager aangesteld om de samenwer-
king met en tussen de winkeliers te versterken. De aanpak van de
Paul Krugerlaan geeft de stedelijke vernieuwing in Transvaal een
impuls. Zie www.paulkrugerlaandenhaag.nl
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• Oorspronkelijke studie 
(ANA architecten)

De Zuidplaspolder
In de driehoek Rotterdam, Zoetermeer, Gouda is de

Zuidplaspolder in ontwikkeling. De toekomst van dit
gebied is echter nog verre van zeker. Ontwikkelingen
vragen dus om instrumenten die het mogelijk maken om
flexibel met de inrichting van de polder om te gaan.
Onder de titel [Not Done] werd in 2005 op initiatief van
ANA architecten en anderen een onderzoek uitgevoerd
naar een instrumentarium voor organische ontwikkeling
en bottom-up planvorming. Dit werd toegepast op de
bouwopgave van de Zuidplaspolder. Het onderzoek leidt
tot een aantal algemene conclusies ten aanzien van het
bestaande ontwerpinstrumentarium en de rol van het
ontwerp en de ontwerpers in dynamische en organische
ontwikkelingen.

Geleidelijke transformatie
De strategieën van [Not Done] leiden tot een stedelijk

landschap dat dynamisch en meerduidig is. De geleide-
lijke transformatie van agrarisch en leeg naar multi-
functioneel en vol, maakt tal van interpretaties en bele-
vingen mogelijk van deze toekomstige ‘stad’. De traditio-
nele grenzen en definities van stad en landschap zijn
daarbij niet meer aan de orde. Door vanaf het begin
zowel lokale als regionale belangen en functies een

toekomst te bieden, kunnen velen hier een plek gaan
veroveren en zich hier thuis voelen. De strategieën van
[Not Done] zetten in op symbiose van het lokale
bestaande landschap en de regionale vraag naar nieuwe
programma’s en identiteiten. Daarbij worden de organi-
sche occupatiepatronen van het landschap toegepast in
plaats van de bulldozer- en ‘zand erover’-tactiek van de
stadsuitbreiding.

d e  p r a k t i j k  [ 6 ]

Woon-werkdomeinen 
(Zuidplaspolder)

Een onderzoek naar een instrumentarium
voor organische ontwikkeling en bottom-
up planvorming.
Een studie van Erik Wiersema (ADP 
architecten) op basis van een studie door
ANA architecten.
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Instrumenten
In de studie zijn tien instrumenten ontwikkeld die

een organische ontwikkeling mogelijk kunnen maken.
Twee daarvan hebben belangrijke implicaties voor het
mengen van wonen en werken. 

Het eerste is de ontwikkeling van een parallel grid.
Hierbij worden toekomstige ontwikkelingen in het
gebied gefaciliteerd door alvast ruimte te reserveren
voor een nieuwe infrastructuur. Deze infrastructuur
wordt pas aangelegd als de verkeersdruk door gereali-
seerde bebouwing voldoende is toegenomen. Door dit
instrument kunnen de ontwikkelingen in het gebied

ongepland en ruimtelijk verspreid plaatsvinden en
hoeven zaken niet voor tientallen jaren vooruit vastge-
legd te worden.

Het tweede instrument is dat van de ontwikkeling
van werkerven. Door een verruiming van het bestem-
mingsplan wordt op het schaalniveau van de
(bedrijfs)kavel een verdichting met woningen of kanto-
ren mogelijk. Er wordt zo optimaal ingespeeld op de
functionele flexibiliteit van de aanwezige ruime kavels.
Door te eisen dat de eigendom onverdeeld blijft, blijft de
traditionele directe relatie tussen wonen en bedrijvig-
heid binnen de kavel in stand.

de prakti jk [5 ]

Parallel grid
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• Uitbreiding van de studie 
(Erik Wiersema/ADP architecten)

In aanvulling op de studie van ANA architecten is door
Erik Wiersema (ADP architecten) een studie gedaan naar
menging van wonen en kantoorwerk, ervan uitgaande
dat de behoefte aan thuiswerken sterk zal toenemen.
Centraal in de studie staat het woon-werkdomein: een
gemeenschappelijk domein voor mensen van verschil-
lende werkgevers, die dicht bij huis, maar niet in de
huiskamer werken. ADP speelt daarmee in op de situatie
dat de thuiswerker normaal gesproken in de privésfeer, 
op z’n best in een afgescheiden studiekamer z’n werk
moet doen. Ongewenste vervaging tussen zakelijk en
privé is in die situaties een probleem. Bovendien

verdwijnt bij traditioneel thuiswerken de sociale beteke-
nis van de werkomgeving met collega’s. De werkelijke
behoefte van de werknemer lijkt in de traditionele vorm
slecht vervuld te worden. Het woon-werkdomein is
daarop een antwoord.

Woon-werkdomeinen in suburbane gebieden
Met het woon-werkdomein geeft ADP een antwoord

op het sociale en het ruimtelijke vraagstuk van de thuis-
werker. De stedenbouwkundige schaal is die van de
acceptabele loopafstand. Dat is de opmaat van een radi-
cale herziening van de ruimtelijke ordening in subur-
bane gebieden. Het nieuwe woon-werkdomein is een
kleinschalige woonwijk met een centraal gelegen werk-
gebouw waar thuiswerkplekken zijn voor omwonenden.

de prakti jk [6 ]

Voorbeelden van menging van wonen en
werken op stedebouwkundige schaal. 
Bewoners en werkers delen dezelfde
openbare ruimte.
Links: De voormalige Sociale Verzeke-
ringsbank, Amsterdam Zuid. Voorbeeld
van een groot werkgebouw midden in
een woonwijk.
Rechts: AKN-gebouw in Trompenberg,
Hilversum. Vooorbeeld van werkgelegen-
heid op herontwikkelde kavels in villa-
wijken.
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De werkplekken worden gefaciliteerd door de verschil-
lende bedrijven waarvoor de mensen werken. Het woon-
werkdomein is daarmee een instrument voor organische
suburbane ontwikkeling. Het heeft een maat die in lijn
met de studie van ANA een bottom-up strategie mogelijk
maakt.

Op elke werkplek in het kantoor van het woon-werkdo-
mein wordt voor een ander bedrijf gewerkt en collega’s
van hetzelfde bedrijf (tele)werken op andere locaties. De
ruimtelijk-functionele indeling van het kantoor stimu-
leert onderling informeel contact tussen de ‘thuiswer-
kers’. Privé en werk worden niet ongewenst doorkruist
terwijl de twee functies voldoende dichtbij liggen om
combinatie van wonen en werken te optimaliseren. 

Naast het werkgebouw zijn er andere gedeelde voorzie-
ningen: centraal parkeren, kinderopvang, leisure, een
zwembad en lunchruimte.

de prakti jk [6 ]

Meerwaarden van deze vorm van 
mengen van wonen en werken zijn: 
• vermindering van woon-werkreistijd
• meer balans tussen privé en werk
• opheffing van suburbane monocultuur
• verlevendiging van zowel woon- als werkmilieus
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Uitgangspunten voor ontwikkeling
Voor het ideale woon-werkdomein definieert ADP de

volgende uitgangspunten:
• De omvang van het domein wordt bepaald door de

acceptabele loopafstand tussen wonen en werken.
Deze wordt gesteld op 150 meter.

• Parkeren is centraal (op loopafstand) en overdekt
nabij het werkgebouw. Het woongebied is volledig
autovrij.

• De open ruimte tussen de woningen en rond het
werkgebouw is grotendeels collectief groen.

• Het kantoorgebouw geeft door zijn schaal en plaat-
sing een representatieve identiteit aan het domein.

de prakti jk [6 ]

Autovrij domein

Gedeelde voorzieningen

Slim parkeren

Collectieve identiteit

Werken om de hoek

Samen werken
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de prakti jk [6 ]

Ter illustratie is een woonwerkdomein uitgewerkt.
40 woningen
800 m2 kantoor
zwembad
terras
parkeergarage 80 auto’s

Zwembad

Terras

Formele entree

Parkeergarage

Autovrije binnenstraat

Landschap
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Rekenen aan woon-werkdomeinen
Uit Europese studies van onder andere Ecatt en Sibis

blijkt dat de ‘telewerkbaarheid’ van de Nederlandse
werkgelegenheid ligt op 73 procent, terwijl 75 procent
van de werknemers aangeeft geïnteresseerd te zijn in
telewerk. In Nederland werkt al 63 procent van de
beroepsbevolking regelmatig achter een beeldscherm, zo
blijkt uit cijfers van het CBS uit 2004. Als voor het groot-
ste deel van deze groep wordt voorzien in de behoefte
om dichter bij huis te werken, komt dat in de huidige
verhoudingen neer op 19 vierkante meter kantooropper-
vlak per nieuwbouwwoning. Menging volgens deze
verhouding op de schaal van de woning levert een
onaantrekkelijke werkomgeving op en laat mogelijke
schaalvoordelen liggen. Menging op de schaal van het
door ADP gepresenteerde woondomein leidt tot een soci-
ale werkomgeving die samenvalt met de sociale leefom-
geving. Er is daarnaast een sterker draagvlak voor collec-
tieve voorzieningen.

de prakti jk [6 ]

Huidig Nederland
221.000 hectare wonen
66.000 hectare bedrijventerrein
9.000 hectare kantoren
netto f.s.i. wonen 0,33
netto f.s.i. kantoren 1,82

Generieke woning
138 m2 woonoppervlak
19 m2 kantooroppervlak

Woon-werkdomein
domeingrootte bijvoorbeeld 100 woningen
13.800 m2 bvo woning
1.900 m2 bvo kantoor

150 meter
1,2
40%
20%
1,9
35
138
32
25
2,7
4,0
80%
7,1 hectare
44 meter

247
178
470

34.141 m2

5.700 m2

11.752 m2

9.401 m2

12.645 m2

1.425 m2

2.350 m2

54.266 m2

0,56
0,20
1,36
1,42

Bruto vloeroppervlak

Grondgebruik terrein

Dichtheidsindicatoren

Invoer maximale loopafstand
werkplekken per huishouden 1,
potentieel werken intern
potentieel werken extern
parkeernorm (per woning) 
woningen per hectare 
afmeting woning
afmeting werkplek
afmeting parkeren
aantal lagen wonen
aantal lagen werken
aandeel gebouwd parkeren
oppervlakte
gemiddelde loopafstand

Aantallen woningen
werkplekken
parkeerplaatsen

Woningen
kantoren 
parkeren 
gebouwd parkeren 

wonen
kantoren
maaiveld parkeren 
open ruimte

floor space index
ground space index
open space ratio (o.s.r.)
o.s.r. inclusief parkeren

Voorbeeld voor de samenstelling van een programma 
van eisen voor een woon-werkdomein
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de prakti jk [6 ]

Ontwikkelingsstrategie in vier fasen
In aansluiting op de geleidelijke ontwikkeling van de

Zuidplaspolder zoals ANA die heeft voorgesteld, heeft
ADP voor de ontwikkeling van woon-werkdomeinen een
aanpak in vier fasen ontworpen.

1 Instant menging
In de eerste fase worden woon-werkdomeinen als losse
eilanden op vrijkomende grond gebouwd. Bestaande
infrastructuur wordt benut. Een domein is zelfvoorzie-
nend en gemengd en ook de ruimtelijke kwaliteit is
onafhankelijk van de context.

2 Woon-werklandschap
Nieuwe ontsluitingswegen worden ‘volgend’ aangelegd,
op enige afstand van de domeinen. De kantoren van de
woon-werkdomeinen zijn gericht op deze nieuwe wegen
en vormen samen een open woon-werklandschap tussen
de domeinen waar ruimte gelaten wordt voor natuur en
waterberging.

3 Relatie domein-landschap
In de derde fase kunnen tussen de domeinen inciden-
tele kleinschalige ontwikkelingen plaatsvinden. Deze
kunnen profiteren van de aanwezigheid van de voorzie-
ningen, bijvoorbeeld door het medegebruik van de
parkeeroplossing. In de overlap van de invloedssfeer
van de verschillende domeinen is een kiem voor stede-
lijkheid te vinden.

4 Tussen-stad
In de vierde fase kan de landschappelijke regie plaatse-
lijk wijzigen in een stedelijke transformatie. De domei-
nen behouden in deze fase hun functionele autonomie.
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Drempels

Het mengen van functies brengt onzekerheden met zich
mee voor aanbieders en ontwikkelaars. Ontwikkelaars
willen vanuit financieel oogpunt zo vroeg mogelijk hun
rendement behalen en risico’s uitsluiten.8 Zo hebben
woon-werkwoningen een hoog risicoprofiel. Verschillen
in de bouwkundige eisen voor woongebouwen en werkge-
bouwen zorgen voor hogere bouwkosten waardoor de
winstmarges lager uit kunnen vallen. Daarnaast zijn de
doelgroep en de marktvraag lastig te schatten. Hoewel er
sprake is van een toename van het aantal startende
ondernemers, is de vraag van deze groep moeilijk in
kaart te brengen. Veel starters werken vanuit huis en
moeten eerst zekerheid krijgen over hun continuïteit

voordat zij een huisvestingsvisie ontwikkelen. Een woon-
werkwoning kopen, is voor hen vaak niet aan de orde.
En voor groeiende ondernemers is verhuizing naar een
woon-werkwoning lastig, omdat het ook een verhuizing
van het huishouden inhoudt. Kopers laten de kwaliteit
van de woonomgeving zwaarder tellen dan de werkomge-
ving. De combinatie van een hoger risicoprofiel en een
onzekere marktvraag zorgt ervoor dat ontwikkelaars
terughoudend zijn. Als er toch gemengde milieus worden
gerealiseerd, gaat het vaak om projecten waarbij een
ontwikkelaar op een andere wijze binnen dat project
winst kan behalen. 

Organische ontwikkeling

Om meer werkfuncties in een overwegende woonomge-
ving te realiseren of om meer woningen in een overwe-
gende werkomgeving te brengen, verdient een geleide-

5 Een nieuwe ontwikkelstrategie

In de Nederlandse traditie zijn professionele partijen aan zet zodra er wordt gebouwd: ontwikkelaars,

corporaties, beleggers en gemeenten. Het ontwikkelingsproces wordt daarbij vaak gedomineerd door

productiecijfers en grondopbrengsten. Omdat deze strategie niet tot de gewenste functiemix leidt, is 

er een nieuwe nodig. Om wonen en werken te mengen, is het belangrijk uit te gaan van integrale

gebiedsprogramma’s, organische ontwikkelingen en nieuwe samenlevingsconcepten voor bewoners en

ondernemers. De rollen van de betrokken partijen zullen daardoor veranderen. Vooral de rol van de

gebruikers van het gebied moet meer centraal komen te staan. 

8 Terwindt, C., Meervoudig en Intensief Ruimtegebruik in de Stad; De ruim-

telijke opgave voor onze tijd, Hogeschool van Amsterdam, Amster-

dam, 2004.
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lijke strategie vaak de voorkeur. Dit is een goede aanpak
bij sterk versnipperd eigendom of bij gebrek aan geld
voor grootschalige verwervingen, zoals bij veel binnen-
stedelijke bedrijventerreinen. In een geleidelijke strate-
gie worden de condities geschapen, waarbinnen de
gewenste ontwikkelingen organisch en als het ware auto-
noom hun weg vinden. Een uitwerking van een geleide-
lijke ontwikkeling is toegelicht in een studie van ADP
architecten op pagina 100. Ook in de studie voor functie-
menging in het Laakhavenkwartier in Den Haag op
pagina 116 is geleidelijkheid een belangrijk uitgangspunt.

Een gebiedsprogramma als kader
Organische ontwikkeling betekent niet dat alles

vanzelf gaat. Er zijn wel degelijk sturing, stimulering,
begeleiding en interventies nodig. Een goede visie op de
waarde van functiemenging vormt daarvoor de basis.
Wat kan functiemenging in een gegeven situatie beteke-
nen. Die visie kan worden vergeleken met een analyse
van de huidige fysieke, sociale en economische structuur
van het gebied. De kansen, wensen en behoeften van de
bewoners en ondernemers moeten daarbij in beeld
worden gebracht. Het verschil tussen de visie en de
huidige situatie is het uitgangspunt van een gebiedspro-
gramma. Afhankelijk van dat programma moeten ook
programma’s worden opgesteld die gericht zijn op bewo-
ners en organisaties in het gebied. Vaak is het succes van
een fysiek programma sterk afhankelijk van bijvoor-
beeld ondersteuning en begeleiding van ondernemers en
van stage- en kennismakingsprojecten.9 Het is dus
belangrijk om een gebiedsprogramma integraal te maken
en te kijken in welke mate fysieke, sociale en economi-
sche projecten een bijdrage kunnen leveren aan de
gebiedsdoelen. 

Ingrediënten voor gebiedsprogramma’s kunnen onder
meer worden ontleend aan de gebieden waar menging
van wonen en werken ‘van nature’ voorkomt, zoals
centrumgebieden en tussengebieden. Deze weliswaar
zeer uiteenlopende gebieden laten zien dat tijd, flexibili-
teit, dynamiek, onbestemdheid en (zelf)organisatie
belangrijke factoren zijn. Deze factoren horen ook
centraal te staan bij het opstellen van een gebiedspro-
gramma en de bijbehorende instrumenten voor nieuwe
geleidelijke gebiedstransformaties.

Instrumenten voor organische ontwikkeling
Verschillende instrumenten kunnen worden ingezet

om de organische ontwikkeling binnen de kaders van
het gebiedsprogramma te bevorderen.

Bestemmingsplannen flexibel maken en houden
Door bestemmingsplannen minder rigide te bepalen,
schept de gemeente meer mogelijkheden voor het inte-
greren van werkfuncties en/of woningen op en rond
werklocaties. Als de kaders ruimer zijn geformuleerd,
zijn wijzigingen van bestemmingen van concrete panden
of gebiedsdelen gemakkelijker te realiseren en kan een
gebied beter inspelen op de veranderende vraag. Bij
overgangsgebieden waar de functie niet zo duidelijk is,
kan de gemeente het aantal regels beperkt houden, zodat
de functiemenging die daar vaak van oudsher al aanwe-
zig is, in stand kan blijven.

Gericht investeren in de openbare ruimte   De
gemeente is in de meeste gevallen verantwoordelijk voor
de kwaliteit van de openbare ruimte. Daarmee heeft zij
een belangrijk instrument in handen om de ontwikke-
ling van een gebied in een beoogde richting te sturen.
Door een goede aanpak kan in de werkomgeving een
kwaliteit ontstaan die ook past bij een woonbestemming:
groen, buitenspeelruimte, parkeervoorzieningen, straat-
meubilair … Op die manier ontstaan mogelijkheden voor
woningbouw.

9 Ouwehand, A. en M. van Meijeren, Werk in de wijk; Economische

impulsen in de stedelijke vernieuwing, Ministerie van VROM, Den

Haag, 2006.
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Vastgoed strategisch inzetten   Een belangrijk element
bij organische ontwikkeling wordt vaak gevormd door
het in een buurt of wijk aanwezige vastgoed, zoals leeg-
komende buurtwinkels. Het is belangrijk een strategie te
voeren die erop is gericht om de potenties van dit vast-
goed optimaal te benutten en om een nieuwe invulling
voor leegstaande gebouwen te vinden. Dat is meestal een
zeer complex verhaal, omdat verschillende eigendom-
men, gebruikers, wensen en belangen op één lijn moeten
worden gebracht. De gemeente kan strategische samen-
werkingsverbanden stimuleren, gericht op het opkopen,
vernieuwen, brancheren, verkopen en beheren van vast-
goed. Zulke ‘vitale coalities’ kunnen vervolgens als
opdracht meekrijgen om met behulp van het vastgoed
bepaalde sociaaleconomische doelstellingen in een
gebied te realiseren. Voorbeelden van vitale coalities zijn
ontwikkelingscombinaties en beheercombinaties. 

Faciliteiten voor ondernemers scheppen   Startende
ondernemers of kleinschalige bedrijven krijgen meer
kansen wanneer er een vorm van strategisch huurbeleid
wordt toegepast. Bijvoorbeeld door flexibele huurcon-
tracten te hanteren. Bij het realiseren van groei kan de
gemeente ondernemers met financiële instrumenten
helpen bij het verbeteren van hun vastgoed. Dat kan
bijvoorbeeld met een bedrijfsstimuleringsregeling.

De ontwikkeling van het gebied volgen   Voor vragen,
wensen en klachten uit de markt kan de gemeenten een
centraal aanspreekpunt instellen, zoals een gebiedsma-
nager of een wijkinformatiepunt. Hiermee wordt trans-
parantie bevorderd, waardoor gemakkelijker gevolg kan
worden gegeven aan signalen. Het is belangrijk dat voor
het gebiedsmanagement heldere samenlevingsafspraken
worden gemaakt met bewoners en ondernemers in het
gebied. De gebiedsmanager kan gebruikmaken van elders
geboekte successen. Een goed uitgevoerd voorbeeldpro-

ject kan overtuigend laten zien dat wonen en werken in
één omgeving mogelijk is, dat het voordelen heeft en dat
het ook mooi is. 

De gebruiker centraal 

Initiatief en invloed van de toekomstige gebruikers van
een gebied zijn cruciaal voor een goede aansluiting
tussen vraag en aanbod. De doelgroepen zijn immers
heel specifiek en de producten nieuw. Functiemenging
maakt dus meer kans als de eindgebruiker meer invloed
en zeggenschap heeft. De invloed van gebruikers bij
gebieds- en projectontwikkeling is bij ondernemers tradi-
tiegetrouw groot, maar ook steeds meer bewoners
wensen een grote(re) invloed. Dat past bij hun leefstijl. 

Hoe mobiliseer je de eindgebruiker? 
In hoofdstuk 3 ‘Zorg voor een betrokken markt’ (zie

pagina 85) zijn strategieën aangereikt om potentiële
doelgroepen te bereiken. Gemeenten of corporatie zullen
daarin initiatief moeten nemen. Via publiciteit, gemeen-
telijke gebieds- of wijkmanagers en belangenorganisaties
is het mogelijk in contact te komen met nieuwe eindge-
bruikers voor een gebied. Daaruit kunnen initiatieven
van representatieve groepen ontstaan die in eigen
beheer willen ontwikkelen. Het is ook mogelijk van
daaruit verbindingen te leggen met initiatieven van
corporaties of ontwikkelaars. Wanneer gebruikers veel
invloed hebben bij de gebiedsontwikkeling, kan dat veel
voordelen hebben.

Nieuwe woon-werkconcepten blijven betaalbaar 
Particulier opdrachtgeverschap, vooral wanneer dat

in collectief verband gebeurt, kan leiden tot een lagere
prijs (of een hogere kwaliteit bij dezelfde prijs). In de
woningbouw worden op die manier prijzen gerealiseerd
die tientallen procenten lager zijn dan de gebruikelijke
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marktprijs.10 Particuliere ontwikkeling bij woon-werk-
producten is extra interessant, omdat aanvullende
(unieke) eisen worden gesteld en omdat doelgroepen
soms minder te besteden hebben.

Betrokkenheid leidt tot maatwerk
De doelgroepen voor woon-werkcombinaties vragen

niet om standaardproducten die door ontwikkelaars en
corporaties voor de grote markt worden geleverd. Zij
kunnen deze nichemarkt wel bedienen, maar dan
moeten de afnemers invloed hebben op het gehele
concept, van programma tot plattegronden en materiali-
sering. Door zo te werken kan een zo breed mogelijk
marktsegment worden aangesproken en toch worden
ingespeeld op de wensen van eenieder.

Betrokkenheid leidt tot goede buren
Een gezamenlijk ontwikkeltraject kan weerstanden

wegnemen tussen ondernemers en bewoners van een
gebied. Initiatieven voor beheer, onderhoud en weder-
zijds contact komen gemakkelijker tot stand, als er
vanuit de ontwikkelingsfase al sprake is van een grotere
betrokkenheid en een gemeenschappelijke beleving van
het concept en het gebied. 

De programmering wordt rijker
Als gebruikers meeontwikkelen kan een veel rijkere

programmering ontstaan. Enerzijds omdat direct duide-
lijk is of er draagvlak is voor gemeenschappelijke voor-
zieningen, zoals een parkeergarage, een crèche of een
restaurant. Anderzijds omdat via het netwerk van
gebruikers vaak weer nieuwe initiatieven worden gebo-
ren, zoals de aanleg van een glasvezelnet, warmte- en
koudeopslag, systemen voor gedeeld autobezit of collec-
tieve ruimtes voor vergaderingen en bijeenkomsten.

Conceptontwikkeling

Ontwikkelaars en corporaties kunnen een belangrijke
bijdrage leveren aan een meer gemengde stad. Ook daar-
voor is een ander en breder perspectief nodig. Daar waar
nu vaak meteen een ontwerp wordt gemaakt, is voor
woon-werkvormen eerst een sterk concept nodig. In
aanvulling op het werk van klassieke projectontwikke-
laars is er behoefte aan conceptontwikkelaars. 

Een goed concept gaat uit van de behoeften van bewo-
ners en ondernemers en weet de verschillende werelden
te verbinden in nieuwe samenlevingsvormen. Een
concept dat tot de verbeelding spreekt kan daardoor
nieuwe markten mobiliseren. Conceptontwikkeling
vraagt om betrokken en creatieve ontwikkelaars en
corporaties met een brede kijk op de samenleving. Een
langdurige verbintenis tot in de beheersfase (als
verhuurder van panden of beheerder van het terrein)
kan een belangrijke bijdrage leveren aan het succesvol
tot stand brengen van het woon-werkconcept.

Ontwikkelproces

In een ontwikkelproces waarbij de gebruikers zeggen-
schap hebben, is een aantal stappen te onderscheiden.11

Allereerst moet er natuurlijk een initiatief zijn. Soms is
er een voltallige initiatiefgroep of soms vertegenwoordi-
gen initiatiefnemers een herkenbare groep die later zal
moeten aansluiten. De mensen die zelf ook in het gebied
willen gaan wonen en/of werken, ontwikkelen een
concept en zoeken een locatie. Meestal wordt er een
externe begeleider bijgehaald die kennis en kunde heeft
om de groep door het hele traject te loodsen. 

10 Ministerie van VROM, Bewoners bouwen de buurt; Collectief particulier

opdrachtgeverschap in de woningbouw, Den Haag, 2005.
11 Kwee, L. en J. Hacquebord (red.), ‘Initiatief en invloed; Procesar-

chitectuur voor collectieven en co-ontwikkelaars’, Wooninnovatie

Reeks, nr. 11, Arko Uitgeverij, Nieuwegein, 2006.
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Er zijn ook projecten waar een ontwikkelaar of corpora-
tie zorg draagt voor de ontwikkeling, maar waarbij de
gebruikers zeggenschap hebben over een deel van het
project, begrensd in inhoud, tijd en risico. 

Het ontwikkeltraject met zeggenschap voor de gebrui-
ker doorloopt vervolgens een aantal fasen, van concept
tot beheerplan, eventueel meerdere keren. De gebruiker

heeft daarbij steeds verschillende rollen, variërend van
initiatiefnemer tot goede buur. Het is een traject waar
gezamenlijk vorm en inhoud wordt gegeven aan collecti-
viteit. Er is ruimte om invulling te geven aan de
persoonlijke wensen en eisen en er wordt gewerkt aan
goede afspraken over de wijze van samenleven.
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Concept en locatie

Masterplan

Collectief 
Def. ontwerp

Persoonlijk 
Def. ontwerp

Beheerplan

Initiatiefgroep
of representanten

Gezamenlijke gebiedsontwikkeling
(programma, gebiedsmerk, verkaveling)

Co-ontwikkeling vastgoed
(als optant)

Individuele uitwerking
(als contractant)

Gezamenlijke afspraken over samen leven
(als goede buren)

Gezamenlijke evalueren en investeren
(als goede buren)

binnenwerk  27-08-2007  17:52  Pagina 114



binnenwerk  27-08-2007  17:52  Pagina 115



prakti jk 7 •  hoogwaardige woon-werkmilieus in de stad deel ii  •  nieuwe visies en strategieën116

• Oorspronkelijke studie 
(2by4-architects)

Het Laakhavenkwartier 
Bedrijfsmatige activiteiten worden al jaren systema-

tisch van kleinschalige bedrijventerreinen in de stad
verbannen naar perifere gebieden. Daarmee verdwijnt
echter ook een groot deel van de stedelijke levendigheid. 

Wat overblijft zijn slaapsteden waarbij de aanleiding
voor woningdifferentiatie veelal ontbreekt. 2by4 maakte
een voorstel om op deze terreinen bedrijvigheid te

behouden en te combineren met een vernieuwende
woningtypologie. Als onderzoekslocatie koos het bureau
het Laakhavenkwartier in Den Haag: een verouderd
industrieterrein ten noordwesten van station Moerwijk,
dat doorsneden wordt door het Laakkanaal. Het kanaal
heeft zijn functie als aanvoerader verloren en de aanwe-
zige bedrijven staan met de rug naar het water toege-
keerd. 

Loftwoningen boven bedrijfsloodsen
Voor deze locatie ontwierp het bureau industriële loft-
woningen boven de bestaande bedrijfsloodsen. De wonin-
gen zijn zo gelegen dat ze uitzicht hebben over het
kanaal en daardoor een nieuw waterfront vormen. De
woningen zorgen verder voor een permanente aanwezig-
heid van mensen en vormen zo een oog op de straat. De
sociale veiligheid in het gebied wordt daardoor vergroot.
Naast de hoge woonkwaliteit aan het water, biedt het
riante woonoppervlak de mogelijkheid om ruimte-exten-
sieve hobby’s uit te voeren of om een kantoor aan huis te
realiseren. Overlast van de naburige bedrijven in de
richting van de woningen is met de huidige techniek
goed binnen de wettelijke kaders te houden. 

d e  p r a k t i j k  [ 7 ]

Hoogwaardige woon-werk -
milieus in de stad

Studie naar de mogelijkheden van trans-
formatie van binnenstedelijke, klein -
schalige bedrijventerreinen tot hoog -
waardige woon-werkmilieus met het
Haagse Laak havenkwartier als voorbeeld.
Een studie van ONE Architecture op basis
van een voorstel van 2by4-architects.
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Het introduceren van industriële loftwoningen boven de
bedrijfsloodsen zorgt voor een hoge mate van functie-
menging, flexibiliteit en verdichting. De nieuwe woning-
typologie is afgestemd op de kwaliteit van de ligging aan

het water, maar is tegelijk ook een voorbeeld van een
type dat op veel andere oude industrieterreinen kan
worden ingezet. 

de prakti jk [ 7 ]

Het bedrijventerrein Laakhavenkwartier, ingeklemd tussen de spoorlijn van Den Haag
naar Delft en een aantal stadsstraten. Het in onbruik geraakte Laakkanaal deelt het
terrein in twee stukken en voegt een ruimtelijke kwaliteit toe aan het gebied.

De loftwoningen en de buitenruimte aan de woningen zijn georiënteerd op het water. 

De woningen bestaan uit een vrijdragende constructie over een loods. Het water als ruimtelijke kwaliteit in het gebied.

binnenwerk  27-08-2007  17:52  Pagina 117



prakti jk 7 •  hoogwaardige woon-werkmilieus in de stad deel ii  •  nieuwe visies en strategieën118

Kansen en bedreigingen
De studie van 2by4 laat ten eerste zien dat bedrijven-

terreinen ook woonkwaliteiten kunnen hebben. In het
Laakhavenkwartier zijn dat onder andere de ligging aan
het water, de centrale ligging in de stad, vrijheid van
leefstijl, vrijheid in architectuur en combinaties van
wonen en werken. Op andere binnenstedelijke bedrijven-
terreinen kunnen dat andere kwaliteiten zijn. Gemeen-
ten hebben belang bij het scheppen van woningbouwlo-
caties in de stad. Door gentrification van binnenstede-
lijke gebieden staan hier de kleine economische
activiteiten en de laagwaardige, goedkope bedrijfsruimte
onder druk. 

De studie laat zien dat wonen kan zonder werken te
verdrijven. Wonen en werken kunnen elkaar aanvullen.
Omdat de verhouding tussen wonen en werken zo
precair is, is de transformatie van bedrijventerreinen in
duurzame woon-werkmilieus vooral kansrijk wanneer
deze van onderaf wordt geïnitieerd, eventueel met
ondersteuning door externe partijen.

• Uitbreiding van de studie 
(ONE Architecture)

In aanvulling op het werk van 2by4-architects heeft ONE
Architecture een serie ontwikkelingsstrategieën beschre-
ven op verschillende schaalniveaus waarop een woon-
werkmix tot stand kan komen. De strategieën gaan altijd
uit van de bestaande verkaveling, bestaande eigenaren
en gebruikers. Door verschillende strategieën te combi-
neren, is een geleidelijke transformatie mogelijk,
ontstaat er veel variatie en blijft het gebied ook tijdens
het transformatieproces goed bruikbaar voor bewoners
en bedrijven.

Verschillende schaalniveaus
ONE Architecten heeft voor het Laakhavenkwartier

drie niveaus aangeduid: transformatie binnen de kavel,
tussen twee kavels en voor een aantal kavels in een
samenhangend gebied. De schaal heeft niet zozeer
betrekking op de fysieke grootte, dan wel op het aantal
initiatiefnemers, de hoeveelheid organisatie en de regel-
geving. Op elk schaalniveau wordt geschetst hoe instru-
menten en regelgeving de capaciteit van het woonpro-
gramma kunnen vergroten en de verdringing van bedrij-
vigheid kan worden voorkomen. Op die manier ontstaat
een levendige woon-werkbuurt. Omdat alle scenario’s
uitgaan van de bestaande verkaveling en de bestaande
eigendomsverhoudingen, zal eventuele gentrificatie
traag verlopen. De relatieve inertie in dit gebied is inte-
ressant voor de herpositionering van de actuele laag-
waardige activiteiten. 

de prakti jk [ 7 ]
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Nulsituatie
De verkaveling van het Laakhavenkwartier wordt

gekenmerkt door een langsontsluiting over het eigen erf
waardoor alle bedrijfsruimten aan de ene kant een
verbinding met de straat hebben en een verbinding met 

het water aan de andere kant. Soms is de langsontslui-
ting van de kavel geschikt om over de gehele zijkant
toegang tot een bedrijfsruimte te realiseren.

Met het uitsnijden van delen van een bestaande loods kunnen aantrekkelijke wonin-
gen worden gemaakt met een stille private patio (nieuwbouw Lacaton & Vassal).

Een voorbeeld van aantrekkelijke gestapelde nieuwbouw op een kleinschalig 
bedrijventerrein in Amsterdam-Noord van Bastiaan Jongerius.

Een villa aan de waterkant in het Laakhavenkwartier, met een ontsluiting over het
bedrijfsterrein. 

Een loods in het Laakhavenkwartier met een zijontsluiting over het bedrijfsterrein.

de prakti jk [ 7 ]
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Eerste schaalniveau: transformatie op kavelniveau 
Bij transformatie en functiemenging op kavelniveau

ligt het initiatief bij de eigenaar van het bedrijfspand.
Voor de ontwikkeling wordt extern kennis en/of geld
aangetrokken. Delen van loodsen kunnen worden opge-
splitst in kleinere kavels. Hierin kunnen woon-werk-
units in bestaande loodsen of vervangende nieuwbouw
worden gerealiseerd. Voor zover de ontsluiting van
wonen en werken gescheiden is, mag er net zoveel woon-
oppervlak als bedrijfsoppervlak worden gerealiseerd.

de prakti jk [ 7 ]

Zonder een aparte ontsluiting voor woonfuncties is er beperkte
ruimte om woningen te bouwen. De in onbruik geraakte water-

kant is een ideale locatie voor het realiseren van een bedrijfs-
woning. De toegang van de woning gaat via het bedrijfserf.

Als een zijontsluiting wordt gerealiseerd die geschikt is voor
ontsluiting van de woningen, of de bedrijfsactiviteiten

geven weinig hinder voor wonen, dan kan de capaciteit van
wonen op de kavel worden verhoogd. Een bestaande loods

kan in de lengte worden doorgesneden. In deze dwarsdoor-
snede zijn gemengde woon-werkfuncties te maken, goed-

koop in bestaande loodsen, of in nieuwbouw.

Als een aparte ontsluiting voor woonfuncties aanwezig is, 
zodat bedrijfsactiviteiten niet worden gehinderd, dan is een groter 

woonprogramma mogelijk. Bij een openbare of semi openbare ontsluiting
voor woningen via de waterkant, op de kade of via een aan te leggen 

steiger, kan in onbruik geraakte ruimte op de kavel worden benut 
voor woningen. De woonfunctie is georiënteerd op de waterkant. 

Een bedrijfsruimte gekoppeld aan zo’n woning kan ontsloten worden 
via de bestaande bedrijfstoegang op het erf.
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Tweede schaalniveau: transformatie met mogelijke afspraken
tussen buurkavels

Het initiatief voor transformatie op het tweede
schaalniveau ligt ook bij de eigenaren van de bedrijven.
Voor de ontwikkeling wordt extern kennis en/of geld
aangetrokken. Delen van loodsen kunnen worden opge-
splitst in kleinere kavels. Hierin kunnen woon-werk-
units in bestaande loodsen of vervangende nieuwbouw
worden gerealiseerd. Door de woonontsluiting te delen
met een naburige kavel kan met beperkt ruimteverlies
veel extra wooncapaciteit worden gerealiseerd.

de prakti jk [ 7 ]

Een exclusieve woonontsluiting tegen de erfgrens kan worden gedeeld met
de buren. Zo wordt ook de wooncapaciteit op de buurkavel vergroot.

Ontwikkeling van individuele woningen met een patio aan een zijontsluiting.

Ontwikkeling van individuele woningen na een ontsluiting via de waterkant.
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Derde schaalniveau: transformatie op buurtniveau
Het initiatief voor transformatie op buurtniveau kan

bij een ontwikkelaar liggen. De capaciteit voor wonen
hangt samen met de grootte van de aangekochte kavel en
het bedrijfsareaal. Het is mogelijk kleine appartemen-
tenvolumes te realiseren aan de straatzijde. Het is echter
aantrekkelijker om op één punt een goed appartemen-
tenblok neer te zetten dan meerdere kleine gebouwen
verspreid in het gebied. Dit kan door de naburige kavels
of de luchtrechten ervan op te kopen. De bedrijfsstruc-
tuur op de naburige kavels blijft dan intact.

Bij gentrification zullen woningen groter worden en de
bedrijfsruimten juist kleiner. Hoewel dat in principe een
prima buurt geeft, kan het ook wenselijk zijn laagwaar-
dige bedrijfsactiviteit in de buurt te houden en kleine
(betaalbare) woningen te realiseren. In een simpele
formule kan worden geregeld dat er grotere woningen
komen als er ook grote bedrijfsruimten zijn. Of omge-
keerd: kleine bedrijven mogen wanneer er ook aanbod is
van kleine woningen. Door de gemiddelde woninggrootte
te delen door de gemiddelde bedrijfsgrootte op een kavel,
wordt een ‘gentrificatieindex’ verkregen.

Mix van schaalniveaus: diversiteit
Door transformaties op verschillende schaalniveaus

tegelijk te realiseren, ontstaat een grote diversiteit aan
functies en schaalgroottes in een relatief klein gebied.
Hierdoor zal het gebied altijd in een bepaalde mate goed
presteren. 

De verschillende schaalniveaus zijn van een verschil-
lende planeconomische orde. De kleinste schaal zal de
geringste investeringen vergen, de laagste opbrengsten
kennen en de kortste omloopcyclus hebben. En omge-
keerd. Het aanbod in dit gebied kan zich daarom met de
soepelheid of starheid van elk schaalniveau, aanpassen
aan veranderingen van de vraag. Hierbij volgen de
ontwikkelingen op de verschillende schaalniveaus hun
eigen tempo. Daardoor zullen bij nieuwe ontwikkelin-
gen, of bij grote veranderingen in een bepaalde vraag,
nooit gaten vallen in het gebied. Via deze mix van
schaalniveaus ontstaat een organisch woon-werkmilieu.

de prakti jk [ 7 ]

In gestapelde vorm is het effi-
ciënter om het volume te concen-
treren. Door capaciteit van buur-
kavels over te nemen, ontstaat de
mogelijkheid voor compactere en
hogere woongebouwen terwijl
naburige bedrijfskavels onge-
moeid blijven.

Op sommige plaatsen is het moge-
lijk om woonprogramma’s te
ontwikkelen zonder dat wonen en
werken elkaar hinderen. Bijvoor-
beeld met appartementen boven
en bedrijfsruimte op de begane
grond.
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de prakti jk [ 7 ]

Herontwikkeling in gestapelde bouw, met het afkopen van luchtrechten.

Een combinatie van ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus 
leidt tot een gedifferentieerd stedenbouwkundig beeld.
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Trends in milieubeheer en regelgeving

Vanuit de overheid zijn via de Hinderwet, de Wet geluid-
hinder en de Wet milieubeheer kaders gesteld aan de
mate waarin milieuhinder toelaatbaar wordt geacht. Het
kerninstrument is de milieuvergunning. Voor bedrijven
die vrijgesteld zijn van de vergunningplicht gelden alge-
mene regels. Deze zijn per categorie bedrijven opgeno-
men in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).12

Parallel aan de bedrijfsgerichte benadering zijn vanuit
de invalshoek van de ruimtelijke ordening regels ontwik-
keld die gericht zijn op een ruimtelijke scheiding van
milieuhinderlijke bedrijven en voor hinder gevoelige
bestemmingen als wonen, recreatie, onderwijs en zorg.
De Wet op de ruimtelijke ordening biedt hiervoor de
basis en het bestemmingsplan is het centrale instru-
ment. In het bestemmingsplan worden gebieden aange-
wezen waar bedrijven mogen worden gevestigd. Aan deze
gebieden zijn lijsten verbonden met categorieën van
bedrijven die zijn toegelaten. Veel gemeenten maken
daarbij gebruik van de VNG-publicatie ‘Bedrijven en
milieuzonering’ (beter bekend als het Groene Boekje). 

In de afgelopen decennia is de milieuhinder van veel
bedrijven sterk verminderd. Dat is te danken aan tech-

6 Een nieuwe milieustrategie

Milieuhinder is sinds het begin van de vorige eeuw een belangrijk onderwerp bij stedelijke 

ontwikkeling. Met de opkomst van de industriële productiemethoden is tegelijk het besef ontstaan 

dat lawaai, stank en stof een nadelig effect hebben op de volksgezondheid. Hiermee is een belangrijke

basis gelegd onder de heersende trend van functiescheiding. Later is als gevolg van enkele grote 

calamiteiten ook het aspect veiligheid aan de lijst van argumenten toegevoegd. Maar door allerlei

bronmaatregelen en door verschuivingen in de economie kan functiescheiding voor veel bedrijfs -

sectoren tegenwoordig niet meer vanuit milieuargumenten worden onderbouwd. De regelgeving is 

en wordt op die situatie aangepast. Daarmee ontstaan er meer wettelijke mogelijkheden om wonen 

en werken opnieuw te combineren.

12 Er is een AMvB voor de volgende categorieën bedrijven: akkerbouw,

bouw- en houtbedrijven, detail en ambacht, glastuinbouw, horeca-,

sport- en recreatie-inrichtingen, melkrundveehouderijen, mestbas-

sins, mobiel breken bouw- en sloopafval, motorvoertuigen, opslag

en transport, tandarts, tankstations, textielreinigingsbedrijven,

voorzieningen en installaties, woon- en verblijfsgebouwen.
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nologische ontwikkelingen en een veranderende oriënta-
tie van sommige bedrijven. Onderdelen van de maakin-
dustrie richten zich op kleinschalige specialiteiten en
ook in de procesindustrie speelt specialisatie een steeds
grotere rol. Daarnaast zijn er nieuwe sectoren opgeko-
men of sterk gegroeid, zoals de zakelijke dienstverle-
ning, de informatietechnologie en de creatieve bedrijvig-
heid. Veel bedrijven passen tegenwoordig vanuit het
perspectief van de Wet milieubeheer zonder probleem in
de directe nabijheid van gevoelige bestemmingen. De
regels vanuit de ruimtelijke ordening laten dat echter
niet zomaar toe. Met andere woorden, daar waar de
ruimtelijke scheiding in het verleden een bescherming
bood tegen mogelijke milieuhinder, vormt ze nu een
belemmering voor de vestiging van bedrijven die naar de
Wet milieubeheer geen overschrijding opleveren. 

De wet- en regelgeving is en wordt op de nieuwe situatie
en een nieuwe aanpak van de stedelijke ontwikkeling
aangepast. Het kernwoord is maatwerk met daarbij meer
mogelijkheden voor functiemenging. 

Het nieuwe Groene Boekje

De VNG heeft een nieuwe handreiking Bedrijven en
milieuzonering ontwikkeld (het nieuwe Groene
Boekje).13 Deze herziening vervangt eerdere publicaties
met dezelfde titel, die de VNG sinds 1986 uitgeeft. Doel
van de publicaties is om een handreiking te bieden die
gericht is op de praktijk van de ruimtelijke planvorming
en die bij bedrijven en milieuzonering helpt maatwerk
op lokaal niveau te vinden. De nieuwe editie van het
Groene Boekje speelt in op een aantal ontwikkelingen.
Zo zijn de richtafstanden aangepast aan de actuele stand

van de techniek en aan de actuele regelgeving op het
gebied van milieuhinder. Daarbij is ook meer differentia-
tie aangebracht in de omvang van bedrijven. Toegevoegd
is een index voor de verkeersaantrekkende werking, met
een driedeling: geringe, aanzienlijke en zeer grote
verkeersaantrekkende werking. Daarnaast is in de hand-
reiking onderscheid gemaakt tussen goederenvervoer (G)
en personenvervoer (P).

Een tweede belangrijke wijziging ten opzichte van
eerdere edities betreft de toelichting op de wijze waarop
de handreiking kan worden gebruikt bij de locatiekeuze,
in bestemmingsplannen en bij de toetsing van concrete
activiteiten. Het onderscheid tussen verschillende omge-
vingstypen is daarbij systematisch uitgewerkt.

Ten derde voorziet de nieuwe handreiking in een
aparte benadering van het mengen van bedrijven met
wonen. Gekozen is voor het samenstellen van een gros-
lijst met bedrijven die in de woonomgeving kunnen
worden gevestigd. Bij het mengen van wonen en werken
gaat het nieuwe Groene Boekje uit van kleinschalige,
meest ambachtelijke bedrijvigheid waarbij productie en
laden/lossen alleen overdag plaatsvinden en de activitei-
ten (inclusief opslag) hoofdzakelijk inpandig plaatsvin-
den. Het nieuwe Groene Boekje maakt onderscheid in
drie categorieën. 

Het Activiteitenbesluit 

Ook het stelsel van milieuvergunningen wordt herzien.14

Het oude systeem waarbij een bedrijf vergunningplichtig
is tenzij voor dat bedrijf een AMvB van toepassing is,
wordt omgedraaid. Voortaan wordt ervan uitgegaan dat
een bedrijf onder de algemene regels valt tenzij deze is
uitgezonderd. De uitzonderingen worden aangegeven in

13 VNG/Ministerie van VROM, Bedrijven en milieuzonering; Handreiking

voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke ordening praktijk, Den

Haag, in voorbereiding. 

14 Het nieuwe stelsel treedt naar verwachting op 1 januari 2008 in

werking.
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het Besluit algemene regels voor inrichtingen, ook
bekend als het Activiteitenbesluit.

Het Activiteitenbesluit geeft regels waaraan bedrijven
moeten voldoen op alle (ruimtelijk) relevante milieu -
aspecten. Het gaat daarbij om geluidhinder, geurhinder,
emissies naar de lucht en luchtkwaliteit, externe veilig-
heid, lichthinder, bodembescherming en verkeer en
vervoer. De regels zijn vervat in doelvoorschriften. De
gemeente (soms de provincie) heeft daarbij de ruimte om
de doelvoorschriften aan de omstandigheden aan te
passen, en dus om maatwerk te leveren. In de meeste
gevallen wordt bij de hoogte van het doelvoorschrift een
relatie gelegd met hindergevoelige objecten zoals wonin-
gen. Zo is voor het aspect geluid het geluidsniveau op de
gevel en in de woning bepalend. Voor het aspect geur is
aangegeven dat de gemeente maatwerkvoorschriften kan
opleggen om de geurbelasting te verlagen, bijvoorbeeld
bij woningen. Naast ruimtelijk relevante milieu aspecten
bevat de nieuwe regeling ook voorschriften ten aanzien
van aspecten als lozingen, energie- en water besparing en
de scheiding van afvalstoffen.

Interimwet stad-en-milieubenadering

In situaties waarin het vermoeden bestaat dat een
gewenste stedelijke ontwikkeling niet past binnen de
geldende normen, biedt de Interimwet stad-en-milieu -
benadering uitkomst. Onder bepaalde voorwaarden biedt
deze wet de mogelijkheid om af te wijken van wettelijke
milieunormen. Met deze benadering is de afgelopen
jaren bij 24 experimenten ervaring opgedaan. Mede op
basis daarvan is de wet begin 2006 van kracht geworden.
Kern van de wet is een stappenplan waarin gezocht
wordt naar integrale oplossingen voor conflicten tussen
verstedelijking en milieu. 

De ervaringen met de interimwet leren dat de eerste
stappen voldoende ruimte bieden om tot een optimale
ruimtelijke kwaliteit te komen. Het simpele feit dat de
mogelijkheid bestaat om in voorkomende gevallen af te
wijken van de normen, is blijkbaar voldoende stimulans
om met meer creativiteit alle ruimte binnen bestaande
normen te benutten. 

Categorie
A

B

C

Toegestane activiteiten
Activiteiten die zodanig weinig milieubelastend
voor hun omgeving zijn, dat deze aanpandig aan
woningen kunnen worden uitgevoerd. De eisen
uit het Bouwbesluit voor scheiding tussen
woningen en bedrijven zijn toereikend.
Activiteiten die in gemengd gebied kunnen
worden uitgeoefend, echter met een zodanige
milieubelasting voor hun omgeving dat zij
bouwkundig afgescheiden van woningen en
andere gevoelige functies moeten plaatsvinden.

Activiteiten zoals onder B, waarbij vanwege de
relatief grote verkeersaantrekkende werking een
ontsluiting op de hoofdinfrastructuur nodig is.

Index milieucategorie
Milieucategorie 1, waarbij ten opzichte
van het oude Groene Boekje het aantal
activiteiten aanzienlijk is uitgebreid. 

Categorie 1 voor het aspect gevaar,
categorie 1 en 2 voor de aspecten stof
en geur en categorie 1 en 3.1 voor het
aspect geluid. Ten opzichte van het
oude Groene Boekje is het aantal activi-
teiten in deze categorieën uitgebreid.
Zie onder B

Index verkeersaantrekkende werking
Maximaal 1 voor goederenvervoer 
en 2 voor personenvervoer

Maximaal 1 voor goederenvervoer 
en 2 voor personenvervoer

Maximaal 2 voor goederenvervoer
en 3 voor personenvervoer

Mengen wonen en werken volgens het nieuwe Groene Boekje

binnenwerk  27-08-2007  17:52  Pagina 126



127deel ii  •  nieuwe visies en strategieën hoofdstuk 6 •  een nieuwe milieustrategie

Aanknopingspunten voor een nieuwe 
milieustrategie

De nieuwe regelgeving biedt op drie niveaus aankno-
pingspunten om mengen van wonen en werken op een
verantwoorde wijze te reguleren. De nieuwe handreiking
Bedrijven en milieuzonering (nieuwe Groene Boekje)
biedt vanuit een ruimtelijke invalhoek mogelijkheden
om mengen van wonen en werken te faciliteren. Deze
aanpak is duurzaam in die zin dat met een bestemmings-
plan structureel grenzen kunnen worden gesteld aan de
aard en de schaal van bedrijven in het stedelijke gebied.
Het ruimtelijke spoor is ook flexibel, omdat per gebied
maatwerk kan worden geleverd. Uiteraard zijn een zorg-
vuldige toetsing van bouwaanvragen en een adequate
handhaving van het gebruik nodig om ongewenste
ontwikkelingen en uitwassen tegen te gaan. In aanvul-
ling daarop biedt het nieuwe Besluit algemene regels
voor inrichtingen (Activiteitenbesluit) de mogelijkheid
om in concrete gevallen maatwerk in de verhouding

tussen bedrijven en wonen op een verantwoorde wijze te
regelen. In situaties waarin het vermoeden bestaat dat
niet kan worden voldaan aan de geldende normen, biedt
de Interimwet stad-en-milieubenadering uitkomst. 
In de bijlage wordt de milieustrategie verder uitgewerkt
naar gebiedstypologieën. Daar wordt een uitgebreid over-
zicht gepresenteerd van de mogelijke werkfuncties die
volgens de nieuwe regelgeving toegestaan zijn in combi-
natie met woningen.

Strategische acties:
• Toets eerst op niveau 1: maximale zekerheid, toetsing op

basis van de handreiking Bedrijven en Milieuzonering.
• Gebruik ook de mogelijkheden van niveau 2: maatwerk, 

toetsing op basis van het Besluit algemene regels voor 
inrichtingen.

• Benut alle ruimte op niveau 3: toetsing op basis van 
Interimwet stad-en-milieubenadering.

Stappenplan Interimwet Stad en milieubenadering
Stap 1 Milieubelangen worden in een zo vroeg mogelijk stadium van de ruimtelijke planvorming meegenomen. Ook worden zoveel

mogelijk brongerichte maatregelen getroffen.
Stap 2 De ruimte binnen bestaande regelgeving wordt optimaal benut.
Stap 3 Als met de eerste twee stappen geen doelmatig ruimtegebruik en optimale kwaliteit van de leefomgeving worden

bereikt, is het mogelijk onder bepaalde voorwaarde af te wijken van bestaande wettelijke milieunormen voor bodem, geluid,
lucht, stank en ammoniak.
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• Oorspronkelijke studie 
(Architectenbureau Micha de Haas)

Middenmeer
Sportpark Middenmeer ligt in het Amsterdamse

stadsdeel Oost/Watergraafsmeer. Het sportpark wordt
begrensd door woonbuurten, natuur en de spoorlijn naar
Hilversum. Voor de herontwikkeling van dit gebied is
door Architectenbureau Micha de Haas een ruimtelijk
concept gemaakt dat mogelijkheden biedt voor een opti-
male functiemix. De doelstelling was om het gebied als
geheel herkenbaar te maken door middel van één ruim-
telijk principe. Inspiratie voor dit principe werd gevon-
den in de landschapskunst van Robert Smithson en in
het Teatro Olympico van Palladio, waar dieptewerking
wordt gesuggereerd door een versterkt perspectief.

Fictieve massa
Micha de Haas heeft voorgesteld het te herontwikke-

len gebied op te vullen met één schuin afgesneden
fictieve massa waarin de gebouwen als het ware zijn
uitgesneden. De sneden zijn smal aan de kant van de
spoorlijn en breed aan de kant van de natuur. Op deze
manier opent het plan zich naar de natuurlijke omge-
ving en dringt het groen tot diep tussen de bebouwing
door. Verder wordt het maaiveld van de locatie opgetild.
Met een helling van 2 procent stijgt het vanaf straat -

d e  p r a k t i j k  [ 8 ]

Diepe gebouwen, nieuw
perspectief (Amsterdam)

Onderzoek naar de relatie tussen gebouw-
diepte en programma en de mogelijkhe-
den voor nieuwe woon-werkconcepten bij
herontwikkeling van Sportpark Midden-
meer in Amsterdam-Watergraafsmeer.
Een studie van NEXT architects op basis
van een stedenbouwkundige studie van
Architectenbureau Micha de Haas.

Sportpark Middenmeer in Amsterdam-Watergraafsmeer

Een fictieve massa waarin de gebouwen als het ware zijn uitgesneden.
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niveau aan de kant van de natuur tot een hoogte van 3,6
meter aan de spoorzijde. Deze ingreep geeft perspectief
en maakt de relatie met de groene omgeving nog sterker.
Onder dit tweede maaiveld is ruimte voor circa 430
parkeerplaatsen en alle benodigde bergingen. Binnen
deze structuur worden de bouwmassa’s, ontsluitingsrou-
tes en openbare ruimtes op een vanzelfsprekende wijze
bepaald.

de prakti jk [ 7 ]

Door de taps toelopende
uitsneden, dringt de natuur
tot ver in de buurt door.
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• Uitbreiding van de studie 
(NEXT architects)

De relatie tussen maatvoering en programma 
Door de combinatie van een variërende hoogte met

een variërende breedte van gebouwen wordt in het
concept van Micha de Haas de basis gelegd voor een
differentiatie in woningtypen en prijsklassen. Het
bureau NEXT architects bouwt hierop voort en neemt 
in zijn onderzoek de relatie tussen maatvoering en
programma als uitgangspunt. De relatie tussen maat en
functie van een gebouw is evident. Zo is een diepte van
14.40 meter typisch voor een kantoorgebouw: die maat
biedt precies genoeg ruimte voor twee kantoorvleugels
en een middenzone. Een beukmaat van 5.40 meter is
typisch voor een woning: genoeg ruimte om naast een
kamer een gang en een trap te plaatsen. In de maatvoe-
ring is vooral de diepte richtinggevend. Die bepaalt de
daglichttoetreding en daarmee de mogelijke functie.
Door de verdiepingen hoger te maken, kan het daglicht
dieper het gebouw indringen, zodat er ook een relatie is
tussen de diepte en de hoogte. In zijn beroemde woonge-
bouw L’Unité d’ Habitation plaaste Le Corbusier een vide
aan de gevel waardoor hij het gebouw een diepte van wel

21 meter kon geven. Bij nog diepere gebouwen zijn de
condities in het hart van het gebouw niet meer vol -
doende voor woningen. Het gebouw kan in dat geval
transparanter worden gemaakt om licht en lucht toch te
laten doordringen. Het is ook mogelijk om de kern van
het gebouw te vullen met programma dat minder afhan-
kelijk is van daglicht. Een klassiek voorbeeld is het
woongebouw van Henri Sauvage aan de Rue des Amiraux
in Parijs, waarbij een zwembad de ruimte het hart van
het woongebouw vult.

Voordelen voor de stad
Diepe gebouwen leveren de stad twee voordelen. In

de eerste plaats betekent de combinatie van een woon-
programma met functies voor werken en/of recreatie
meer menging met alle voordelen van dien. In de tweede
plaats levert het een positieve bijdrage aan de dichtheid.
De maat tussen gebouwen is in het algemeen afhankelijk
van de hoogte van de gebouwen. Dat betekent dat het
vergroten van de diepte van gebouwen meer program-
ma’s oplevert terwijl er niet meer openheid van het
stedelijke weefsel wordt gevraagd. En dat is voor de
dichtheid van de stad uitermate gunstig.

de prakti jk [8 ]

In de studie van NEXT architects naar de relatie tussen diepte 
en programma zijn vier clusters onderscheiden die telkens zijn
verbonden aan een bepaalde range van diepte maten. 

diepte functiecluster

5 tot 20 meter Wonen
10 tot 25 meter Kantoren
25 tot 40 meter Openbare en culturele functies
35 tot 50 meter Commerciële voorzieningen en bedrijven
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de prakti jk [8 ]

Rue des Amiraux te Parijs, waar een zwembad het midden van het kolossale 
gebouwvolume vult.
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de prakti jk [8 ]
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de prakti jk [8 ]
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Middenmeer revisited
Op basis van dit onderzoek is de stedenbouwkundige

opzet van Micha de Haas voor herontwikkeling van
Middenmeer, door NEXT Architects opnieuw onder de
loep genomen. Daarbij is de maat van de uitsneden zoda-
nig aangepast dat dit tot een grote variatie aan volumes
leidt van minder gangbare maten: van smalle hoge tot
brede en diepe volumes. Tevens is ervoor gekozen om de
uitsneden per bouwlaag te wijzigen waardoor de zuid-
westzijde van de volumes een terrasachtige doorsnede
krijgt. Het grootste volume heeft een grondvlak van 48 bij
43 meter en heeft tien bouwlagen. Voor deze envelop zijn
vier prototypes van woon-werkgebouwen ontwikkeld 

waarbij telkens een derde functie aan het programma is
toegevoegd: een megacinema/shoppingmall, een biblio-
theek en een sportcentrum. Het vierde model gaat uit van
een combinatie van wonen en werk, waarbij poreusiteit is
ingezet om de toetreding van daglicht te vergroten.
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de prakti jk [8 ]

maximale envelop

verbinding met park

ontsluiting en infrastructuur

zon- en daglichttoetreding
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de prakti jk [8 ]
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De principes van acceptatie en weerstand

Bewoners en ondernemers hebben elkaar in verschil-
lende opzichten binnen één gebied nodig. Maar er
bestaat in veel gevallen ook een natuurlijke weerstand
tussen hen. Bewoners willen een bedrijvige en levendige
woonomgeving, maar willen ook rustig kunnen wonen.
Ondernemers willen voorzieningen in de buurt en
mensen op straat, maar willen ook maximale flexibili-
teit voor hun bedrijf. Die wensen en belangen kunnen
bij het gebruik van de ruimte conflicteren. Het maakt de
relatie tussen wonen en werken in principe broos. 
De vraag is daarom: in hoeverre is wederzijdse acceptatie
te organiseren en te bevorderen? Welk type bewoner wil
bedrijvigheid in de buurt en onder welke voorwaarden
accepteert hij daarbij een zekere mate van overlast?
Welk type ondernemer wil in een woonomgeving werken

en onder welke voorwaarden accepteert hij vanwege de
aanwezigheid van bewoners een mogelijke inperking van
zijn bedrijfsactiviteiten? Enkele principes zijn bepalend
voor de mate van wederzijdse acceptatie en waardering.

Schaal 
De schaal waarop menging plaatsvindt heeft veel

invloed op de mate waarin gebruikersgroepen elkaar
accepteren en waarderen. Bij menging op wijkniveau is
de mate van acceptatie relatief groot. Op dat niveau is
het dus mogelijk een vrij grote diversiteit van woon- en
werkfuncties te mengen. Op pand- en kavelniveau is
menging van functies het meest gevoelig. Daar vergt een
duurzame samenleving de meeste aandacht. Ook de
schaal van de initiatieven is van invloed op de accepta-
tiegraad. Kleinschalige bedrijven worden gemakkelijker
in een woonomgeving opgenomen dan grootschalige.
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Overal waar meerdere mensen gebruik maken van dezelfde ruimte of hetzelfde gebied, kunnen 

spanningen ontstaan. Hoe groter de verschillen tussen de gebruikers, en hoe intensiever zij van de 

ruimte gebruikmaken, des te meer aandacht aan die mogelijke spanningen moet worden besteed. 

Er is een vorm nodig waarin alle gebruikers als goede buren samenleven. Bij functiemenging 

verdient vooral de natuurlijke spanning tussen wonen en werken bijzondere aandacht. Er is een 

strategie nodig om de voordelen die functiemenging in principe heeft ook werkelijk te benutten. 

En om een gezamenlijk gebruik ook duurzaam te maken, moet beheer een integraal onderdeel zijn 

bij planvorming, realisatie en exploitatie. 
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Kleinschalige bedrijven kunnen dus ook gemakkelijker
op pand- en kavelniveau worden gemengd met wonin-
gen. 

Belang en beleving
Wederzijds belang bevordert wederzijdse acceptatie.

Anders gezegd: wanneer de bewoners belang ervaren bij
de bedrijvigheid in hun omgeving, zullen zij gemakkelij-
ker eventuele overlast accepteren. Zo zullen de bewoners
de aanwezigheid van een bedrijf waarderen wanneer zij
er werk vinden. Of wanneer zij inzien en merken dat de
ondernemers bijdragen aan levendigheid in de buurt en
aan een positief imago. Bedrijven met een maatschappe-
lijke betekenis voor de stad of de directe omgeving wor -
den beter geaccepteerd dan bedrijven zonder die beteke-
nis. Andersom accepteren ondernemers de beperkingen
van de woonomgeving wanneer zij direct of indirect
belang hebben bij de bewoners in de buurt. Verder is
wederzijdse beleving bevorderlijk voor de acceptatie. Zo
leidt geluid pas tot overlast, als niet bekend is waar dat
geluid vandaan komt. Als bewoners kennis hebben van
het reilen en zeilen van een bedrijf in de buurt, en tot
op zekere hoogte met het bedrijf mee kunnen leven,
maakt dat de acceptatie sterker.

De weg der geleidelijkheid
Een gegroeide situatie wordt door iedereen geaccep-

teerd, terwijl een nieuwe situatie vaak tot weerstand
leidt. Een geleidelijke ontwikkeling van functiemenging
zorgt dus voor meer acceptatie. Kleinschalige initiatie-
ven kunnen op die manier als impuls dienen voor
ontwikkelingen op grotere schaal. 

Een mooi voorbeeld is het tuindorp Heijplaat in Rotterdam dat
vanuit een historisch gegroeide situatie is omringd door haven-
bedrijven. Hier is te zien dat de wederzijdse acceptatie groot is.
De gezamenlijke beleving van de bewoners en ondernemers geeft
inzicht in elkaars omstandigheden, en vormt daarmee een basis
voor symbiose tussen haven- en woonactiviteiten. Bij de verdere
ontwikkeling van Heijplaat ligt nadruk op kleinschaligheid en
geleidelijkheid, waarbij als impuls voor gezamenlijke ontwikke-
ling wordt gezocht naar activiteiten die wat betreft werkgele-
genheid en wederzijdse aantrekkelijkheid passen in de woonom-
geving. Concreet wordt gezocht naar combinaties van werffunc-
ties met bedrijvigheid, onderwijs en publieksactiviteiten.
Zie: www.stadshavensrotterdam.nl
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Vergroten van sociale veiligheid 
Wederzijds profijt (waaronder werknemers in de buurt)
Verbeteren van het imago van de locatie
Koppeling bedrijfsidentiteit aan imago van de locatie
Aantrekkelijke omgeving voor werknemers
Hogere vastgoedwaarde
Vergroten van levendigheid
Nabijheid van werkgelegenheid
Nabijheid van voorzieningen
Wederzijds profijt (waaronder parkeren en investeringen bedrijf op buurtniveau)
Private partnerships
Unieke woonmilieus

Gebrek aan uitbreidingsruimte
Beperking van milieuruimte
Mogelijke klachten van omwonenden

Milieuhinder
Geluidhinder
Verkeershinder en parkeeroverlast
Mogelijke druk op de vastgoedwaarde

Bedrijven

Bewoners

Factoren die acceptatie bevorderen Factoren die zorgen voor weerstand 
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Strategieën om acceptatie te bevorderen

Om functiemenging een goede kans van slagen te geven
is het belangrijk om de verbindende principes te benut-
ten. Dat is vaak effectiever dan het bestrijden van weer-
standen. 

Goede plannen maken
Het mengen van wonen en werken gaat alleen goed,

als er voor de bewoners en de bedrijven redenen zijn om
in een woon-werkgebied samen te leven. Dat hangt af van
de planvorming, het ontwerp en de realisatie. De bewo-
ners en de bedrijven moeten tot op zekere hoogte bij
elkaar passen. In het ontwerp en de schaalgrootte van
het plan moet dat tot uitdrukking komen. In bestaande
situaties is dat te bereiken door interventies samen met
de gevestigde bewoners en bedrijven te ontwikkelen. In
nieuwe situaties moet de werving van bewoners en
bedrijven worden gericht op een coherent geheel.

Zorgen voor communicatie en ontmoeting
Een belangrijke sleutel tot succes ligt bij een goede

communicatie tussen de bewoners en de bedrijven. Voor
bewoners is het prettig om te weten wat er in een bedrijf
gebeurt en welke plannen er voor de toekomst worden
gemaakt. Dat draagt bij aan een basis van onderling ver -
trouwen en acceptatie. Voor ondernemers is het prettig
om te weten wie er in de buurt wonen en wat mensen
van het bedrijf wel en niet verwachten. Goede communi-
catie vormt de basis om te kunnen profiteren van het
arbeidspotentieel in de buurt. Communicatie is voor
iedereen verrijkend omdat mensen hierdoor in contact
komen met een andere wereld en de horizon zich ver -
breedt. Ontmoeting leidt ertoe dat de voordelen van
func tiemenging ook daadwerkelijk worden beleefd. 
Om communicatie en ontmoeting te bevorderen zijn laag-
drempelige plekken en momenten van belang. Mogelijke
ontmoetingsplekken zijn semi-openbare ruimten en voor-
zieningen die voor beide doelgroepen van waarde zijn. 

Mogelijke ontmoetingsmomenten zijn open dagen en
buurtfeesten. Bij de acquisitie van bedrijven is het van
belang ondernemers op het nut van deze buurtcommuni-
catie te wijzen. De gemeente kan hiervoor voorzieningen
en faciliteiten beschikbaar stellen.

Bevorderen van wederzijds profijt
Het mengen van wonen en werken kan voor beide

partijen voordelen hebben. Die voordelen moeten in het
ontwerp en de realisatie zo goed mogelijk worden benut.
Dat begint met gezamenlijk gebruikte voorzieningen,
zoals de beschikbaarheid van relatief veel parkeerruimte
en een hoge kwaliteit waarmee de openbare ruimte is
ingericht. Ook bij andere voorzieningen zoals horeca,
fitness en kinderopvang kunnen zowel bewoners als
bedrijven profijt hebben. Daarnaast hebben bewoners
direct belang bij bedrijven in de buurt als daardoor
banen en stageplaatsen beschikbaar komen. Onderne-
mers kunnen voor het vervullen van vacatures gebruik
maken van het aanbod in de buurt. Vooral voor vakan-
tiebaantjes en voor werk in de sfeer van beveiliging,
onderhoud, schoonmaak en koeriersdiensten kan dit
aanbod belangrijk zijn.

Een verdergaande vorm van wederzijds profijt zou
het aangaan van private partnerships zijn. Daarin parti-
ciperen bewoners risicodragend in de eigendom van een
bedrijf. Bewoners met aandelen ervaren dan niet alleen
de lasten als het met de onderneming goed gaat, maar
ook de lusten. Andersom kan van ondernemers een
investering in de buurt worden gevraagd. Bijvoorbeeld
bij het realiseren van sportvoorzieningen of bij de
aanleg van gemeenschappelijk groen. Soms kan een
bedrijf ook in de woningen investeren. Op grote schaal is
die wederzijdse verbondenheid van oudsher te zien
tussen Philips en de stad Eindhoven.

Organisch groeien
Door in te zetten op een geleidelijke, organische

ontwikkeling van een woon-werkgebied bestaan er meer
mogelijkheden om bewoners actief te betrekken in de
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vormgeving van buurt, wijk of bedrijventerrein. De geza-
menlijke ontwikkeling leidt tot meer draagvlak en accep-
tatie bij bewoners en ondernemers. Doordat het eind-
beeld bij een organische ontwikkeling niet bij voorbaat
vaststaat, vereist deze vorm van ontwikkeling extra
aandacht voor gebiedsbeheer. Er moet rekening worden
gehouden met uitbreidingsmogelijkheden in de
toekomst. Met de nadruk op organische groei is vanuit
de overheid een duidelijke beleidslijn nodig, waarin
wordt gestuurd op functiemenging waar het kan en
functiescheiding waar het moet. De nieuwe wet- en
regelgeving biedt daarvoor veel mogelijkheden (zie daar-
voor pagina 124 en verder). 

Organische groei vereist een goed acquisitiebeleid. De
gemeente kan bij de acquisitie van bedrijven op betrok-
kenheid en wederzijds profijt letten. Het is belangrijk
dat bedrijven vanaf de start hierover willen spreken.
Een bedrijf dat een binding met de buurt heeft en past
in het beoogde gebiedmerk, kan als powerplayer dienen.
De powerplayer vormt de kern van een cluster van
bedrijven dat zich in de buurt wil ontwikkelen. De
gemeente kan het cluster vervolgens als rode draad van
een organische ontwikkeling van het terrein gebruiken.

Duurzaam beheer 

Goed beheer en onderhoud van de openbare ruimte en
het eventueel gezamenlijke vastgoed, zijn cruciaal voor
de kwaliteit, de uitstraling en de representativiteit van
het gebied. Het houdt ook de vastgoedwaarde op peil.
Gezamenlijk initiatief hierin vergroot de betrokkenheid
van bewoners en ondernemers met elkaar en met de
omgeving. Bij woon-werkconcepten is beheer extra
belangrijk, maar ook complex. Dat komt door de meer-
voudigheid, gekoppeld aan het brede spectrum van
wensen en behoeften van de mensen die het gebied
gebruiken. Er is een organisatie nodig om gebruiksregels
af te spreken en te handhaven en om overlastsituaties op
te lossen. Soms is een bemiddelingspersoon, bijvoorbeeld

een gebiedsmanager, daarvoor toereikend. Bij intensieve
vormen van functiemenging is een zwaardere organisa-
tiegraad nodig en moeten specifieke spelregels worden
gesteld. Goed beheer kan leiden tot de ontwikkeling van
een community; een gemeenschap met gezamenlijk
gedragen kernwaarden en spelregels. Als die spelregels
door alle participanten worden nageleefd, is er sprake
van een duurzame situatie. 

Stem beheer en ontwerp op elkaar af
De ontwikkelingsfase van een gebied duurt misschien

vijf jaar, terwijl het daarna vele tientallen jaren moet
worden beheerd. Vanuit dat oogpunt is het belangrijk
dat beheerders al aan tafel zitten tijdens de ontwikkel-
fase waarin de randvoorwaarden voor het latere gebruik
worden gecreëerd. Zo zijn de inrichting en het materi-
aalgebruik vaak van grote invloed op het latere beheer
en op de sociale veiligheid. Soms kunnen dure materia-
len zorgen voor een omgeving die lang meegaat en op
den duur goedkoper is in onderhoud, terwijl goedkope,
minder duurzame materialen op termijn wel eens duur-
der kunnen zijn. De beheertoets hoort een onderdeel te
zijn van de planontwikkeling.

Het is veelal de gemeente die beslissingen neemt over
het ontwerp. De gemeente moet daarom ook beschikken
over beheerscenario’s met bijbehorende kostenplaatjes.
Veel gemeenten hebben wel een checklist beheer die bij
planontwikkeling kan worden gebruikt, maar het is de
vraag of dat voldoende is. Creativiteit en beheer moeten
elkaar verder ontmoeten. Alleen dan kan worden
geborgd dat de kwaliteit die initieel wordt gerealiseerd
ook op termijn kan worden bewaard. 

Betrek de gebruikers bij planvorming en beheer
Het is belangrijk om gebruikers in een vroegtijdig

stadium bij de planvorming en beheer te betrekken. In
de praktijk is dat echter niet eenvoudig. Ondernemers
zijn vaak wel te mobiliseren, al dan niet via een verte-
genwoordiging. Maar van de bewoners is vaak maar een

hoofdstuk 7 •  een nieuwe samenlevingsstrategiedeel ii  •  nieuwe visies en strategieën 139

binnenwerk  27-08-2007  17:52  Pagina 139



klein deel bereid om daadwerkelijk te participeren. Met
een klankbordgroep of een panel en het houden van
informatieavonden wordt slechts een deel van de bewo-
ners bereikt. Wie zich uitsluitend hierop baseert, loopt
kans plannen te ontwikkelen waarin belangrijke doel-
groepen niet zijn gekend. De betrokkenheid van bewo-
ners kan worden vergroot door te investeren in commu-
nicatie bij de start van een project. Van belang is dat alle
bewoners goed geïnformeerd worden en dat duidelijk is
wie waarover beslist. Het is bovendien belangrijk om
duidelijk aan te geven waar de grenzen van participatie
liggen. Wat is bespreekbaar en wat niet? 

Laat gebruikers meebetalen aan additioneel beheer
De overheid moet in beginsel betalen voor het beheer

van de openbare ruimte. Een bijdrage van gebruikers is
te verantwoorden als het gaat om additioneel beheer dat
wordt gewenst om een additionele kwaliteit te waarbor-
gen. Als de gebruikers belang hechten aan extra’s mag
van hen immers ook worden verwacht dat zij daar voor
betalen. In nieuwe gebieden kan de betrokkenheid van
gebruikers privaatrechtelijk in een koopovereenkomst
worden geregeld. In bestaande woongebieden zullen
mensen eerst moeten worden overtuigd. In aanvulling
op de verantwoordelijkheid voor additioneel beheer is
het mogelijk publieke taken over te hevelen naar de
gebruikers door een samenwerking aan te gaan met
bijvoorbeeld een Vereniging van Eigenaren. Er ontstaat
dan een vorm van parkmanagement. De meest vergaande
vorm is zelfbeheer waarin de gebruikers volledig verant-
woordelijk zijn voor het beheer. 

Breng toezicht en onderhoud bij elkaar 
Onderhoud en toezicht vormen het sluitstuk van een

beheerstrategie. Bij onderhoud gaat het om de aspecten
heel en schoon. Er is uiteraard een programma nodig
voor planmatig en voor incidenteel technisch onder-
houd. De gebruikers en de gemeente kunnen in overleg
een bepaald onderhoudsniveau afspreken. Bij toezicht

gaat het om sociale veiligheid en om management van
overlastsituaties. Er zijn afspraken nodig over de afhan-
deling van overlast en klachten. Spelregels kunnen
worden opgesteld in een gebiedscontract met afspraken
over de tijden waarop enige overlast toegestaan is,
bijvoorbeeld in verband met productie en laad- en
loswerkzaamheden. In zo’n contract kan ook staan welke
bedrijfsactiviteiten inpandig moeten plaatsvinden en
welke activiteiten buiten zijn toegestaan. Ook over acti-
viteiten die verkeersbewegingen veroorzaken, moeten
afspraken worden gemaakt. Nadat de afspraken zijn
vastgelegd, is het gebiedsmanagement verantwoordelijk
voor handhaving en afhandeling van klachten.

Vaak zijn verschillende afdelingen en personen
binnen de gemeente verantwoordelijk voor toezicht en
onderhoud. Dat werkt kostenverhogend. Het is meestal
niet haalbaar om voor een bepaald gebied zeven dagen
per week en twaalf uur per dag een toezichthouder én
een onderhoudsmedewerker vrij te maken. Daarom is
het efficiënter om beide disciplines in elkaar te schuiven
en een gecombineerd veiligheids/onderhoudsteam in te
stellen. Dat heeft bovendien als voordeel dat de betrok-
kenheid toeneemt en de kwaliteit omhoog gaat. 

Beheer ook het gebiedsmerk
Wanneer zich een woon-werkconcept heeft gevestigd,

ontstaat een identiteit. Die identiteit maakt een gebied
herkenbaar en sterk. Niet iedere potentiële bewoner en
zeker niet ieder nieuw bedrijf past in dit concept. Goed
beheer houdt ook het gebiedsmerk in stand. De gemeente
kan in dit verband zorgen voor gerichte acquisitie van
bedrijven, gekoppeld aan goede voorlichting van onder-
nemers over het gebiedsmerk en het belang ervan.
Bedrijven die niet in het gebiedsmerk passen, of er
afbreuk aan doen, moeten naar een andere locatie
worden verwezen. Aan communicatie en evenementen
die het gebiedsmerk versterken of opnieuw onder de
aandacht brengen, kan de gemeente ondersteuning
geven.
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i n t e r v i e w  

Adri Duivesteijn, Wethouder voor ruimtelijke ordening van de gemeente Almere

Op zoek naar scharnierpunten 
voor functiemenging 

In de stad vallen functies per definitie samen. Maar door het zoeken naar 

deeloplossingen voor deelproblemen, is er een voortdurende neiging om functies 

te isoleren. Dat is in feite een ontkenning van de stad. Gemeentebestuurders

moeten daar tegenwicht aan bieden en steeds blijven zoeken naar de scharnier-

punten om menging in stand te houden. Dat is een geraffineerd en fijnmazig 

werk van programma’s van eisen en stedenbouwkundige plannen. Het vereist

deskundigheid en visie, zegt Adri Duivesteijn.
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Avontuurlijk

‘De stad is per definitie een menging van functies’,
begint Duivesteijn en brengt het Den Haag van zijn
jeugd in herinnering: ‘Een broodfabriek midden in de
wijk, een timmerwerkplaats op de binnenplaats van een
woningblok en garagebedrijven in de straat. Het was de
meest avontuurlijke omgeving om te wonen.’ Door een
economisch proces van schaalvergroting én door een
bewust gestuurd proces van stadsvernieuwing is alle
bedrijvigheid uit de woonomgeving verdwenen. Nu zijn
de economische markten niet meer gekoppeld aan de
woonomgeving en bedrijven zoeken de snelweg op. ‘De
CIAM-filosofie destijds was een overtrokken antwoord op
een overtrokken situatie’, meent Duivesteijn: ‘Afzonder-
lijke maatregelen leiden tot isolement en dat is een
ontkenning van de stad. Het is een fundamentele fout
die is gemaakt.’

Utrechtsebaan

‘Mij gaat het om de integratie. Is geluid het probleem?
Laten we dan zoeken naar een oplossing waarin het
geluid een meerwaarde krijgt’, zegt Duivesteijn en haalt
als voorbeeld de Utrechtsebaan in Den Haag aan. Door de
weg op een aantal plekken te overbouwen, is deze geen
barrière meer, maar een deel van de stad geworden. De
weg is niet ontkend, maar opgenomen in het stedelijke
weefsel, waarna de nadelen zijn omgeslagen in voorde-
len. Aan een vergelijkbare aanpak werkt Duivesteijn nu
voor de A6-zone die dwars door Almere loopt: ‘De A6 is
puur een verkeersweg, weggestopt achter groenstroken.
Ik wil dat het een stedelijke hoofdstraat wordt, een
stadsboulevard. Dat je ervaart dat je door de stad rijdt en
dat er stedelijke plekken zijn bij de invalswegen. Praxis
en Ikea geïntegreerd in een shopping mall met de weg
eronderdoor.’

Haagse stadhuis

Om functiemenging op een grotere schaal te bevorderen,
moet de overheid volgens de wethouder op zoek gaan
naar de scharnierpunten die automatisch leiden naar
menging van functies: ‘Wat zijn mechanismen die ervoor
kunnen zorgen dat menging in stand blijft, zonder dat je
de nadelen ervaart?’ Hij noemt als voorbeeld het Haagse
stadhuis. Het gebouw staat precies op een kruispunt van
het historische regeringscentrum, het culturele
centrum, een winkelgebied en een kantorengebied.

Duivesteijn: ‘De hele stad eromheen, komt hier samen.
Hier gebeurt iets. Met het stadhuis en de bibliotheek als
publieke ruimten hebben we een menging van functies
tot stand gebracht. Dat kun je met publieke investerin-
gen bij uitstek bevorderen. Het is een belangrijke verant-
woordelijkheid van de overheid.’ Een ander voorbeeld is
het nieuwe centrum van Almere. ‘Een goed plan’,
oordeelt Duivesteijn, ‘al is het project uit oogpunt van
functiemenging nog onvoldoende geslaagd. Het binnen-
gebied is vooral een shopping mall. Boven zijn woonlagen
aan hofjes, maar de beleving van het wonen, dringt niet
genoeg door in het gebied. En de culturele functies zijn
te veel aan de rand gebouwd. De economische functies
hebben zó sterk de neiging hun plek op te eisen, dat de
publieke functies daardoor naar de kant worden
gedrukt. Ik vind dat we als bestuurders veel geraffineer-
der moeten nadenken over de grote schaal en de kleine
schaal. Degenen die investeren hebben liever één grote
huurder dan tien kleine. Wat we vaak niet accommode-

Op het moment dat je met afzonderlijke maatregelen
de stad gaat ontkennen, krijg je isolement
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ren is de kleine schaal.’ Duivesteijn haalt een ander
voorbeeld aan en tekent in grote trekken de plattegrond
van de Passage in Den Haag met een punt richting
Buitenhof waar alle pandjes met schuine vormen te
maken hebben: ‘Dat is het meest levendige deel van de
Passage. Daar is namelijk geen ruimte voor grote zaken.
En dus vind je er allerlei kleine winkels dicht bij elkaar.
Je moet levendigheid en functiemenging niet in wetten
willen vastleggen. Je moet het in het programma van
eisen en het stedenbouwkundige plan vastleggen.’ 

Anonieme klantengroep

Je kunt diversiteit niet institutioneel organiseren, stelt
Duivesteijn, terwijl corporaties en projectontwikkelaars
– ‘In essentie zijn ze allebei met een anonieme klanten-
groep bezig’ – bij uitstek instituties zijn. Duivesteijn wil
de woningbouwopgave op een andere manier vormgeven.
Hij wil dat het vanzelfsprekend is dat mensen hun eigen
woning bouwen. Daarin ligt volgens hem een belangrijke
sleutel om tot functiemenging te komen. Terwijl hij uit
het raam kijkt en een rijtje woningen-van-één-snit in

een monofunctioneel wijkje aanwijst: ‘We moeten stop-
pen met projectontwikkelaars die dit soort producten
afleveren. Alleen maar confectie, terwijl bewoners heel
erg behoefte hebben aan een maatpak. Projectontwikke-
laars zitten in een Oost-Europees model. Hun producten
zijn in het algemeen adequaat, maar het specifieke

ontbeert. Terwijl, als je aan oude binnensteden denkt,
juist de veelheid van het specifieke de stad aantrekkelijk
maakt.’

Eigenbouw

Wat is er dan nodig om wonen en werken te integreren?
Duivesteijn: ‘Heel principieel uitgaan van de individuele
Programma’s van Eisen. Eén ontwikkelaar kan honderd
dezelfde woningen bouwen, maar honderd particulieren
kunnen nooit allemaal dezelfde woning bouwen. Voor

zoiets simpels als een woning heb je helemaal geen
ontwikkelaar nodig.’ Hij laat een brochure zien: ‘Ik
bouw mijn huis in Almere’ met voorbeelden van eigen-
bouw en wijst naar de opzet van het Homeruskwartier in
Almere Poort. Hij positioneert hier een staalkaart van
opdrachtgeverschap: individueel opdrachtgeverschap,
collectief opdrachtgeverschap, consumentgericht bou -
wen door ontwikkelaars en medeopdrachtgeverschap. In
het bestemmingsplan is een stedenbouwkundige opzet
vastgelegd, maar er is niet voorgeschreven waar wonen
en waar werken plaatsvinden. Duivesteijn: ‘Ik ben ervan
overtuigd, dat meer mensen gaan werken aan huis. Dan
krijg je al snel praktijkwoningen en kantoren aan huis.
De grachtengordel in Amsterdam. Er is één collectieve
structuur neergelegd op basis van waterwegen. Daarbin-
nen konden particulieren alles in iedere vorm neerzet-
ten. Het heeft een topmilieu opgeleverd dat bovendien
elke dag kan veranderen.’ 

Eén ontwikkelaar kan honderd dezelfde woningen
bouwen, maar honderd particulieren kunnen nooit 
allemaal dezelfde woning bouwen

Ik geloof dat je middels ruimtelijke ordening 
heel veel basisvoorwaarden kunt creëren voor 
ruimtelijke kwaliteit
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Visie

Duivesteijn is in zekere zin een traditionele bestuurder,
bekent hij: ‘Toen ik hier kwam, was ik verbaasd dat er zo
weinig over inhoud werd gesproken, maar zoveel over
processen. Ik vind dat een bestuurder visie moet hebben.
Je moet deskundig zijn en je moet je laten adviseren.
Anders kun je niet sturen. Ik geloof dat je middels ruim-
telijke ordening heel veel basisvoorwaarden kunt creë-
ren voor ruimtelijke kwaliteit.’
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Een nieuwe manier van denken, gericht op het combineren van functies, leidt tot nieuwe

programma’s en nieuwe producten. In dit boek is op basis van studie en brainstorm een 

visie op de gemengde stad uitgewerkt. Dat heeft ontwerpoplossingen en vernieuwende 

strategieën opgeleverd. Die strategieën zijn verbonden aan stedelijke opgaven en unieke 

plekken in de stad. 

En zo is functiemenging geen doel op zich, maar een middel om maatschappelijke 

meerwaarde te realiseren. Een middel om invulling te geven aan verschillende stedelijke 

opgaven van vandaag. 

In dit afsluitende deel verbinden we plekken in de stad, stedelijke opgaven en nieuwe 

strategieën aan elkaar. Dat levert een handzaam overzicht op van unieke instrumenten 

die professionals in het veld kunnen gebruiken om functiemenging te bevorderen. 

Het begint met visie. 

Daarna komen nieuwe strategieën en instrumenten.

Als dat goed gebeurt, kan functiemenging de kracht van de stad vergroten. Dan hebben

steden meer te bieden aan de mensen die er wonen en werken. 
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deel i i i

Unieke 
plekken, 

unieke 
kansen
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Werken aan een nieuwe visie

Ga vanuit ambities op weg 
• Voor een duurzame ontwikkeling van de stad is een

nieuwe werkwijze nodig. Een werkwijze waarmee we
trendbreuken kunnen uitlokken. Die werkwijze
begint met een visie op de toekomst van de stad. Er
zijn ambities nodig. 

• Hoe ziet de stad er in de afzienbare toekomst uit? We
maken een sprong naar de toekomst om van daaruit
sturing te kunnen geven aan maatregelen op korte
termijn.

• Denken vanuit de lange termijn werkt uitdagend,
genereert creativiteit en biedt de gelegenheid om los
te komen van de beperkingen van alledag. Functie-
menging kan vaak een verrassende meerwaarde ople-
veren. 

• De stad is er voor mensen die er gebruik van maken:
bewoners, bedrijven en bezoekers. Functiemenging
kan een middel zijn om hun wensen en doelstellin-
gen te helpen realiseren. Het is belangrijk om de
gebruikers van de stad voortdurend in het vizier te
houden.

• Functiemenging is de resultante van intensieve
samenwerking tussen soms uiteenlopende partijen.
Het project ‘Mengen in de stad’ waarvan dit boek een
weerslag vormt, laat dat al zien. 

• Stedelijke ontwikkeling zonder draagvlak is als een
vis op het droge. Functiemenging kan alleen tot resul-
taat leiden als er vraag naar is, als de gebruikers de
oplossing accepteren en als de inrichting van de stad
er aanleiding toe geeft. 

Maak de visie gebiedsspecifiek 
Functiemenging kan gebiedsspecifiek en doelgericht
worden ingezet als middel om stedelijke problemen op te
lossen, bestaande kwaliteiten omhoog te halen en de
stad als geheel sterker te maken. Daarvoor is het nodig
de visie per gebied in te kleuren: 
• Behoud van bestaande mengvormen in centrumstede-

lijke gebieden
• Behoud van bestaande mengvormen in overgangsge-

bieden
• Werken in voor- en naoorlogse wijken
• Werken in (nieuwe) suburbane wijken
• Wonen op bedrijventerreinen in transitie 
• Wonen op naoorlogse bedrijventerreinen
• Wonen op bestaande (nieuwe) bedrijventerreinen
• Wonen op bedrijventerreinen in ontwikkeling
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Werken in voor- en naoorlogse wijken

Gebiedskarakteristieken
• Vitale vooroorlogse wijken met grote en dure wonin-

gen in gebieden met relatief veel groen en dicht bij
het centrum. Veel particulier woningbezit.

• Stadse vooroorlogse wijken met goedkope, veelal
gestapelde woningen die in de jaren ’70 en ’80 op
grote schaal zijn vernieuwd. Overwegend corporatie-
bezit, een eenzijdige bevolkingssamenstelling en
nauwelijks werkfuncties. Grote sociaaleconomische
problemen.

• Tuindorpen uit de jaren dertig met relatief kleine
grondgebonden woningen. Veel corporatiebezit,
weinig werkfuncties en een verschraald voorzienin-
genniveau.

• Grootschalige naoorlogse woonwijken uit de tijd van
de wederopbouw. Prototypisch zijn de ‘stempelwijken’
met flats met meestal vier of vijf lagen. De wijken
zijn ruim van opzet, maar de inrichting is minimaal.
Er zijn nauwelijks werkfuncties. 

Stedelijke opgaven in relatie tot functiemenging 
• Koppeling met stedelijke vernieuwing. Werkfuncties

kunnen helpen om wijken er weer bovenop te helpen. 
• Economisch: ruimte voor bedrijvigheid geeft bewo-

ners nieuwe kansen op werk, stageplaatsen en onder-
nemerschap. 

• Fysiek: differentiatie van het woningbestand, bijvoor-
beeld door de realisatie van woon-werkwoningen.

Sociaal: bedrijvigheid zorgt voor natuurlijke ontmoe-
tingsplaatsen, hetgeen bijdraagt aan sociale binding en
veiligheid. 

Kansen voor functiemenging
• Vooroorlogse stadswijken: bijzondere bedrijfruimten

tegen een aantrekkelijke prijs. De dagelijkse voorzie-
ningen in de buurt. Dicht bij het centrum van de
stad. Dicht bij stedelijke consumenten. Kansen voor
startende ondernemers, kleinschalige bedrijven in de
sfeer van persoonlijke en zakelijke dienstverlening,
creatieve en ambachtelijke dienstverlening en klein-
schalige bedrijven die zich richten op stedelijke
consumenten.

• Naoorlogse wijken: veel ruimte voor relatief weinig
geld, bijvoorbeeld in de plinten van flats. Meestal
goed bereikbaar. Dicht bij het centrum van de stad.
Kansen voor startende ondernemers, kleinschalige
bedrijvigheid in de sfeer van zakelijke, persoonlijke
en ambachtelijke dienstverlening en satellietkanto-
ren. 

Strategische acties
• Benader stedelijke vernieuwing niet alleen vanuit

het perspectief van woonkwaliteit, maar ook vanuit
het perspectief van economische versterking en maat-
schappelijke participatie. 

• Gebruik de ruimte binnen bestaande regelgeving opti-
maal en versoepel de regelgeving waar nodig.

• Zoek ruimtelijke mogelijkheden in de afgeschreven
woningvoorraad. Zet vastgoed strategisch in en
betrek initiatiefnemers bij projectontwikkeling.

• Begin met een powerplayer die sterk genoeg is om
een gebiedsmerk te vestigen. 
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Werken in (nieuwe) suburbane wijken 

Gebiedskarakteristieken
• Suburbane woonwijken die vanaf de jaren zeventig

werden ontwikkeld. Afstand tot het centrum van de
stad. 

• Relatief veel eigen woningbezit. Redelijke prijs voor
een bouwtechnisch goede woning.

• Weinig werkgelegenheid in de wijk zelf. Toenemende
kritiek op beperkte kwaliteit van de openbare ruimte
en het gebrek aan voorzieningen. 

• Een hoge mutatiegraad bij de bewoners: suburbaan
wonen is een tussenstap.

Stedelijke opgaven in relatie tot functiemenging 
• Verbeteren van de duurzaamheid en de levendigheid.

Het combineren van wonen en werken kan daarbij
helpen.

• Omlaag brengen van de mutatiegraad door het
versterken van sociale binding met de wijk en tussen
de wijkbewoners.

• Vergroten van woningdifferentiatie.

Kansen voor functiemenging
• Meer doen met dezelfde oppervlakte. Er is vooral

behoefte aan ruimte voor mensen die in potentie
geheel of gedeeltelijk thuis kunnen werken om daar-
mee reistijd te beperken. 

• Op gebouwniveau zijn er diverse mogelijkheden voor
woningen met een thuiswerkplek of woningen met
een separate atelierruimte of studio. 

• Op wijkniveau zijn er mogelijkheden voor satelliet-
kantoren waar mensen van meerdere bedrijven een
gezamenlijke werkplek hebben, flexibele gebouwen
waarbij de functies naderhand nog kunnen worden
veranderd en bedrijfsverzamelgebouwen met facilitei-
ten voor kleine ondernemers. 

Strategische acties
• Benader stadsuitbreiding niet alleen vanuit het

perspectief van woonkwaliteit, maar ook vanuit het
perspectief van economische versterking en maat-
schappelijke participatie. 

• Breng doelgroepen voor nieuwe woon-werkconcepten
in kaart en zoek ze op. 

• Ontwerp nieuwe mengvormen van wonen en werken.
• Maak bestemmingsplannen flexibel, gebruik de

ruimte binnen bestaande regelgeving optimaal en
versoepel de regelgeving waar nodig.

• Zoek naar mogelijkheden voor wederzijds profijt.
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Wonen op bedrijventerreinen in transitie 

Gebiedskarakteristieken
• Bedrijventerreinen die tot het begin van de 20e eeuw

zijn aangelegd. Deze terreinen zijn nu vaak aan het
eind van hun levenscyclus. 

• Industrieel erfgoed en stedenbouwkundige structuren
met cultuurhistorische waarde.

• Ligging dicht tegen het centrum van de stad.

Stedelijke opgaven in relatie tot functiemenging 
• Transformatie naar een mix van nieuwe functies:

nieuwe bedrijvigheid, wonen, stedelijke voorzienin-
gen. 

• Uitbreiding van het centrumgebied en realisatie van
goede functionele en ruimtelijke verbindingen met
de overige stad.

• Behoud van cultuurhistorisch waardevolle elemen-
ten, bijvoorbeeld door herontwikkeling.

Kansen voor functiemenging
• Bijzondere gebouwen, loodsen en hallen lenen zich

voor stedelijke voorzieningen en nieuwe bedrijvig-
heid, gekoppeld aan nieuwe woonvormen.

• Woningtypologieën en vormen van bedrijfsruimten
die het aanbod in de stad differentiëren.

• Aantrekkelijke kansen voor mensen die de nabijheid
van het stadscentrum en de centrumstedelijke voor-
zieningen waarderen. 

• Woon-werkcombinaties voor mensen in de creatieve
sector: kunst, cultuur, ontwerp en design.

Strategische acties
• Benader transformatie vanuit de behoefte aan

gemengd stedelijk gebied. Voorkom dat de sterke
behoefte aan binnenstedelijk wonen de bedrijvigheid
(geheel) verdringt; zoek naar combinaties van wonen,
werken en stedelijke voorzieningen.

• Schep nieuwe mogelijkheden door strategisch te
investeren in vernieuwing van de openbare ruimte.

• Zoek met ruimtelijke en functionele interventies
aansluiting bij de cultuurhistorie van het gebied.
Gebruik de cultuurhistorie om een gebiedsmerk te
vestigen. Speel in op initiatieven van marktpartijen
en particulieren. Gebruik bijzondere gebouwen om
nieuwe woon-werkcombinaties te ontwerpen.

• Maak bestemmingsplannen flexibel, gebruik de
ruimte binnen bestaande regelgeving optimaal en
versoepel de regelgeving waar nodig.
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Wonen op naoorlogse bedrijventerreinen

Gebiedskarakteristieken
• De terreinen zijn ingesloten door de gegroeide stad.

Ze zijn daardoor slecht bereikbaar.
• Terreinen zijn vaak verouderd, verpauperd en

verrommeld. De bedrijfshuisvesting is goedkoop.
• Er is een brede range van bedrijvigheid gevestigd.

Soms staan er ook bedrijfswoningen.
• Soms zijn er milieuhinderlijke bedrijven gevestigd

die de ontwikkeling van de omringende stad blokke-
ren.

Stedelijke opgaven in relatie tot functiemenging 
• Behoud van de economische functie door herstructu-

rering en verbetering van het woon- en leefklimaat
in de omgeving door uitplaatsing van milieuhinder-
lijke bedrijven. 

• De kosten voor herstructurering kunnen voor een
deel terugkomen door uitgifte van grond voor
woningbouw.

• Menging met wonen is een middel om de kwaliteit
van de openbare ruimte en de uitstraling van het
gebied te verbeteren. Wonen kan ook de sociale veilig-
heid op de terreinen vergroten.

• Woningbouw op naoorlogse bedrijventerreinen kan
de stedelijke vernieuwing in de directe omgeving een
impuls geven.

Kansen voor functiemenging
• Woningen en woon-werkwoningen zijn op veel plaat-

sen mogelijk, onder meer op bedrijfskavels, boven of
naast bedrijfsruimten, op vrijkomende grond en in de
overgangszones tussen het bedrijventerrein en de
omliggende woonwijken. Vaak zijn er aantrekkelijke
mogelijkheden aan het water of rond havens.

• Er zijn ook kansen voor andere stedelijke functies
zoals onderwijs, sport en gezondheidszorg.

• Door de bouw van bijzondere woningen wordt de
stedelijke differentiatie vergroot. Voorbeelden zijn
grote woningen, loftwoningen en woningen in een
robuuste omgeving.

• Woon-werkcombinaties zijn interessant voor onderne-
mers in hun tweede ontwikkelingsstap.

Strategische acties
• Benader herstructurering niet alleen vanuit het

perspectief van de economie, maar ook vanuit het
perspectief van stedelijke ruimtelijke kwaliteit en
woningdifferentiatie. Besef dat functiemenging een
sleutel kan zijn tot kwaliteitsverbetering. 

• Zoek met ruimtelijke en functionele interventies
aansluiting bij het karakter van het gebied. Gebruik
goedlopende bedrijven om een gebiedsmerk te vesti-
gen. Stimuleer samenwerking.

• Maak een gebiedsprogramma en gebruik dat als kader
voor geleidelijke veranderingen. Zoek naar vernieu-
wende vormen van gecombineerd ruimtegebruik.
Sluit aan bij bestaande eigendomsverhoudingen.
Voorkom dat de woonfunctie de bedrijvigheid
bedreigt of verdringt.

• Maak bestemmingsplannen flexibel, gebruik de
ruimte binnen bestaande regelgeving optimaal en
versoepel de regelgeving waar nodig.
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Wonen op bestaande (nieuwe) 
bedrijventerreinen

Gebiedskarakteristieken
• Gemengde bedrijventerreinen aan de randen van

stedelijk gebied, ‘afgezoomd’ met woningen.
• Ligging binnen de ring van snelwegen, met een

directe aansluiting daarop en daardoor goed bereik-
baar.

• Veroudering ligt op de loer vanwege matige kwaliteit,
concurrentie door nieuw aanbod en vertrek van de
sterkste bedrijven.

• Vaak zijn er problemen met verrommeling en veilig-
heid. Er is weinig geld voor ruimtelijke kwaliteit.

Stedelijke opgaven in relatie tot functiemenging 
• Revitalisering heeft een hoge prioriteit. Dat is nodig

om een neerwaartse ontwikkelingsspiraal te doorbre-
ken en om te zorgen dat de terreinen ook op langere
termijn beschikbaar blijven voor een gezonde stede-
lijke economie. 

• De kosten voor revitalisering kunnen voor een deel
terugkomen door uitgifte van grond voor woning-
bouw.

• De bouw van woningen kan een middel om de kwali-
teit van de openbare ruimte en de aansluiting met de
stad te verbeteren. Dat vergroot de toegankelijkheid
en de sociale veiligheid.

Kansen voor functiemenging
• Er zijn mogelijkheden voor woon-werkcombinaties op

de overgangen tussen het bedrijventerrein en de
overige stad. 

• Woon-werkcombinaties op bedrijventerreinen zijn
aantrekkelijk voor onder meer ambachtelijke bedrij-
ven die hun afnemers in aanpalende woonwijken
vinden. 

• Er zijn mogelijkheden voor bijzondere woon-werkwo-
ningen, zoals woningen met een atelier, een studio of
een kleine bedrijfruimte. Dat vergroot de differentia-
tie in het stedelijke aanbod van woningen en werk-
ruimtes. 

Strategische acties
• Benader revitalisering niet alleen vanuit het perspec-

tief van de economie, maar ook vanuit het perspectief
van stedelijke ruimtelijke kwaliteit en woningdiffe-
rentiatie. Besef dat functiemenging een sleutel kan
zijn tot kwaliteitsverbetering. 

• Breng doelgroepen voor nieuwe woon-werkconcepten
in kaart en zoek ze op. Bevorder de samenwerking
met en tussen de gevestigde bedrijven. 

• Ontwerp nieuwe mengvormen van wonen en werken.
Voorkom daarbij dat de woonfunctie de bedrijvigheid
bedreigt of verdringt. Zet de opbrengsten uit woning-
bouw in om de revitalisering van het terrein te
versnellen.

• Maak bestemmingsplannen flexibel, gebruik de
ruimte binnen bestaande regelgeving optimaal en
versoepel de regelgeving waar nodig.
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Wonen op bedrijventerreinen 
in ontwikkeling 

Gebiedskarakteristieken
• Nieuwe snelweglocaties, veelal buiten de ring rond de

steden. Representatieve zichtlocaties.
• Segmentering op uitstraling, inspelend op nieuwe

trends bij bedrijven. 
• Er is ruimte voor milieuhinderlijke bedrijven.
• Gemeenten beconcurreren elkaar. Daardoor is er veel

ruimte en lage grondprijs. Er is weinig budget voor
kwaliteit van de openbare ruimte. De inrichting oogt
willekeurig.

Stedelijke opgaven in relatie tot functiemenging 
• Woningbouw kan helpen om bedrijventerreinen een

duurzame kwaliteit te geven. Bijvoorbeeld doordat
collectieve voorzieningen daardoor haalbaar worden.

• Woningbouw op bedrijventerreinen kan bovendien
helpen om de differentiatie van de stedelijke woning-
voorraad te vergroten. 

• Nieuwe bedrijventerreinen markeren de grens van de
stad. Het is van belang die grens mooi vorm te geven.
Woningbouw is daarvoor een goed middel. 

Kansen voor functiemenging
• Er zijn mogelijkheden voor woon-werkcombinaties op

de overgangen tussen het bedrijventerrein en de
overige stad. 

• Aan de randen zijn kansen voor woningen met een
wijds uitzicht naar het ommeland. 

• Er zijn mogelijkheden voor bijzondere woonvormen
die in de overige stad niet zo gemakkelijk kunnen
worden gerealiseerd. 

Strategische acties
• Benader de ontwikkeling van bedrijventerreinen niet

alleen vanuit het perspectief van de economie, maar
ook vanuit het perspectief van stedelijke ruimtelijke
kwaliteit en woningdifferentiatie. Besef dat functie-
menging een sleutel kan zijn tot duurzame kwaliteit. 

• Ontwikkel een gebiedsmerk en segmenteer het
terrein volgens dat merk. Acquireer bedrijven die dat
merk ondersteunen. Ontmoedig de vestiging van
bedrijven die ook in de overwegende woonomgeving
passen. 

• Ontwerp nieuwe mengvormen van wonen en werken.
Speel in op de unieke kwaliteiten van het terrein die
voor bijzondere woonvormen belangrijk kunnen zijn.
Gebruik de opbrengsten uit woningbouw voor ruimte-
lijke kwaliteit.

• Bevorder collectieve voorzieningen: parkeren, horeca,
sport, kinderopvang et cetera. 

• Maak bestemmingsplannen flexibel, gebruik de
ruimte binnen bestaande regelgeving optimaal en
versoepel de regelgeving waar nodig.
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i n t e r v i e w

Rudy Stroink, Directeur TCN Property Projects

We moeten proberen 
om de stad écht te begrijpen

Dat stedelijke gebieden zo gefragmenteerd zijn, komt door een onduidelijke verdeling 

van rollen en verantwoordelijkheden. Vanuit wantrouwen houden marktpartijen en overheid

elkaar in een wederzijdse wurggreep. Dat leidt tot monofunctionele deeloplossingen. 

Willen we functies mengen, dan moeten we beginnen bij visie, een heldere verdeling van 

taken en goed opdrachtgeverschap, zegt Rudy Stroink.
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De wijkgedachte

In Nederland hebben we nog steeds niet echt afgerekend
met de wijkgedachte van na de Tweede Wereldoorlog.
Het was in z’n tijd een vruchtbaar huwelijk tussen het
functionalisme van CIAM en de sociale ‘neighbourhood’-
programma’s die uit Amerika kwamen overwaaien. Dat
verbond resulteerde in het verzuilde Nederland in mono-
functionele woonwijken met een schaalgrootte passend
bij het verzorgingsgebied van drie middelbare scholen:
een katholieke, een protestants-christelijke en een open-
bare. De beperkte stadsvisie, gevoegd bij de almaar
toenemende mobiliteit, heeft een onstuitbare suburbani-
satie op gang gebracht, waarbij alles uit elkaar is getrok-
ken. Na de suburbanisatie deed de stadsvernieuwing nog
een schepje boven op het monofunctionalisme, en is de
suburbanisatie de facto binnen de stad gehaald. Na de
stadsvernieuwing heeft de Vinex de stad de genadeklap
gegeven.

Deeloplossingen

Projectontwikkelaar Rudy Stroink velt aldus een hard
oordeel over de naoorlogse stedenbouw: ‘De chaotische
stad uitleggen als iets dat heel logisch is, opgedeeld naar
functies, was niet zo’n goed plan. Alles wat wij leuk
vinden, vonden de naoorlogse stedenbouwers lelijk.’
CIAM, stadsvernieuwing en Vinex zijn telkens deeloplos-
singen geweest voor deelproblemen, waardoor andere
problemen werden gecreëerd, analyseert hij: ‘Het func-
tionalisme bood een oplossing voor het gezondheidspro-
bleem in relatie tot volkshuisvesting. Industrie was vies;
lucht en licht waren belangrijk. Maar toen die oplossing
naar een stedelijk schaalniveau werd getild, was dat het
begin van het einde. Ook de stadsvernieuwing was een
deeloplossing voor één probleem. Net als de Vinex. In
werkelijkheid is de stad een aaneenschakeling van
milieus waarbij elk milieu z’n eigen waarde heeft. Daar

werken alleen integrale oplossingen.’ Om tot die inte-
grale oplossingen te komen is het nodig om de stad in al
haar verscheidenheid te begrijpen. Le Corbusier en
consorten gingen daar volgens Stroink veel te snel over-
heen: ‘Grote stappen, snel thuis.’

Planologische stuiptrekkingen

Ondanks de problematische locaties die de naoorlogse
stedenbouw heeft voortgebracht, is het idee van de wijk-
gedachte nog steeds dominant aanwezig, meent Stroink:
‘Als je goed luistert naar gemeentebestuurders, dan hoor
je dat ze nog steeds praten over een stad waarin mensen
worden geboren in een buurtje, daar gedurende hun hele
leven blijven wonen, alles kunnen vinden wat ze nodig
hebben en alleen soms op een hele chique dag naar het
stadscentrum gaan om bijzondere inkopen te doen. De
Vinex-wijken zijn de laatste planologische stuiptrekkin-
gen van de wijkgedachte. Die zijn qua voorzieningenni-
veau volledig afhankelijk van de stad waar ze bij horen. 

Er mag vooral geen eigen centrum komen. Dan zou de
structuur van de stad verloren gaan.’ Dat de wijkge-
dachte in de Nederlandse bestuurscultuur nog steeds zo
aantrekkelijk is, komt omdat er dan voor bestuurders
nog iets te besturen valt, vermoedt Stroink: ‘De wijk -
gedachte is een gesloten en controleerbaar systeem. De
werkelijkheid is, dat de stad een volledig open systeem
is.’ 

Altijd die warme deken van de overheid, die maakt
het projectontwikkelaars wel heel gemakkelijk

binnenwerk  27-08-2007  17:52  Pagina 157



interview • rudy stroink woonwerk! •  wegen naar functiemenging in de stad158

Céramique

De eerste stap om in de complexe realiteit sturing te
geven aan de inrichting van de stad is analyse, zegt
Stroink: ‘Je moet echt proberen te begrijpen hoe een
buurt in elkaar zit. Welke deelsystemen er zijn. Hoe een
buurt functioneert in het grotere geheel van de stad.
Analysetechnieken moeten daarvoor veel verder worden
ontwikkeld.’ Stroink schetst in grote lijnen de proble-
men van deze tijd: mobiliteit, duurzaamheid, intensive-
ring van arbeid en internationalisatie. Het zijn verwe-
ven problemen waar de moderne stad een antwoord op
moet geven. ‘Ik vind Céramique in Maastricht een mooi
voorbeeld hoe je daar mee om kunt gaan. Integrale
gebiedsontwikkeling. Maar vergis je niet, Huub Smeets is
er twintig jaar mee bezig geweest. Daaraan kun je zien
dat er een rol is weggelegd voor de opdrachtgever;
iemand met visie en die zegt wat er moet gebeuren.’ 

Warme deken

Er is een hemelsbreed verschil tussen projectontwikke-
ling in de Verenigde Staten en in Nederland, heeft
Stroink ervaren. De tucht van de markt tegenover de
tucht van de overheid. In de VS moet de gebouwde omge-
ving altijd aansluiten bij de wensen van de doelgroep.
Terwijl stedelijke ontwikkeling in Nederland wordt
gestuurd door de overheid. Stroink: ‘Altijd die warme
deken van de overheid. Die maakt het projectontwikke-
laars wel heel gemakkelijk. Ambtenaren hebben macht
en die willen de stad maken. En projectontwikkelaars
weten, dat als ze maar dicht tegen de ambtenaren
aankruipen, ze er wel komen. Dat is zó gemakkelijk geld
verdienen. Wij als burgers hebben die constellatie
gecreëerd. Omdat de grenzen van de verantwoordelijkhe-
den onduidelijk zijn, overheerst tegelijk wederzijds
wantrouwen. De partijen wantrouwen elkaar maar ze
hebben elkaar ook hard nodig. De patiënt die de tandarts

bij z’n edele delen grijpt en zegt: we gaan elkaar toch
geen pijn doen, hè?!’ 

Kwaliteitsdiscussie

Het is productiever om de rollen en verantwoordelijkhe-
den van overheid en marktpartijen uit elkaar te trekken
en duidelijk te definiëren, zodat de partijen elkaar niet
meer beconcurreren, maar elkaar aanvullen, legt Stroink
uit. De overheid heeft tot taak om een visie te formule-
ren, de kaders te bepalen en kwaliteitseisen te stellen.
Daarbinnen kunnen marktpartijen aan de slag en als die
zich niet houden aan de gestelde kaders, moeten zij voor
de schade opdraaien. Nu is de rolverdeling hybride.
Marktpartijen komen met een plan en de overheid

probeert het plan bij te sturen in de richting van wat zij
denkt dat goed is. De overheid is al snel medeplechtig
aan het eindresultaat. Soms worden er geen uitgangs-
punten geformuleerd en krijgt een architect de opdracht
een mooi plan te maken. Stroink: ‘Er ontstaat dan een
gevecht van maanden, omgeven met een rare mengel-
moes van nota’s, rapporten, schetsen en kritiek op het
ontwerp, terwijl de uitgangspunten en doelen niet vast-
liggen. Bij de meeste projecten is er geen duidelijke
opdrachtgever, maar zijn er wisselende teams en een
wethouder die een paar jaar aan een project trekt. Maar
er is geen kwaliteitsdiscussie. Ik pleit ervoor dat de over-
heid omschrijft wat de kwaliteitsuitgangspunten zijn en
dat zij die uitgangspunten meedogenloos handhaaft.

De overheid moet haar kwaliteitsuitgangspunten
omschrijven en meedogenloos handhaven
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Meedogenloos en recht door zee. Je mag elk winkelcen-
trum bouwen, zolang het maar niet verstorend is voor de
rest van het winkelapparaat in de stad. En als dat wel
gebeurt, moet ik die winkels sluiten. Zo’n soort afspraak
zou ik willen maken met gemeenten. Nu zijn we heel
lang bezig met overleg, zonder dat er iemand is die een
duidelijk “nee” of een duidelijk “ja” geeft. Ook “nee” is
een fantastisch antwoord. We moeten afstand nemen
van de postwederopbouw met een door de gemeente vast-
gesteld beeld van de stad. Als we gedrevenheid en
betrokkenheid koppelen aan helder opdrachtgeverschap
en een goede visie op het functioneren van buurten,
wijken en steden, dan komt het goed.’ 

We moeten afstand nemen van de postwederopbouw
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Bijlage Milieu en ruimte 

Nieuwe regelgeving op het gebied van milieu en ruimte biedt op drie niveaus aanknopingspunten 

om mengen van wonen en werken op een verantwoorde wijze te reguleren. 

• Niveau 1: maximale zekerheid, toetsing op basis van de handreiking Bedrijven en milieuzonering

• Niveau 2: maatwerk, toetsing op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen

• Niveau 3: toetsing op basis van Interimwet stad-en-milieubenadering

In deze bijlage wordt de milieustrategie uitgewerkt naar zes gebiedstypologieën. De mogelijke 

mengvormen van wonen en werken worden daarbij benoemd. Ook wordt een overzicht gegeven 

van mogelijke bedrijfsactiviteiten naar milieucategorie. Gemeenten hebben hiermee een handvat 

om op maat de mogelijkheden voor functiemenging op te nemen in bestemmingsplannen voor 

specifieke delen van de stad.
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Wonen en werken in stedelijke wijken

Aandachtspunten ten aanzien van milieu
Geluid: Alleen mogelijkheden voor inpandige activi-

teiten. Geluidsisolatie vindt plaats door middel van
bouwkundige maatregelen binnen het bedrijf en/of aan
de omliggende woongebouwen.

Geur: Voorkeur voor activiteiten met een lage hedoni-
sche waarde. In beperkte mate zijn er mogelijkheden om
hinder te beperken door technische maatregelen zoals
een verhoogd emissiepunt.

Stof: Geen mogelijkheden voor bedrijven met een
stofemissie.

Externe veiligheid: Geen mogelijkheden voor bedrij-
ven met een risicocontour.

Verkeer: Matige bereikbaarheid voor goederenver-
keer. Laden en lossen op de openbare weg moet zoveel
mogelijk worden vermeden. Parkeervoorzieningen voor
personenvervoer inpandig of op eigen terrein.

Mogelijkheden voor functiemenging volgens 
de handreiking Bedrijven en milieuzonering

Pand- of kavelniveau: Bedrijven in de plint, wonen
daarboven. Isolatie door bouwkundige maatregelen.
Toegelaten zijn alle activiteiten in categorie A.

Blokniveau: Bedrijfspanden en woonpanden direct
aansluitend naast elkaar in gesloten bouwblokken. Isola-
tie door bouwkundige maatregelen. Toegelaten zijn acti-
viteiten in categorie B, voor zover het gaat om functies
die met het centrumgebied zijn verbonden.

Buurtniveau: Bedrijfspanden in afzonderlijke blok-
ken, naast en tussen blokken met wonen. De blokken
zijn gescheiden door (woon)straten. Toegelaten zijn alle
activiteiten die ook op pand-, kavel- en blokniveau zijn
toegelaten, alsmede (ambachtelijke) bedrijfsactiviteiten
uit categorie B.

Maatwerk op basis van het Besluit 
algemene regels voor inrichtingen

Bedrijven die niet zijn toegelaten op pand- of blokni-
veau hebben soms een milieuprofiel dat vergelijkbaar is
met een bedrijf dat op dat niveau wel inpasbaar is. Het
komt ook voor dat bedrijven die groter zijn dan de maxi-
male omvang een milieuprofiel hebben dat vergelijkbaar
is met een bedrijf dat wel aan de maximale omvang
voldoet. In die gevallen kan een bedrijf worden toegela-
ten waarbij toetsing plaatsvindt op basis van het Besluit
algemene regels. Het gaat daarbij vooral om de toetsing
van milieuhinder ten aanzien van geluid, geur en
verkeer. De aard van het bedrijf, de afstand tot woningen
en de lokale situatie zijn bepalend of een bedrijf in die
gevallen op pandniveau kan worden toegelaten, eventueel
met toepassing van maatwerkvoorschriften. De verwach-
ting is dat de afwijking van de maximale omvang in een
centrumgebied beperkt zal zijn.

Intensief ruimtegebruik op basis van 
de Interimwet stad-en-milieubenadering

In stedelijke gebieden heeft het thema intensief
ruimtegebruik veel aandacht. Als daarbij sprake is van
een integrale herontwikkeling waarbij bestaande of
nieuwe bedrijfsactiviteiten een plaats krijgen, biedt de
Interimwet stad-en-milieubenadering een goed kader
voor de afweging van milieuaspecten. In de praktijk
blijkt vaak, dat met een goede invulling van stap 1 en
stap 2 uit deze wet kan worden volstaan. In die gevallen
waarin met de handreiking Bedrijven en milieuzonering
en het Besluit algemene regels geen passende oplossing
wordt gevonden, biedt de Interimwet een vangnet. 
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Wonen en werken in tussengebieden

Aandachtspunten ten aanzien van milieu
Geluid: Wonen is alleen goed mogelijk als in de nabij-

heid sprake is van inpandige activiteiten. Geluidsisolatie
vindt plaats door middel van bouwkundige maatregelen
binnen het bedrijf of aan de omliggende woningen en
woongebouwen.

Geur: In de nabijheid van woningen is een voorkeur
voor activiteiten met een lage hedonische waarde. In
beperkte mate zijn er mogelijkheden om hinder te beper-
ken door technische maatregelen zoals een verhoogd
emissiepunt.

Stof: In de nabijheid van woningen zijn er beperkte
mogelijkheden voor bedrijven met een stofemissie, reke-
ning houdend met de maximale hindercontour.

Externe veiligheid: In de nabijheid van woningen
zijn er geen mogelijkheden voor bedrijven met een risi-
cocontour.

Verkeer: In een gebied met overwegend bedrijven is
het verkeer van die bedrijven dominant. Voor woningen
is een afzonderlijke ontsluiting voor langzaam verkeer
(voetgangers, fietsers) dan gewenst. Voor bedrijven in
een rustige woonstraat is de bereikbaarheid beperkt. De
vestiging van bedrijven met een verkeersindex van 1 is
geen bezwaar. Bedrijven die niet aan een rustige woon-
straat liggen, maar evenmin aan een hoofdontsluitings-
weg, zijn beperkt ontsloten voor goederenverkeer. Voor
bedrijven aan een hoofdontsluitingsweg gelden geen
beperkingen voor personenverkeer. Voor goederenver-
voer is de maximale index 2, tenzij het woon-werkland-
schap direct ontsloten is op het hoofdwegennet. In alle
omstandigheden zijn de aanwezigheid van parkeervoor-
zieningen voor personenvervoer en het laden en lossen
op eigen terrein uitgangspunten.

Mogelijkheden voor functiemenging volgens 
de handreiking Bedrijven en milieuzonering

Pand- of kavelniveau: Meestal wonen en werken
naast elkaar (al dan niet geschakeld) op één kavel. Daar-
bij is onderscheid mogelijk tussen de situatie waarin het
wonen dominant is, zoals bij werken aan huis en de situ-
atie waar het werken de nadruk heeft, zoals bedrijven
met één of meerdere woningen op een kavel. Toegelaten
zijn alle activiteiten in categorie A. In situaties waarbij
werken dominant is, bijvoorbeeld in de plint van appar-
tementencomplexen, zijn daarnaast ook kleinschalige
ambachtelijke bedrijfsactiviteiten uit de categorie B
toegelaten. In alle gevallen is per locatie de bereikbaar-
heid voor goederenvervoer bepalend of deze activiteiten
inderdaad passen.

Blokniveau: Bedrijfspanden en woonpanden naast
elkaar in een open bouwblok, veelal gescheiden door een
onbebouwde, soms openbare ruimte. Toegelaten zijn acti-
viteiten in categorie B.

Buurtniveau: Bedrijfspanden in afzonderlijke blok-
ken, naast en tussen blokken met wonen. De blokken
zijn van elkaar gescheiden door openbaar groen en
(woon)straten. Ook op dit niveau zijn activiteiten in
categorie B toegelaten.

Stadsdeelniveau: Woningen aan de rand van een
bedrijvengebied. Wonen en bedrijfsfuncties zijn geschei-
den door openbaar groen en wegen. Toegelaten zijn alle
activiteiten die ook op pand-, blok- en buurtniveau zijn
toegelaten, alsmede activiteiten in categorie C.
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Maatwerk op basis van het Besluit 
algemene regels voor inrichtingen

Bedrijven die niet zijn toegelaten op pand- of blokni-
veau hebben soms een milieuprofiel dat vergelijkbaar is
met een bedrijf dat op dat niveau wel inpasbaar is. Het
komt ook voor dat bedrijven die groter zijn dan de maxi-
male omvang een milieuprofiel hebben dat vergelijkbaar
is met een bedrijf dat wel aan de maximale omvang
voldoet. In die gevallen kan een bedrijf worden toegela-
ten waarbij toetsing plaatsvindt op basis van het Besluit
algemene regels. Het gaat daarbij vooral om de toetsing
van milieuhinder ten aanzien van geluid, geur en
verkeer. De aard van het bedrijf, de afstand tot wonin-
gen en de lokale situatie zijn bepalend of een bedrijf in
die gevallen op pandniveau kan worden toegelaten,
eventueel met toepassing van maatwerkvoorschriften.
Afhankelijk van de afstand tot gevoelige objecten zoals
woningen, kan meer van de voorgeschreven maximale
omvang worden afgeweken.

Intensief ruimtegebruik op basis van 
de Interimwet stad-en-milieubenadering

In tussengebieden is het concept van intensief ruim-
tegebruik minder voor de hand liggend. Een uitzonde-
ring geldt wellicht voor tussengebieden direct aanslui-
tend op een centrumgebied. Als daarbij sprake is van een
integrale herontwikkeling waarbij bestaande of nieuwe
bedrijfsactiviteiten een plaats krijgen, biedt de Interim-
wet stad-en-milieubenadering een goed kader voor de
afweging van milieuaspecten. In de praktijk blijkt dat
vaak met een goede invulling van stap 1 en stap 2 kan
worden volstaan. In de gevallen waarin met de handrei-
king Bedrijven en milieuzonering en het Besluit alge-
mene regels geen passende oplossing wordt gevonden,
biedt de Interimwet een vangnet.

Wonen en werken in naoorlogse wijken

Aandachtspunten ten aanzien van milieu
Geluid: Er zijn alleen mogelijkheden voor inpandige

activiteiten. Geluidsisolatie is mogelijk door middel van
bouwkundige maatregelen binnen het bedrijf of aan de
omliggende woningen en woongebouwen.

Geur: Voorkeur voor activiteiten met een lage hedoni-
sche waarde. In beperkte mate zijn er mogelijkheden
hinder te beperken door technische maatregelen zoals
een verhoogd emissiepunt.

Stof: Beperkte mogelijkheden voor bedrijven met een
stofemissie, rekening houdend met de maximale hinder-
contour.

Externe veiligheid: Geen mogelijkheden voor bedrij-
ven met een risicocontour.

Verkeer: Voor bedrijven die niet direct aan een
hoofdontsluitingsweg liggen, is er een beperkte mogelijk-
heid voor ontsluiting goederenverkeer. Parkeervoorzie-
ningen voor personenvervoer op eigen terrein, inpandig
of op het buitenterrein. Laden en lossen op eigen terrein
of op een afgescheiden voorziening. 

Mogelijkheden voor functiemenging volgens 
de handreiking Bedrijven en milieuzonering

Pand- en kavelniveau: Meestal gaat het om bedrijven
in de plint van etagewoningen of flats. Isolatie vindt
plaats door middel van bouwkundige maatregelen.
Toegelaten zijn alle activiteiten in categorie A.

Blokniveau: Bedrijfspanden en woonpanden naast
elkaar in open bouwblokken, veelal gescheiden door een
onbebouwde, soms openbare ruimte. Toegelaten zijn
(ambachtelijke) activiteiten in categorie B.

Buurtniveau: Bedrijfspanden in afzonderlijke blok-
ken, naast en tussen blokken met wonen. De blokken
zijn van elkaar gescheiden door openbaar groen en
(woon)straten. Ook hier zijn (ambachtelijke) activiteiten
in categorie B toegelaten.
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Stadsdeelniveau: Bedrijven aan de rand van een
woongebied, veelal gelegen aan een hoofdontsluitings-
weg. Woningen en werkfuncties zijn gescheiden door
openbaar groen en wegen. Toegelaten zijn alle activitei-
ten die ook op pand-, blok- en buurtniveau zijn toegela-
ten, alsmede activiteiten in categorie C.

Maatwerk op basis van het Besluit 
algemene regels voor inrichtingen

Bedrijven die niet zijn toegelaten op pand- of blokni-
veau hebben soms een milieuprofiel dat vergelijkbaar is
met een bedrijf dat op dat niveau wel inpasbaar is. Het
komt ook voor dat bedrijven die groter zijn dan de maxi-
male omvang een milieuprofiel hebben dat vergelijkbaar
is met een bedrijf dat wel aan de maximale omvang
voldoet. In die gevallen kan een bedrijf worden toegela-
ten waarbij toetsing plaatsvindt op basis van het Besluit
algemene regels. Het gaat daarbij vooral om de toetsing
van milieuhinder ten aanzien van geluid, geur en
verkeer. De aard van het bedrijf, de afstand tot wonin-
gen en de lokale situatie zijn bepalend of een bedrijf in
die gevallen op pandniveau kan worden toegelaten,
eventueel met toepassing van maatwerkvoorschriften.
Afhankelijk van de afstand tot gevoelige objecten zoals
woningen, kan meer van de voorgeschreven maximale
omvang worden afgeweken.

Intensief ruimtegebruik op basis van 
de Interimwet stad-en-milieubenadering

In naoorlogse wijken is het concept van intensief
ruimtegebruik minder voor de hand liggend. De Interim-
wet stad-en-milieubenadering is dan ook niet van toepas-
sing. Een uitzondering geldt wellicht voor het centrum-
gebied van een naoorlogse wijk, zeker als dit centrum
een groot verzorgingsgebied heeft. In dat geval biedt het
stappenplan van de Interimwet de mogelijkheid om de
milieubelangen te integreren in de planvorming.

Wonen en werken in suburbaan gebied

Aandachtspunten ten aanzien van milieu
Geluid: Er zijn alleen mogelijkheden voor inpandige

activiteiten. Geluidsisolatie vindt plaats door middel van
bouwkundige maatregelen binnen het bedrijf of aan de
omliggende woningen en woongebouwen.

Geur: Voorkeur voor activiteiten met een lage hedoni-
sche waarde. In beperkte mate zijn er mogelijkheden om
hinder te beperken door technische maatregelen zoals
een verhoogd emissiepunt.

Stof: Er zijn beperkte mogelijkheden voor bedrijven
met een stofemissie, rekening houdend met de maximale
hindercontour.

Externe veiligheid: Geen mogelijkheden voor bedrij-
ven met een risicocontour.

Verkeer: Voor bedrijven in een rustige woonstraat is
de bereikbaarheid beperkt. De vestiging van bedrijven
met een verkeersindex van 1 is geen bezwaar. Bedrijven
die niet aan een rustige woonstraat liggen, maar even-
min aan een hoofdontsluitingsweg, zijn beperkt ontslo-
ten voor goederenverkeer. Voor bedrijven aan een hoofd-
ontsluitingsweg gelden geen beperkingen voor personen-
verkeer. Voor goederenvervoer is de maximale index 2.
In alle omstandigheden zijn de aanwezigheid van
parkeervoorzieningen voor personenvervoer en het
laden en lossen op eigen terrein uitgangspunten.

Mogelijkheden voor functiemenging volgens 
de handreiking Bedrijven en milieuzonering

Pand- en kavelniveau: Meestal wonen en werken
naast elkaar, al dan niet geschakeld, op één kavel. Soms
werken in de plint van een appartementengebouw. Isola-
tie door middel van bouwkundige maatregelen. Toegela-
ten zijn alle activiteiten in categorie A.

Blokniveau: Bedrijfspanden en woonpanden naast
elkaar in open bouwblokken, veelal gescheiden door een
onbebouwde, soms openbare ruimte. Toegelaten zijn
(ambachtelijke) bedrijfsactiviteiten uit categorie B.
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Buurtniveau: Bedrijfspanden in afzonderlijke blok-
ken, naast en tussen blokken met wonen. De blokken
zijn van elkaar gescheiden door openbaar groen en
(woon)straten. Ook op dit niveau zijn (ambachtelijke)
bedrijfsactiviteiten uit categorie B toegelaten.

Stadsdeelniveau: Bedrijven aan de rand van een
woongebied, veelal gelegen aan een hoofdontsluitings-
weg. Werk- en woonfuncties zijn van elkaar gescheiden
door openbaar groen en wegen. Toegelaten zijn alle acti-
viteiten die ook op pand-, blok- en buurtniveau zijn
toegelaten, alsmede activiteiten in categorie C.

Maatwerk op basis van het Besluit 
algemene regels voor inrichtingen

Bedrijven die niet zijn toegelaten op pand- of blok -
niveau hebben soms een milieuprofiel dat vergelijkbaar
is met een bedrijf dat op dat niveau wel inpasbaar is.
Het komt ook voor dat bedrijven die groter zijn dan de
maximale omvang een milieuprofiel hebben dat verge-
lijkbaar is met een bedrijf dat wel aan de maximale
omvang voldoet. In die gevallen kan een bedrijf worden
toegelaten waarbij toetsing plaatsvindt op basis van het
Besluit algemene regels. Het gaat daarbij vooral om de
toetsing van milieuhinder ten aanzien van geluid, geur
en verkeer. De aard van het bedrijf, de afstand tot
woningen en de lokale situatie zijn bepalend of een
bedrijf in die gevallen op pandniveau kan worden toege-
laten, eventueel met toepassing van maatwerkvoor-
schriften. Afhankelijk van de afstand tot gevoelige objec-
ten zoals woningen, kan meer van de voorgeschreven
maximale omvang worden afgeweken.

Intensief ruimtegebruik op basis van 
de Interimwet stad-en-milieubenadering

In suburbane gebieden is het concept van intensief
ruimtegebruik minder voor de hand liggend. De Interim-
wet stad-en-milieubenadering is dan ook niet van toe -
passing. 

Wonen en werken in toekomstige 
woon-werklandschappen

Aandachtspunten ten aanzien van milieu
Geluid: Er zijn alleen mogelijkheden voor inpandige

activiteiten. Geluidsisolatie vindt plaats door middel van
bouwkundige maatregelen binnen het bedrijf of aan de
omliggende woningen en woongebouwen.

Geur: Voorkeur voor activiteiten met een lage hedoni-
sche waarde, in beperkte mate zijn er mogelijkheden om
hinder te beperken door technische maatregelen zoals
een verhoogd emissiepunt.

Stof: Beperkte mogelijkheden voor bedrijven met een
stofemissie, rekening houdend met de maximale hinder-
contour. 

Externe veiligheid: Geen mogelijkheden voor bedrij-
ven met een risicocontour.

Verkeer: Voor bedrijven in een rustige woonstraat is
de bereikbaarheid beperkt. De vestiging van bedrijven
met een verkeersindex van 1 is geen bezwaar. Bedrijven
die niet aan een rustige woonstraat liggen, maar even-
min aan een hoofdontsluitingsweg, zijn beperkt ontslo-
ten voor goederenverkeer. Voor bedrijven aan een hoofd-
ontsluitingsweg gelden geen beperkingen voor personen-
verkeer. Voor goederenvervoer is de maximale index 2,
tenzij het woon-werklandschap direct is ontsloten op het
hoofdwegennet. In alle omstandigheden zijn de aanwe-
zigheid van parkeervoorzieningen voor personenvervoer
en het laden en lossen op eigen terrein uitgangspunten.

Mogelijkheden voor functiemenging volgens 
de handreiking Bedrijven en milieuzonering

Pand- en kavelniveau: Meestal wonen en werken
naast elkaar, al dan niet geschakeld, op één kavel. Daar-
bij is onderscheid mogelijk tussen de situatie waarin het
wonen dominant is, zoals bij werken aan huis en de situ-
atie waar het werken de nadruk heeft, bijvoorbeeld
bedrijven met één of meerdere woningen op een kavel,
of werken in de plint van een appartementengebouw. 
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In het geval dat wonen dominant is, zijn alle activitei-
ten in categorie A toegelaten. In het geval dat werken
dominant is, kunnen daarnaast ook kleinschalige
ambachtelijke bedrijfsactiviteiten uit de categorie B
worden toegelaten. In alle gevallen is per locatie de
bereikbaarheid voor goederenvervoer bepalend of deze
activiteiten ook inderdaad passen.

Blokniveau: Bedrijfspanden en woonpanden naast
elkaar in een open bouwblok, veelal gescheiden door een
onbebouwde, soms openbare ruimte. Toegelaten zijn
(ambachtelijke) bedrijfsactiviteiten uit categorie B.

Buurtniveau: Bedrijfspanden in afzonderlijke blok-
ken, naast en tussen blokken met wonen. De blokken
zijn 
van elkaar gescheiden door openbaar groen en (woon) -
straten. Ook op dit niveau zijn (ambachtelijke) bedrijfs-
activiteiten uit categorie B toegelaten.

Stadsdeelniveau: Bedrijven aan de rand van een
woongebied, veelal gelegen aan een hoofdontsluitings-
weg. Werk- en woonfuncties zijn gescheiden door open-
baar groen en wegen. Toegelaten zijn alle activiteiten die
ook op pand-, blok- en buurtniveau zijn toegelaten,
alsmede activiteiten in categorie C.

Maatwerk op basis van het Besluit 
algemene regels voor inrichtingen

Bedrijven die niet zijn toegelaten op pand- of blokni-
veau hebben soms een milieuprofiel dat vergelijkbaar is
met een bedrijf dat op dat niveau wel inpasbaar is. Het
komt ook voor dat bedrijven die groter zijn dan de maxi-
male omvang een milieuprofiel hebben dat vergelijkbaar
is met een bedrijf dat wel aan de maximale omvang
voldoet. In die gevallen kan een bedrijf worden toegela-
ten waarbij toetsing plaatsvindt op basis van het Besluit
algemene regels. Het gaat daarbij vooral om de toetsing
van milieuhinder ten aanzien van geluid, geur en
verkeer. De aard van het bedrijf, de afstand tot wonin-
gen en de lokale situatie zijn bepalend of een bedrijf in
die gevallen op pandniveau kan worden toegelaten,

eventueel met toepassing van maatwerkvoorschriften.
Afhankelijk van de afstand tot gevoelige objecten zoals
woningen, kan meer van de voorgeschreven maximale
omvang worden afgeweken.

Intensief ruimtegebruik op basis van 
de Interimwet stad-en-milieubenadering

In nieuwe woon-werklandschappen is het concept
van intensief ruimtegebruik minder voor de hand
liggend. De Interimwet stad-en-milieubenadering is dan
ook niet van toepassing. 

Wonen en werken op bedrijventerreinen

Aandachtspunten ten aanzien van milieu
Geluid: Woningen zijn alleen goed mogelijk als in de

nabijheid sprake is van inpandige activiteiten. Geluids-
isolatie vindt plaats door middel van bouwkundige maat-
regelen binnen het bedrijf of aan de omliggende wonin-
gen en woongebouwen.

Geur: In de nabijheid van woningen is een voorkeur
voor activiteiten met een lage hedonische waarde. In
beperkte mate zijn er mogelijkheden om hinder te beper-
ken door technische maatregelen zoals een verhoogd
emissiepunt.

Stof: In de nabijheid van woningen zijn er beperkte
mogelijkheden voor bedrijven met een stofemissie,
rekening houdend met de maximale hindercontour.

Externe veiligheid: In de nabijheid van woningen
zijn er geen mogelijkheden voor bedrijven met een
risico contour.

Verkeer: Verkeer van bedrijven is dominant. Voor
woningen is een afzonderlijke ontsluiting voor langzaam
verkeer (voetgangers, fietsers) gewenst. 
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Mogelijkheden voor functiemenging volgens 
de handreiking Bedrijven en milieuzonering

Pand- en kavelniveau: Meestal wonen en werken
naast elkaar (al dan niet geschakeld) op één kavel. Daar-
bij is onderscheid mogelijk tussen de situatie waarin het
wonen dominant is, zoals werken aan huis, en de situa-
tie waar het werken de nadruk heeft, zoals bedrijven
met één of meerdere woningen op een kavel. Als wonen
dominant is, zijn alle activiteiten in categorie A toegela-
ten. Als werken dominant is, kunnen daarnaast ook
kleinschalige ambachtelijke bedrijfsactiviteiten uit de
categorie B toegelaten zijn. In alle gevallen is per locatie
de bereikbaarheid voor goederenvervoer bepalend of
deze activiteiten inderdaad passen.

Blokniveau: Bedrijfspanden en woonpanden naast
elkaar in een open bouwblok, veelal gescheiden door een
onbebouwde, soms openbare ruimte. Toegelaten zijn alle
(ambachtelijke) activiteiten in categorie B.

Buurtniveau: Bedrijfspanden in afzonderlijke blok-
ken, naast en tussen blokken met wonen. De blokken
zijn van elkaar gescheiden door openbaar groen en
(woon)straten. Ook op dit niveau zijn alle (ambachte-
lijke) activiteiten in categorie B toegelaten.

Stadsdeelniveau: Woningen aan de rand van een
bedrijvengebied, van bedrijfsfuncties gescheiden door
openbaar groen en wegen. De afstanden tussen woon- en
werkfuncties zijn veelal groter bij bedrijventerreinen
aan de rand van de stad dan bij bedrijventerreinen op
een centrumlocatie of bedrijventerreinen nabij een
naoorlogse wijk. Toegelaten zijn alle activiteiten die ook
op pand-, blok- en buurtniveau zijn toegelaten, alsmede
activiteiten in categorie C.

Maatwerk op basis van het Besluit 
algemene regels voor inrichtingen

Bedrijven die niet zijn toegelaten op pand- of blokni-
veau hebben soms een milieuprofiel dat vergelijkbaar is
met een bedrijf dat op dat niveau wel inpasbaar is. Het

komt ook voor dat bedrijven die groter zijn dan de maxi-
male omvang een milieuprofiel hebben dat vergelijkbaar
is met een bedrijf dat wel aan de maximale omvang
voldoet. In die gevallen kan een bedrijf worden toegela-
ten waarbij toetsing plaatsvindt op basis van het Besluit
algemene regels. Het gaat daarbij vooral om de toetsing
van milieuhinder ten aanzien van geluid, geur en
verkeer. De aard van het bedrijf, de afstand tot wonin-
gen en de lokale situatie zijn bepalend of een bedrijf in
die gevallen op pandniveau kan worden toegelaten,
eventueel met toepassing van maatwerkvoorschriften.
Afhankelijk van de afstand tot gevoelige objecten zoals
woningen, kan meer van de voorgeschreven maximale
omvang worden afgeweken.

Intensief ruimtegebruik op basis van 
de Interimwet stad-en-milieubenadering

Op bedrijventerreinen is het concept van intensief
ruimtegebruik minder voor de hand liggend. Een uitzon-
dering geldt wellicht voor bedrijventerreinen op een
centrumlocatie. Als daarbij sprake is van een integrale
herontwikkeling waarbij bestaande of nieuwe bedrijfs -
activiteiten en plaats krijgen, biedt de Interimwet stad-
en-milieubenadering een goed kader voor de afweging
van milieuaspecten. In de praktijk blijkt dat veelal met
een goede invulling van stap 1 en stap 2 kan worden
volstaan. In die gevallen waarin met de instrumenten
van de handreiking Bedrijven en milieuzonering en het
Besluit algemene regels geen passende oplossing kan
worden gevonden, biedt de Interimwet een vangnet.
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Bedrijfsactiviteiten naar categorie

Voorbeelden van bedrijfsactiviteiten ingedeeld naar 
categorie conform de handreiking Bedrijven en milieu -
zonering van 2007 (Groene Boekje).

Categorie A
• Detailhandel (niet nader gespecificeerd)
• Persoonlijke dienstverlening (niet nader gespecifi-

ceerd)
• Bibliotheken, musea, ateliers
• Kleinschalige kantoren
• Restaurants, cafés en bars, snackbars, ijssalons al dan

niet met eigen ijsbereiding
• Apotheek, drogisterij
• Detailhandel in verpakt vuurwerk tot 10 ton
• Artsenpraktijken, klinieken, dagverblijven en consul-

tatiebureaus
• Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten
• Wasserettes, wassalons

Categorie B
• Supermarkten, warenhuizen
• Detailhandel vlees met roken, koken of bakken
• Detailhandel brood en banket met bakken
• Kinderopvang
• Hotels en congrescentra
• Amusementshallen, bowlingcentra, discotheken en

muziekcafés
• Fitnesscentra, sauna’s, sportscholen
• Vervaardiging van voedingsmiddelen zoals vleeswa-

ren en vleesconserven, consumptie-ijs, chocolade- en
suikerwerk (bedrijfsoppervlak tot 200 m2), brood- en
banketbakkerijen (tot 2500 kg meel per week),
vervaardiging van wijn en cider

• Vervaardiging van textielwaren, gebreide en gehaakte
stoffen en artikelen en kleding van leer

• Timmerwerkfabrieken (bedrijfsoppervlak tot 200 m2)

• Meubelstoffeerderijen (bedrijfsoppervlak tot 200 m2)
• Bouwbedrijven met werkplaatsen tot 1000 m2

• Metaalbewerkende industrie, metaalwarenfabrieken,
constructiewerkplaatsen, smederijen, lasinrichtin-
gen, bankwerkerijen (bedrijfsoppervlak tot 200 m2)

• Glas, aardewerk e.d. zoals aardewerkfabrieken (oven-
vermogen tot 40 kW), natuursteenbewerking
(bedrijfsoppervlak tot 2000 m2)

• Grafische bedrijven zoals kleine drukkerijen en kopi-
eerinrichtingen, binderijen, grafische afwerking

• Kantoormachine- en computerfabrieken
• Fabrieken voor medische- en optische apparaten
• Handel en reparatie van auto’s en motorfietsen
• Verhuur van personenauto’s

Categorie C
• Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, bioscopen

en casino’s
• Groothandel in dranken, tabaksartikelen, suiker,

chocola en suikerwerken, koffie, thee en specerijen,
consumentenvuurwerk, hout- en bouwmaterialen,
ijzer en metaalwaren, machines en apparaten,
overige groothandel

• Parkeergarages
• Post- en koeriersdiensten
• Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten
• Verhuur van bedrijfsauto’s, transportmiddelen,

machines en werktuigen
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