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Voorwoord
Deze scriptie vormt voor mij de afronding van de Bachelor opleiding Bouwtechnische
bedrijfskunde aan de Avans Hogeschool te Tilburg. Het is ook de afsluiting van een periode
waarin ik veel nieuwe kennis en ervaring heb opgedaan. Mijn keuze voor een
afstudeeronderzoek over het herbestemmen van industrieel erfgoed, is gaande weg
ontstaan tijdens mijn beroeps specifieke stage bij de leerlokaal KVL in Oisterwijk en mijn
nieuwsgierigheid naar kennis over het herbestemmen van industrieel erfgoed en
gebiedsontwikkeling. In het afgelopen jaar zijn deze vervuld met interessante colleges en
excursies tijdens mijn stage en schoolperiode en natuurlijk niet te vergeten de interessante
gesprekken en discussies met docenten en medestudenten. Verder waren de gesprekken
met de respondenten zeer waardevol.
Het scriptieproces is ten einde. Een lange periode van reflectie en verdieping van een thema
waar ik tijdens mijn stage ook veel mee te maken heb gehad: herbestemmen van cultureel
erfgoed in gebiedsontwikkeling. Ik heb met veel plezier de door mij uitgekozen casestudies
bestudeerd. Het was zeer interessant en leerzaam om tijdens de interviews informatie op te
halen en kennis uit te wisselen. Ook was het zeer nuttig om de inzichten en informatie uit de
literatuur aan de hand van de opgestelde theoretische kaders te vergelijken en/of te
reflecteren met de inzichten uit de praktijk. Graag dank ik de geïnterviewden voor hun tijd
en openheid waarmee het schrijven van deze scriptie mogelijk is gemaakt en de
professionals uit het vakgebied voor het uitwisselen van hun kennis door het invullen van de
enquête.
Het kunnen afstuderen bij de Provincie Noord-Brabant via JOB House is in de eerste plaats
mogelijk gemaakt door Toon Iding. Jij hebt mij vanuit het leerlokaal KVL de mogelijkheid
geboden om een afstudeeronderzoek te verrichten bij de Leerfabriek KVL. Daarnaast wil ik
Kim Knijff bedanken voor zijn begeleiding en ondersteuning vanuit de Provincie Noord Brabant. Jou feedback en aanwijzingen hebben mij geholpen, om ook vi a andere inzichten
naar het onderwerp te gaan kijken.
Bart van Berkel wil ik bedanken voor zijn begeleiding en ondersteuning tijdens mijn
afstuderen. Jouw suggesties en aanwijzingen hebben mij geholpen om een rode draad vast
te pakken tijdens mijn afstudeeronderzoek en het scriptieproces te volbrengen. Daarnaast
wil ik Hans Bras en Joop de Zwart bedanken voor hun ondersteuning en de interessante
gesprekken omtrent het begrip waardecreatie.
Als laatste gaat mijn dank en waardering uit naar mijn familie, vrienden, medestudenten en
alle anderen die mij hebben ondersteund en voorzien van feedback tijdens mijn
afstudeerscriptie, ik dank jullie wel.

Volkan Cibuk
Veghel, januari 2015
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Samenvatting
Een toenemend aantal monumentale gebouwen staan leeg. In veel Nederlandse gemeenten
is sprake van een groeiende leegstand van cultureel erfgoed. Er staan alleen in NoordBrabant al circa 1800 industrieel erfgoed complexen leeg. Leegstaand erfgoed is meer en
meer een maatschappelijke probleem waar gemeenten mee geconfronteerd worden en niet
langer alleen een probleem van eigenaren. Als gevolg van technologische, economische,
sociale, culturele en ruimtelijke ontwikkelingen hebben deze fabrieken hun functie verloren.
Nederlandse steden staan de komende decennia voor een grote herbestemmingsopgave in
binnenstedelijke gebieden. Tegelijkertijd is als gevolg van de financieel-economische crisis
de rol van gemeenten in gebiedsontwikkeling structureel veranderd. De beschikbaarheid
over financieel-economische instrumenten is sterk verminderd.
Er zijn heel veel voorbeelden van creatieve fabrieken op te noemen. De vraag waarom deze
enorme, oude, ruwe fabrieken zulke gewilde locaties voor culturele evenementen en
creatieve talenten zijn, is de start van dit onderzoek geweest naar de waardecreatie van
industrieel erfgoed en dan voornamelijk welke voortrekkersrol het herbestemmen van de
Leerfabriek KVL kan bieden voor de omgeving en de waardecreatie voor de
gebiedsontwikkeling. De vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn: Welke intrinsieke of
toegeschreven kwaliteiten herbergen deze industriële landschappen? Zijn het de enorme
afmetingen die dwingen tot de verschillende activiteiten en functies die volgens Jane Jacobs
tot ruimtelijke kwaliteit leiden? Is het een behoefte aan authenticiteit en symboolwaarde?
Zit het in het DNA van de plek of is het een hang naar het tijdperk dat er nog dingen gemaakt
werden? Of zijn het juist de sterke contrasten die de ruimtelijke kwaliteit van herbestemd
industrieel erfgoed bepalen? De centrale vraag van dit onderzoek luidt dan ook:
‘’Op welke manier kan de herbestemming van de leerfabriek KVL een mogelijke
voortrekkersrol bieden in de ontwikkeling van het hele gebied en zorgt het daadwerkelijk
tot een waardestijging van de gebiedsontwikkeling.’’
Bij industrieel erfgoed spelen de waarden cultuurhistorische, financieel-economische,
sociaal-maatschappelijke en ruimtelijke een belangrijke rol. Dit zijn dan ook de waarden die
geanalyseerd zijn aan de hand van deskresearch, praktijkonderzoek (case studies) en de
resultaten uit de enquête. Erfgoed bepaalt voor een groot deel het karakter, de identiteit en
imago van een gebied. Door de leegstand van industrieel erfgoed staat niet alleen behoud
van erfgoed onder druk, maar ook de publieke belangen die met herbestemming in
gebiedsontwikkeling bereikt kunnen worden. Voor dit onderzoek naar waardecreatie bij de
herbestemming van industrieel erfgoed is er een nieuwe set van waarden en betekenis
ontwikkeld. Vanuit de cultuurhistorische betekenis en het karakter van het industriële
complex is gekeken naar culturele en maatschappelijke opbrengsten van de nieuwe functies
en activiteiten binnen het complex en naar de ruimtelijke uitstraling op de omgeving. Hierbij
gaat het om een analyse van sociaal-maatschappelijke waarden, financieel-economische
opbrengsten en om de betekenis van cultureel erfgoed voor de identiteit en de effecten op
ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit van de leefomgeving.
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Daarnaast fungeren herbestemde industrieel erfgoed complexen als katalysator van
ontwikkelingen. Als aanjager voor kwaliteitsverbetering in de omgeving, als motor voor
innovatie, als trekker voor kosmopolitische cultuuruitingen en tegelijkertijd als
ontmoetingsplaats voor bewoners uit de omgeving. Zou je hieraan willen voldoen, dan zijn
er een aantal voorwaarden om te komen tot een succesvol creatieve fabriek.
De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn als volgt:
 Zorg voor een thema/concept dat goed past in de omgeving, bij de Leerfabriek KVL
het concept ‘Ambachtsplaats voor creativiTIJD’ Tijd is als een klokje geschreven,
omdat je midden in Brabant zit binnen een vrijetijdseconomie.
 Van een besloten omgeving naar een open ruimte. Stel het gebied open voor het
publiek, om zowel de gebouwen als de omgeving onder de aandacht te brengen.
 Door het herbestemmen van industrieel erfgoed zijn de beeldbepalende gebouwen
en hun betekenis voor Brabant behouden voor de toekomst.
 Financieel-economisch biedt het een meerwaarde, doordat de bebouwingen in de
omgeving van een industrieel erfgoed complex in waarde stijgen. Goed voorbeeld
hiervan is de lakfabriek, waarbij er circa 45 aanmeldingen waren voor de 22
beschikbare loftwoningen op het terrein van de Leerfabriek KVL.
 Sociaal-maatschappelijk is het creëren van een sociale omgeving, waarbij er de
mogelijkheid is tot het netwerken met de verschillende bedrijven die er gevestigd
zijn.
 Voormalige werknemers of historisch geïnteresseerden kunnen in het complex met
gelijkgestemden hun ervaring en belangstelling delen of als vrijwil liger werken.
Voorbeeld hiervan is de machinemaker, hierbij is de stoommachine opgeknapt door
vrijwilligers.
De voornaamste aanbevelingen die uit het adviesrapport voortvloeien zijn:
 Biedt ruimte voor tijdelijke initiatieven en activiteiten.
 Vroegtijdig en met een breed draagvlak inventariseren van het industrieel erfgoed.
 Als gemeente een goed voorbeeld geven, door betrokken te zijn bij de
herontwikkeling van het complex.
 Laat zien welke meerwaarde het bied voor het gebied.
 Zorg dat er telkens nieuwe mensen betrokken raken bij het project, voorkom
hiermee het hokjes denken.
 Heb passie voor het vak en neem dat mee in de herbestemming van industrieel
erfgoed en geef niet op.
 Voorkom copy-paste: elke situatie is anders, vraagt om een andere procesmatige
benadering en scenario’s.
 Zoek aansluiting bij de DNA van mensen en de plek.
 Het beleid moet meer gevormd worden door de wensen van de gebruikers. Vanuit
de maatschappij is er meer vraag naar een identiteit.
 Denk niet in problemen maar oplossingen.
 Laat pioniers aan de slag die zorgen voor bekendheid van de plek.
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1. Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de achtergrond en opzet van het onderzoek. Allereerst
wordt de aanleiding voor de keuze voor het afstudeeronderwerp toegelicht. Als tweede
zullen de doelstelling en probleemstelling worden geformuleerd. Als derde worden de
maatschappelijke en wetenschappelijke relevanties uiteengezet. Tot slot worden de
onderzoeksvragen, de onderzoeksmethode en de leeswijzer weergegeven.

1.1 Aanleiding
Voor de ontwikkeling van Noord-Brabant heeft industrieel erfgoed een belangrijke rol
gespeeld. Vanaf circa 1860 werden er overal in Brabant nieuwe bedrijven en bedrijfstakken
gevestigd. Veel dorpen in Brabant groeiden hierdoor uit tot grote steden. Dankzij de
textielindustrie zijn Tilburg en Helmond gegroeid en werd Eindhoven groot dankzij de
gloeilampenfabrieken van Philips. De industrialisatie heeft zich kunnen handhaven tot circa
1960. Door veranderende productieprocessen, schaalvergroting en de opheffing van
belemmeringen in het wereldhandelsverkeer en de concurrentie met de zogenoemde
lagelonenlanden vond er langzamerhand een verandering plaats in Nederland, waardoor de
nadruk niet meer lag op industriële productie. Hierdoor zijn er veel grote aantallen
traditionele bedrijven verdwenen en/of onbeheerd achtergelaten. Deze gebouwen hebben
wel allemaal op een eigen wijze bijgedragen aan het Nederland van nu.
(Monumentenhuisbrabant, sd)
De groeiende leegstand van cultureel erfgoed plaatst veel Nederlandse gemeenten voor een
toenemende herbestemmingsontwikkeling. Leegstand van vastgoed is meer een
maatschappelijk probleem geworden, waar zowel de gemeenten als de provincie
geconfronteerd mee worden. In gebiedsontwikkelingen met cultureel erfgoed staat niet
langer behoud en het gebruik ervan centraal, maar ‘behoud door ontwikkeling’. In Oisterwijk
staat er ook een monumentaal pand wat op de lijst staat van industrieel erfgoed. De
leerfabriek KVL is een oude leerfabriek in Oisterwijk. Ooit was het de grootste leerlooierij
van Europa. De komende tijd komen de gebouwen een voor een tot leven en zijn de eerste
huurders al enige tijd aan het werk op hun nieuwe bedrijfsruimte (LeerfabriekKVL, 2015).
Erfgoed heeft door de jaren heen wel een nieuwe betekenis gekregen in ruimtelijke
ontwikkelingen. Tot in de jaren tachtig ging erfgoedzorg vooral in op behoud van individuele
monumenten. Nu wordt de meerwaarde van erfgoed in gebiedsontwikkeling, zowel fysiek
als qua imago en inspiratie, steeds beter gezien en benut. Echter is de gebiedsontwikkeling
vrijwel stil komen te liggen, door de financiële crisis. Ontwikkelaars hebben het moeilijk,
overheden bezuinigen en monumenten worden afgewezen. Toch zijn er volop kansen voor
erfgoed. Er komen initiatieven van omwonenden, professionals en gebruikers die zich
inzetten voor karakteristieke panden en landschappen. Maar het behoud en de zoektocht
naar de juiste herbestemming staat onder druk. De herbestemming van met name grote
gebouwen en complexen is ingewikkeld. De inhoudelijke en organisatorische complexiteit
maken het vinden van een nieuw perspectief niet gemakkelijk (Cultureelerfgoedenschede,
2014).
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1.2 Doelstelling van het onderzoek
Een rapport opleveren waarin een analyse wordt gedaan naar de rol en waardecreatie van
erfgoed binnen de gebiedsontwikkeling. Daarnaast komt er een specifiekere gedeelte waarin
duidelijk wordt of het leerfabriek KVL bijgedragen heeft aan een stijging van de
waardecreatie voor de omgeving. Als laatste zal er een checklist worden gemaakt om de
ontwikkelingsproces voor het herbestemmen van industrieel erfgoed zo goed mogelijk te
doorlopen.

1.3 Onderzoeksvragen
Hoofdvraag
Vanuit de probleemstelling en de aanleiding gezien kan de hoofdvraag als volgt
geformuleerd worden waarin dit gehele onderzoeksrapport zal worden opgehangen. De
hoofdvraag luidt:
‘’Op welke manier kan de herbestemming van de Leerfabriek KVL een mogelijke
voortrekkersrol bieden in de ontwikkeling van het hele gebied en zorgt het daadwerkelijk
tot een waardestijging van de gebiedsontwikkeling.’’
Deelvragen
Om uiteindelijk antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag zullen deelvragen beantwoord
moeten worden. Wat in ieder geval duidelijk moet zijn om een volledig antwoord te geven
op de hoofdvraag zijn de antwoorden op de volgende deelvragen.
A: Theoretische vragen: die op basis van literatuuronderzoek worden beantwoord:
1. Wat is herbestemming? (specifiek industrieel erfgoed)
2. Welke financiële aspecten spelen een rol voor het herbestemmen van erfgoed?
3. Hoe was het herbestemmen vroeger en nu?
4. Is er een samenhang tussen erfgoed en krimp?
5. Welke functies zijn er binnen het herbestemmen van erfgoed?
6. Wat wordt er verstaan onder waarde bij het herbestemmen van erfgoed in samenhang
met gebiedsontwikkeling?
7. Welke meerwaarde kan erfgoed bieden in ruimtelijke projecten van eigenheid, identiteit
en draagvlak tot aan het vestigingsklimaat.
8. Levert het een bijdrage voor het aantrekken van kenniswerkers naar een stad of regio en
is dit dan ook positief voor de gebieden waar zij vandaan komen.
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B: Empirische vragen: die met behulp van de case studie worden beantwoord:
9. Welke meerwaarde van cultureel erfgoed in gebiedsontwikkeling kunnen in de
praktijkcases geïdentificeerd worden?
10. Welke belangen van de gemeente/provincie kunnen bij herbestemming van industrieel
erfgoed in de praktijkcases geïdentificeerd worden?
11. Welke methode (sturingsinstrumenten) hanteren gemeenten/provincie in de
praktijkcases om richting te geven aan het waarborgen en realiseren van publieke belangen
bij herbestemming van industrieel erfgoed?
12. Welke succes- en faalfactoren kunnen worden bepaald in de praktijkcases tijdens het
gehele ontwikkelingsproces?
C: Reflectieve vragen: die beantwoord worden door de antwoorden op de theoretische
deelvragen te confronteren met de antwoorden op de empirische deelvragen:
13. Wat is de geschiedenis van Oisterwijk? (specifiek Leerfabriek KVL)
14. Is Oisterwijk een krimpgebied? (leegstandscijfers)
15. Welke ontwikkelingen vinden plaats in de omgeving? (Oisterwijk)
16. Wat is zowel de cultuurhistorische/economische waarde als de identiteit en
binding(cohesie) van het leerfabriek KVL?
17. Is er tijdens het herbestemmen van het leerfabriek KVL rekening gehouden met
duurzaamheid en energiezuinigheid?
18. Wat zijn de knelpunten/ succesfactoren geweest tijdens het gehele proces bij het
leerfabriek KVL?
19. Welke conclusies/lessen (aanbevelingen) uit de twee cases kunnen worden
gegeneraliseerd naar het project Leerfabriek KVL?
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1.4 Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie
Een toenemend aantal monumentale gebouwen staan leeg. Grote delen van Nederland
krijgen te maken met demografische veranderingen. Veel jonge gezinnen vertrekken naar de
stad. Waarbij het tot een aantal jaren geleden omgekeerd was, waarbij ze de stad
ontvluchtten. Het tegenovergestelde van die beweging is dat gebieden op afstand van de
stedelijke regio’s te maken krijgen met ontgroening en vergrijzing: Hierdoor dus een afname
van het aantal bewoners en daarmee samenhangend, minder bezoekers en investeerders.
Dit alles heeft een rechtstreekse impact voor de dynamiek, de leefbaarheid en de
economische ontwikkeling van die gebieden. Kort gezegd ontstaat er krimp. (Witsen, 2014)
Die krimp raakt ook het erfgoed. Doordat mensen en bedrijven wegtrekken, blijven lege
gebouwen achter. Dat kan leiden tot leegstand, verloedering, gevoelens van onveiligheid,
werkloosheid als gevolg van het verdwijnen van de functie uit een gebouw. Een deel van het
bedreigde vastgoed heeft waarde als erfgoed. Hierbij kun je denken aan woningen, winkels
en boerderijen, maar ook om gebouwen die ooit een centrale positie in de lokale
gemeenschap innamen: kerken, scholen, fabrieken, raadhuizen. Het kan gaan om erkende
monumenten, maar ook om gebouwen die door hun gebruik een zeer waardevolle betekenis
hebben voor de plaatselijke inwoners.
Kennisontwikkeling en ruimte voor reflectie op de praktijk is essentieel om betrokken
partijen inzicht te bieden in de keuzemogelijkheden van toepasbare methoden
(sturingsinstrumenten) voor het herbestemmen in gebiedsontwikkeling. Door verschillende
cases te onderzoeken en te vergelijken kan inzicht worden gegeven in de effectiviteit en
hierop volgend de knelpunten en/of succesfactoren van methoden die toegepast zijn en
welke factoren tot een waardecreatie leiden bij het herbestemmen van industrieel erfgoed.
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1.5 Onderzoeksmethode
Het afstudeeronderzoek zal middels een kwalitatieve methode worden uitgevoerd.
Literatuurstudie en casestudies zijn met elkaar verbonden om de onderzoeksvragen te
kunnen beantwoorden. Dit doordat de belangrijke onderwerpen: waardecreatie door het
herbestemmen van industrieel erfgoed, de ontwikkeling van een gebiedsidentiteit,
aantrekken van het publiek en ervaringen van professionals, zich voor een grote gedeelte
niet laten uitdrukken in cijfers en statistieken. Het is hierbij van belang om het achterhalen
van motieven en meningen van sleutelfiguren. Hierbij zullen er doorgaans gesprekken
worden gevoerd met: proffesionals, directe betrokkenen, kwartiermaker van het project en
betrokkenen vanuit de gemeente. Zo zal er worden ingegaan op hun ervaringen met de
verschillende onderwerpen en de relaties ertussen. Dit onderzoek richt zich vooral op
sleutelfiguren achter het ontwikkelingsproces. Dit doordat er uit de literatuur naar voren
komt dat er bij een succesvolle waardecreatie van het herbestemmen van een industrieel
erfgoed, zeer belangrijk is dat sleutelfiguren zorgen voor een zo goed en soepel mogelijk
ontwerp/ontwikkelproces. Hierbij kun je denken aan de samenwerking van de gemeente,
provincie, directe betrokkenen en de eindgebruiker.
Een kwalitatieve onderzoek zorgt ervoor dat je naast een bronnenanalyse door
locatieonderzoek en interviews van strategische stakeholders van het onwikkelingsproces al
snel veel te weten komt over de ervaringen van de verschillende sleutelfiguren en de
achterliggende argumenten en gedachten hierbij. Er zijn verschillende cases gekozen om te
onderzoeken, waarbij de analyse van deze projecten zeer belangrijk zullen zijn voor de
verdere onderzoek van het Leerfabriek KVL. De cases Strijp-S te Eindhoven en Cehave terrein
te Veghel zullen worden geanalyseerd. De cases zijn gekozen, doordat ik de
ontwikkelingsproces van deze projecten van dichtbij heb kunnen ervaren en uit deze
onderzoeken zal gaan blijken welke waarden deze projecten hebben voor de omgeving.
Theoretische vragen
Onderzoeksvraag 1 t/m 5:
Desk research
Er is voor het beantwoorden van deze vragen gebruik gemaakt van desk research. Omdat er
zo een beter beeld gevormd kan worden over wat er al bekend is over het herbestemmen
van industrieel erfgoed.
Onderzoeksvraag 6 t/m 8:
Desk research
Voor het beantwoorden van deze vragen alsmede de eerste vijf vragen is er gebruik gemaakt
van deskresearch. Om zo te bepalen welke betekenis waarde heeft binnen het
herbestemmen van industrieel erfgoed.

Kwalitatief onderzoek
Naast desk research is er gekozen voor een kwalitatief onderzoek met als specifieke richting
een op een interviews. Hier is voor gekozen omdat op deze manier het beste naar boven kan
worden gehaald welke waarden er bij het herbestemmen van industrieel erfgoed belangrijk
zijn.
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Empirische vragen
Onderzoeksvraag 9 t/m 12:
Desk research
Voor het beantwoorden van deze vragen is er gebruik gemaakt van deskresearch. Om zo te
kijken wat er al bekend is over de case studies.
Kwalitatief onderzoek
Naast desk research is er gekozen voor een kwalitatief onderzoek met als specifieke richting
een op een interviews. Hier is voor gekozen omdat op deze manier het beste naar boven k an
worden gehaald op welke manier Strijp S te Eindhoven en Cehave terrein te Veghel hebben
bijgedragen aan een waardecreatie voor de omgeving.
Respondenten
De respondenten van de interviews waren mensen die betrokken zijn bij de herbestemming
van Strijp S en Cehave terrein. Waarbij er een interview heeft plaatsgevonden met de
ontwikkelaar van het project alsmede de projectleider vanuit de gemeente.
Reflectieve vragen
Onderzoeksvraag 13 t/m 15
Desk research
Er is voor het beantwoorden van deze vragen gebruik gemaakt van desk research. Aangezien
er eerst een beeld moest worden gevormd over wat er al bekend is over Leerfabriek KVL te
Oisterwijk.
Onderzoeksvraag 16 t/m 19
Desk research
Er is voor het beantwoorden van deze vragen gebruik gemaakt van desk research. Om te
kijken welke meerwaarde Leerfabriek KVL biedt voor de omgeving. Door desk research
kunnen er tijdens de interviews nog specifiekere vragen gesteld worden.
Kwalitatief onderzoek
Naast desk research is er gekozen voor een kwalitatief onderzoek met als specifieke richtin g
één op één interviews. Hier is voor gekozen omdat op deze manier het beste naar boven kan
worden gehaald op welke manier Leerfabriek KVL heeft bijgedragen aan een waardecreatie
voor de omgeving.
Respondenten
De respondenten van de interviews waren mensen die betrokken zijn bij de herbestemming
van Leerfabriek KVL.
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Deel A: Theoretisch kader
Deel B: Praktijk onderzoek (case studie)
Deel C: Reflectie & advies
Deel D: Conclusie en aanbevelingen

Deel A:
- Deskresearch
- Theoretisch kader

Deel B:
- Deskresearch
- Analyse Cases (Strijp S & Cehave terrein)
- Interviews

Deel C:
- Deskresearch Leerfabriek KVL
- Interviews
- Reflectie & Advies

Deel D:
- Conclusie en aanbevelingen
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2. Cultureel erfgoed
2.1 Industrieel erfgoed
De term industrieel erfgoed kent geen eenduidige definitie en kan worden samengevat als
een verzamelnaam voor een aantal uiteenlopende objecten. Tot het industrieel erfgoed
behoren allereerst de fabrieken en fabriekscomplexen waar grondstoffen of eindproducten
werden samengesteld. Op een oude fabrieksterrein staan vaak nog meerdere objecten zoals
fabrieksschoorstenen, ketelhuizen, opslagloodsen en kantoorgebouwen. Ook deze
gebouwen behoren tot het industrieel erfgoed. Andere belangrijke onderdelen van het
industrieel erfgoed zijn weg- en waterbouwkundige werken, nutsbedrijven en werken in de
transportsector. (BrIE, ZJ)

2.1.1 Herbestemmen van monumenten
Het herbestemmen van een gebouw zorgt ervoor dat het gebouw een nieuwe functie krijgt.
Door maatschappelijke ontwikkelingen is er sprake van toenemende leegstand. (Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, 2015) De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stimuleert de
herbestemming van leegstaande monumenten. Daarbij richt men op vermindering van
leegstand en de kwaliteit van de projecten die herbestemd zijn. (Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, sd)

2.1.2 Wet- en regelgeving
Voor het herbestemmen van een gebouw gelden een aantal randvoorwaarden en regels.
Allereerst het bestemmingsplan. Hierin staat vermeld voor welke functie een locatie is
bedoeld. Vaak is bij een herbestemming een wijziging van het bestemmingsplan benodigd.
Voor het bouwen in afwijking van het bestemmingsplan zal in situaties waarbij ook de
bestemming wijzigt kunnen leiden tot een (integrale) herziening met als onderdeel daarvan,
herbestemming van een bestemmingsplan. In aanzet loopt dit traject wat betreft de inbreng
van cultureel erfgoed vergelijkbaar aan het bestemmingsplanproces. Dit zal worden geregeld
op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Verder worden de wet
en regelgeving vastgelegd in de nieuwe wet op de monumentenzorg.
Naast het bestemmingsplan krijgt men te maken met het bouwbesluit. Na de
herbestemming moet het gebouw voldoen aan het Bouwbesluit 2012, waarbij er eisen
gesteld worden aan gezondheid, bruikbaarheid, (brand)veiligheid en duurzaamheid. In het
Bouwbesluit 2012 zijn specifieke eisen opgenomen, gericht op verbouw, transformatie en
herbestemming. Voor de meeste aspecten geldt het rechtstreeks verkregen niveau, het
kwaliteitsniveau dat al voor de herbestemming aanwezig was. (Agentschap NL, 2013)
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2.1.3 Soorten monumenten
Rijksmonument
Dit zijn gebouwen of andere objecten die om hun national e cultuurhistorische waarde door
de rijksoverheid zijn aangewezen als beschermd monument. Ze zijn te vinden in het
monumentenregister. Iets meer dan de helft betreft een woonhuis. Nederland heeft in
totaal bijna 62.000 rijksmonumenten. De verdeling van deze rijksmonumenten per provincie
zijn weergegeven in figuur 1. Voor een totaaloverzicht van het aantal rijksmonumenten in
Nederland (zie bijlage 2).

Figuur 1: Aantal rijksmonumenten Nederland 2015 en vergelijking Provincie Noord-Brabant/
Nederland. Bron: Erfgoedmonitor (2015)
Gemeentelijk monument
Een gemeente kan besluiten een bijzonder pand op de gemeentelijke monumentenlijst te
zetten. Dit gebeurt als een pand geen nationale betekenis heeft, maar wel van plaatselijk of
regionaal belang is. De gemeente legt haar monumentenbeleid vast in de gemeentelijke
monumentenverordening (Cultureelerfgoed-monumenten, 2015).
Beschermd stads- of dorpsgezicht in Nederland
Een gebied in een stad of een dorp met een bijzonder
cultuurhistorisch karakter kan aangemerkt worden als
een beschermd stads- of dorpsgezicht. Ruim 400
gebieden in Nederland hebben deze beschermde
status en vallen daarmee onder de Monumentenwet
1988. Panden die binnen een beschermd stads- of
dorpsgezicht vallen krijgen niet automatisch de status
van beschermd monument. Zie figuur 2 en 3 voor het
aantal aangewezen stads-of dorpsgezichten.
Figuur 2: Aantal aangewezen stads- of
dorpsgezicht per Provincie
Bron: Demowijzer (2015)
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Figuur 3: Ontwikkeling aantal aangewezen stads- en dorpsgezichten
Bron: Erfgoedmonitor (2015)
Cultuurhistorische waarde
Door de beschermde status blijft het historische karakter en de historische structuur
behouden van gebieden die van algemeen belang zijn door hun cultuurhistorische waarde.
Bovendien wordt de waarde en het belang van deze cultuurhistorische gebieden en
beeldbepalende gebouwen erkend (Erfgoedmonitor, 2015).
Werelderfgoed
Dit zijn culturele of natuurlijke monumenten die mondiaal gezien uitzonderlijk en
onvervangbaar zijn. Alleen als een monument is ingeschreven op de Werelderfgoedlijst
UNESCO mag het de titel Werelderfgoed dragen. Nederland heeft 10 door UNESCO erkende
werelderfgoederen, zie figuur 4.
- Amsterdamse Grachtengordel
- De stelling van Amsterdam
- De Waddenzee
- Droogmakerij de Beemster
- Ir. D.F. Woudagemaal
- Molencomplex Kinderdijk-Elshout
- Rietveld Schroderhuis
- Schokland
- Willemstad Curaçao
- Van Nellefabriek in Rotterdam
Deze werelderfgoederen zijn uniek in
de wereld. Ze vertellen op bijzondere
wijze het verhaal van Nederland.
- Nederland als waterland
- Nederland als burgersamenleving
- Nederland als ontworpen land

Figuur 4: Naamsbekendheid Werelderfgoed
Bron: Erfgoedmonitor (2014)
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Industrieel erfgoed
Het rijksmonumentenbestand bestond eind 2014 voor meer dan de helft (58,5%) uit
objecten in de categorie ‘gebouwen en woonhuizen’ (36.155) Als we kijken naar het aantal
in Noord-Brabant dan bedraagt dit (2.735), dit is dan ook weergegeven in figuur 5. Voor een
totaaloverzicht rijksmonumenten per categorie en per provincie (zie bijlage 3).

Figuur 5: Aantal rijksmonumenten per provincie/ categorie
Bron: Erfgoedmonitor (2014)
Subsidie aanvragen per categorie
Als we kijken naar de cijfers van het grote aantal subsidieaanvragen pe r categorie, dan is er
vooral bij religieus en industrieel erfgoed een grote herbestemmingsopgave aan de orde.
Het aantal subsidieaanvragen is te zien in figuur 6. Voor het nemen van noodmaatregelen
worden de meeste subsidieaanvragen ingediend voor industrieel erfgoed en agrarische
gebouwen. Voor een totaaloverzicht van alle categorieën (Subsidieaanvragen, 2014)

Figuur 6: Het aantal subsidieaanvragen van de meest aangevraagde categorieën
Bron: Erfgoedmonitor (2014)
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2.1.3 Voordelen
Door middel van herbestemming worden de gevolgen van leegstand tegengegaan. Sinds de
crisis wordt er niet meer op grote schaal nieuwbouw toegepast, waardoor herbestemmen in
deze tijd de ideale oplossing lijkt. Door de gemeente mee te laten werken, heeft men
toegang tot meer bevoegdheden, kennis en middelen om herbestemming initiatieven te
ondersteunen. Daarnaast heeft de gemeente inzicht in belangen rondom lokaal vastgoed en
inzicht in vraag en aanbod in de regio. (zie bijlage 4).
Het herbestemmen van karakteristieke bouwwerken draagt bij aan een aantrekkelijke werken woonomgeving. Tevens zorgt herbestemming voor werkgelegenheid in de bouwsector.
Naast extra werkgelegenheid leidt herbestemming tot meer lokale bestedingen van
toeristen en recreanten. (Wijnekus, 2009)
Ook op het gebied van duurzaamheid heeft herbestemming voordelen. Zo voorkomt het
onnodige bebouwing van natuurgebieden en vereist het minder grondstoffen dan
nieuwbouw (Waltman). Bovendien voorkomt herbestemming bebouwingen buiten de stad,
waarmee de hoeveelheid verkeer wordt beperkt (Nationaal programma herbestemming,
2011).
Op gebied van ruimtelijke kwaliteit heeft herbestemming als voordeel dat het de negatieve
maatschappelijke effecten van leegstand voorkomt. Zo geeft herbestemming een
kwaliteitsimpuls aan de buurt en wordt de veiligheid in de omgeving vergroot
(Voordt, 2007).
Door herbestemmen wordt nieuwe huisvesting gerealiseerd voor specifieke doelgroepen.
Daarnaast werkt het herbestemmen van karakteristieke gebouwen als katalysator op gebied
van gebiedsontwikkeling en wordt de gebiedsidentiteit versterkt
(Nationaal programma herbestemming, 2011).
Op financieel gebied verhoogt herbestemming de waarde van omliggende bebouwing en
grond. Hiermee worden de OZB-opbrengsten verhoogd. Daarnaast is herbestemming vaak
goedkoper en sneller dan nieuwbouw (Zeeuw, 2011).
Herbestemmen draagt bij aan het behoud van cultureel erfgoed. De gemeente geeft
invulling aan hun taak tot monumentenzorg. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, sd) Een
herbestemming verbeterd de culturele ontwikkeling en leidt vaak tot gewilde locaties in de
creatieve en culturele sector. Door herbestemmen wordt de culturele geschiedenis van een
gebouw en gebied verrijkt (Dommelen, 2011).
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2.1.4 Nadelen
Naast de voordelen heeft herbestemming ook nadelen. Zo vereist een herbestemming
intensieve samenwerking tussen diensten en is deze vaak nog niet optimaal. Creativiteit
wordt belemmerd door de formele taken van de gemeente. Daarnaast vraagt een
herbestemming soms een financieringsconstructie die de gemeente niet gebruikt.
Een herbestemming kan daarnaast nadelige gevolgen hebben voor het gebouw. Zo kan
intensiever gebruik en verbouwen de monumentale waarde van het gebouw aantasten. Ook
concurreert herbestemmen met de ontwikkeling van nieuwe architectonische concepten.
(Zie bijlage 4)
Op gebied van duurzaamheid kent herbestemming andere eisen. Hierdoor zijn er minder
strenge eisen gesteld aan onder andere energieverbruik, wat nadelig kan zijn voor het milieu
(Voordt, 2007).
Op economisch gebied kan herbestemmen leiden tot een grotere bestuur- en regeldruk, wat
niet correspondeert met de trend van een terugtredende overheid. Daarnaast kan
herbestemming leiden tot ongewenste functies in een gebouw of overlast voor de
omgeving. Vaak is een herbestemming een lang traject, waardoor er zelden succes geboekt
wordt (Nationaal programma herbestemming, 2011).
Actieve herbestemming verstoort de vastgoedmarkt. De prikkel voor marktpartijen om
leegstand zelf op te lossen, verdwijnt. Het prikkelt eigenaren om de waarde van hun gebouw
kunstmatig hoog te houden. (Voordt, 2007) Daarnaast kan de gemeente haar rol als
vastgoedeigenaar en wetgever in haar eigen voordeel gebruiken. Vaak leidt dit tot
onredelijke waardeverandering van gebouwen in de omgeving (Nationaal programma
herbestemming, 2011).
Door herbestemming worden gebouwen van mindere kwaliteit dan nieuwbouw behouden.
Daarnaast past een herbestemming niet altijd bij de stedenbouwkundige randvoorwaarden
van de gemeente en moet de ruimtelijke visie worden aangepast (Schmidt, 2012).
Daarnaast kan herbestemming vergeleken met herontwikkeling leiden tot een ve rmindering
van de OZB-inkomsten (Schmidt, 2012). De financiële belangen van de gemeente in andere
vastgoedprojecten liggen vaak niet in lijn met een herbestemming. Wanneer een
herbestemd gebouw geen nieuwe gebruiker krijgt, verdient de gemeente haar investering
niet terug. Soms wordt vastgoed tegen een te hoge prijs opgekocht, waardoor het risico op
waardeverlies groot is. Tijdens bezuinigingen vereist herbestemmen een investering in
kennis, manuren en vaardigheden. Dit komt vaak het gebouw niet ten goede (Nationaal
programma herbestemming, 2011).
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2.2 Financiële aspecten
De Rijksdienst heeft een subsidieregeling om de herbestemming van monumenten en
gebouwen met cultuurhistorische waarde te stimuleren. Dit om te voorkomen dat
monumenten langere tijd leeg staan en daardoor achteruit gaan. Belanghebbende en/of
eigenaren kunnen de subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek naar de
mogelijkheden voor een herbestemming van een monumentaal pand. Daarnaast kan een
subsidie worden aangevraagd voor het wind- en waterdicht maken van het gebouw tijdens
de planvorming. (Monumenten, sd) Onder deze regeling vallen alle maatregelen die een
gebouw moeten beschermen tegen weersinvloeden. Hieronder vallen ook maatregelen
tegen verzakking of instorting. Het gaat hierbij wel om tijdelijke en sobere maatregelen.
Restauratie, herstel en onderhoud vallen niet onder de subsidieregeling (Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, 2014).
Voor de aanvraag van subsidie kan men een berekening maken. Wanneer er subsidie voor
een haalbaarheidsonderzoek wordt gegeven, bepaald de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed eerst welk deel van de kosten subsidiabel is. Per aanvraag voor een
haalbaarheidsstudie wordt er minimaal € 7.000, - en maximaal € 17.500, - aan subsidiabele
kosten gehanteerd. De subsidie voor het wind- en waterdicht maken van een gebouw is
minimaal € 7.000, - en maximaal € 35.000, -. Daarnaast wordt er bij de subsidieverlening een
subsidiepercentage van 70% aangehouden (Monumenten, sd).
Naast de subsidieregeling is er de Cultuurfonds-hypotheek. Dit is een lening met een hele
lage rente (van 4,5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%). Het is een initiatief
van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Restauratiefonds. Op dit moment is het fonds in
Noord-Brabant niet beschikbaar, maar men kan zich registreren om in aanmerking te kome n
zodra het budget is aangevuld (Restauratiefonds, sd).
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Conclusie
Het aantal Rijksmonumenten in Nederland is aanzienlijk veel. Zelfs de ontwikkeling van
beschermde stads- en dorpsgezichten is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op figuur 2 is
dan ook duidelijk te zien, dat er na het inwerkingtreding van de Monumentenwet 1961 tot
2014 het aantal aangewezen stads- en dorpsgezichten behoorlijk is gestegen. Het aantal
industrieel erfgoed complexen is ook behoorlijk hoog, dit is dan ook te zien aan de
subsidieaanvragen voor haalbaarheidsonderzoeken in deze categorie. Het vraagt dan ook
om een uniek herbestemmingsopgave, wat zeer actueel is de laatste jaren.
Het herbestemmen van erfgoed heeft vele voordelen. Door middel van herbestemming
worden de gevolgen van leegstand tegengegaan. Het zorgt voor duurzaamheid doordat er
minder grondstoffen benodigd zijn als nieuwbouw. Op het gebied van ruimtelijke
ontwikkelingen zorgt het voor een kwaliteitsimpuls aan de buurt en veiligheid voor de
omgeving. Het werkt als katalysator op het gebied van gebiedsontwikkeling. Financieel zorgt
het voor een verhoging van de waarde voor de omliggende bebouwing en grond, en zorgt
het voor een verhoging van de OZB opbrengsten. Ten slotte draagt het bij aan het behoud
van cultureel erfgoed. Het verbeterd de culturele ontwikkeling en leidt vaak tot gewilde
locaties in de creatieve en culturele sector.
Hiertegen zijn er ook een aantal nadelen op te sommen voor het herbestemmen van
erfgoed. Zo vereist het herbestemmen voor een intensieve samenwerking tussen diensten
en partijen en zijn deze vaak nog niet echt optimaal. Het kan nadelige gevolgen hebben voor
het gebouw. Door het intensievere gebruik en verbouwing van het gebouw, kan de
monumentale waarde van het gebouw worden aangetast. Verder zijn er minder strengere
eisen gesteld voor het herbestemmen op gebied van duurzaamheid, aan onder andere
energieverbruik wat nadelig kan zijn voor het milieu. Daarnaast past een herbestemming
niet altijd bij de stedenbouwkundige randvoorwaarden van de gemeente, waardoor de
ruimtelijke visie moet worden aangepast.
Voor een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor een herbestemming van een
monumentaal pand, is er een subsidieregeling beschikbaar vanuit de Rijksdienst. Dit om de
monumenten en gebouwen met een cultuurhistorische waarde te stimuleren en om te
voorkomen dat deze gebouwen voor een langere tijd leeg staan en daardoor achteruit gaan.
Daarnaast kan er een subsidie aangevraagd worden voor het wind en waterdicht maken van
het gebouw tijdens de planvorming. Naast de subsidieregeling kan er gebruik worden
gemaakt van de Cultuurfonds-hypotheek. Dit is een lening met een hele lage rente (van 4,5%
onder de marktrente met een minimum van 1,5%), het is alleen nog niet beschikbaar in
Noord-Brabant.
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3. Herbestemmen vroeger en nu
Er heeft een verandering plaatsgevonden in het denken over kunst, cultuur en creativiteit.
Sinds de jaren tachtig is de overtuiging dat creativiteit en ondernemen samengaan sterk
gegroeid. Richard Florida ‘s theorie over stedelijke ontwikkeling en creativiteit kan gezien
worden als een onderbouwing voor die opvatting. De socioloog heeft beleidsmakers er in
het afgelopen decennium wereldwijd te weten overtuigen dat kunst, cultuur en creativiteit
in een stad economische progressie teweeg kunnen brengen. Richard Florida heeft zijn
theorie op dat van Jane Jacobs gebaseerd, een Amerikaanse stadsfilosofe en activiste die in
de jaren zestig de werking van de levende of levendige stad beschreef. Zowel de gedachten
van Jane Jacobs als dat van Richard Florida wordt tegenwoordig breed erkend binnen
stedelijke gebiedsontwikkelingen en hebben hun weerslag op het cultureel beleid
(Franke, 2010). In hoofdstuk 5 zullen beide theorieën dan ook aan bod komen.

‘’Oude ideeën kunnen soms nieuwe gebouwen gebruiken,
nieuwe ideeën hebben oude gebouwen nodig’’
Jane Jacobs, stadssocioloog

Er zijn heel veel voorbeelden van creatieve fabrieken op te noemen. De vraag waarom deze
enorme, oude, ruwe fabrieken zulke gewilde locaties voor culturele evenementen en
creatieve talenten zijn, is de start van dit onderzoek geweest naar de waardecreatie van
industrieel erfgoed. Welke intrinsieke of toegeschreven kwaliteiten herbergen deze
industriële landschappen? Zijn het de enorme afmetingen die dwingen tot de verschillende
activiteiten en functies die volgens Jane Jacobs tot ruimtelijke kwaliteit leiden? Is het een
behoefte aan authenticiteit en symboolwaarde? Zit het in het DNA van de plek of is het een
hang naar het tijdperk dat er nog dingen gemaakt werden? Of zijn het juist de sterke
contrasten die de ruimtelijke kwaliteit van herbestemd industrieel erfgoed bepalen?
Tevens blijken herbestemde industriële complexen te fungeren als katalysator van
ontwikkelingen. Als aanjager voor kwaliteitsverbetering in de omgeving, als motor voor
innovatie, als trekker voor kosmopolitische cultuuruitingen en tegelijkertijd als
ontmoetingsplaats voor bewoners uit de omgeving.

WAARDECREATIE DOOR HERBESTEMMEN VAN INDUSTRIEEL ERGOED

27

3.1 Opkomst van een industrieel tijdperk
De industriële revolutie die zich in de negentiende eeuw vanuit England uitrolde over WestEuropa, Amerika en later ook de rest van de wereld, bracht grote veranderingen met zich
mee. In tegenstelling tot de grootschalige industriële ontwikkeling die in de negentiende
eeuw in de ons omringende landen Duitsland, Engeland en België een normaal verschijnsel
werd, bleef de Nederlandse economie traditioneel, met landbouw en ambachtsnijverheid.
Omstreeks 1880 begint het een beetje te veranderen in Nederland. In de steden ontstaat
een veelheid aan nieuwe bedrijvigheid in de handel en kleinschalige industrie. De
revolutiebouw in de negentiende eeuw rondom de grote steden was nog van slechte aard.
Het waren slechte woon en werkomstandigheden voor de grote groepen mensen die van
het platteland kwamen om te werken in de fabrieken. (Cerutti, 2011)
Toch blijven het aantal fabrieken die
het hele stadsbeeld domineren in
Nederland vrij zeldzaam, met als
uitzonderingen het industrielandschap
voor voedingsmiddelen langs de Zaan,
de aardewerk van Regout in
Maastricht, de textielfabricage in
Twente en Tilburg en Philips in
Eindhoven. Het zijn complexen die
soms zelfs uitgroeiden tot industriële
landschappen met eigen woonwijken,
scholen, sport en andere
voorzieningen voor de
fabrieksarbeiders, zoals Philips in
Eindhoven en het fabriekscomplex van Figuur 7: Het fabriekscomplex van Petrus Regout
Petrus Regout, zie figuur 7.
aan de Boschstraat en het Bassin 1865
Bron: Wikipedia (2015)

3.2 Korte bloei en transformatie
Na de Eerste Wereldoorlog ontstaat een proces van industriële vernieuwing, voornamelijk
op het gebied van elektronica, chemie en autoproductie. Pas na de Tweede Wereldoorlog,
als blijkt dat ongeveer een derde van de productiecapaciteit is verdwenen, kiest de
Nederlandse overheid bewust voor een snelle wederopbouw van de Nederlandse industrie.
Dankzij de Marshallhulp kunnen productiemiddelen en nieuwe machines worden ingevoerd
voor de sterk groeiende bevolking (drie jaar na de tweede wereldoorlog). Vanaf de jaren
zestig ontstaan grote arbeidstekorten en worden gastarbeiders naar Nederland gehaald om
in de fabrieken te werken. Hierbij bereikt de Nederlandse industrie haar naoorlogse top met
een derde van de totale werkgelegenheid. Op figuur 8 is het affiche van de Marshallplan
weergegeven.
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In de jaren tachtig breekt er een wereldwijde economische
crisis uit, wat een enorme werkloosheid tot gevolg heeft.
Veel mensen worden ontslagen, met grote gevolgen die
ook nu nog voelbaar zijn in de oude industriegebieden. Nu
door globalisering, dalende transportkosten en lagere
lonen en in onder meer Azië de productie van goederen
steeds verder af komt te liggen van de plek waar deze
goederen gemaakt worden, verandert de economische
structuur en gaan Nederlandse bedrijven zich steeds meer
concentreren op hoogwaardige, kennisintensieve en
creatieve industrie. Ondanks de toenemende digitalisering
zijn ontmoeting en inspiratie van essentieel belang.
Hiervoor worden de inspirerende plekken opgezocht, met
gelijkgestemden in een onderscheidende omgeving, in
creatieve steden en fabrieken. (Hoogstraten, 2013)
Figuur 8: Affiche van Marshallplan
Bron: Wikipedia (2015)

3.3 Behoud door verzet
Voor een deel van de bevolking staan de oude leegstaande fabrieken vooral symbool voor
ellendige levens en arbeidsomstandigheden en voor het verval en de verloedering van hun
buurt door sluiting van de fabrieken. De ongebruikte fabrieken worden dan ook niet echt
gewaardeerd en worden in grote aantallen gesloopt. Een bevolkingsgroep die eigenlijk als
eerste bijdraagt aan het behoud van stedelijke industriële complexen is de vanaf jaren
zeventig opkomende kraakbeweging. Als reactie op de hoge woningnood keren ze zich tegen
speculanten en grootschalige sloop in binnensteden. Vooral in de jaren tachtig k omen veel
panden leeg te staan omdat er vanwege de economische crisis, geen geld is om er
substantieel iets mee te doen. Dankzij de inzet van de krakers zijn bijzondere historische
complexen behouden. Geslaagde voorbeelden van kraakbolwerken in voormalige fabrieken
uit de jaren tachtig, die nog steeds functioneren als bedrijfsverzamelgebouwen met
culturele activiteiten, zijn het Amsterdamse Tetterode complex en Hooghiemstra in Utrecht.

3.4 Behoud door ontwikkeling
Vanaf de jaren negentig wordt de waarde van industrieel erfgoed door inzet van betrokken
bewoners en erfgoedorganisaties steeds meer gewaardeerd en krijgt het vaker een
beschermde monumentenstatus. Mede door projecten zoals Belvedère, verandert de
maatschappelijke kijk op de betekenis van erfgoed. Van 1999 tot en met 2009 heeft het
programma Belvedère de inzet van cultuurhistorie bij ruimtelijke transformaties
gestimuleerd. Het doel van Belvedère was om de cultuurhistorie meer richtinggevend te
laten zijn in de ruimtelijke inrichting van Nederland. Niet alleen de architectonische
kwaliteiten van een gebouw is waardevol, zodat er ingezet kan worden op behoud en
restauratie, maar juist de karakter en de culturele betekenis van een gebouw voor
ontwikkeling van de omgeving zijn belangrijke aspecten. De aanpak van behoud door
ontwikkeling van cultureel erfgoed krijgt een verdere vertaling in het overheidsbeleid en
wordt vastgelegd in wet en regelgeving, zoals de nieuwe wet op de monumentenzorg. Niet
alleen betrokken bewoners en monumentenorganisaties strijden nu voor behoud van het
erfgoed, ook ontwikkelaars en gemeenten zien steeds meer de waarde van cultureel erfgoed
als drager van identiteit van een gebied, dat vanuit de betekenis in het verleden kan
bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van een locatie.
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3.5 Van wederopbouw naar organische groei
Na een periode van naoorlogse stedenbouw, die in Nederland gekenmerkt wordt door sloop
en snelle wederopbouw met monotone nieuwbouwwijken en bedrijfsterreinen aan de
buitenrand van steden, zijn tegenwoordig de spoorzones van binnensteden en oude
industriegebieden aan de beurt als ontwikkelingsgebieden. Daarbij zoeken planologen,
stedenbouwers en ontwikkelaars steeds meer naar functiemenging, identiteit, kwaliteit en
een betekenisvolle leefomgeving. Van een uiteengelegde stad naar een meer geïntegreerd
stedelijk geheel. Hierbij is de theorie van Jane Jacobs over de betekenis van diversiteit,
menging van functies, oud en nieuw en dichtheid en levendigheid goed toepasbaar voor
herbestemming van karakteristieke gebouwen. Hierbij kan het dienen als aanjager voor de
transformatieproces: van verouderde bedrijfsterreinen naar multifunctionele wijken met
levendigheid en verschillende activiteiten.

3.6 Stagnerende gebiedsontwikkeling
Als vanaf 2008 de economische crisis uitbreekt en de gevolgen van globalisering en krimp
zich meer en meer aandienen, wordt het lastig om de hoge kosten van restauratie en
herbestemming te verevenen met winst op kantoor en woningverkoop. Grootschalige
gebiedsontwikkeling vanuit een eindplan stagneert, hierdoor wordt er gezocht naar
manieren om de ontwikkeling weer op gang te krijgen. Hieruit blijkt dat een vorm van
organische ontwikkeling vanuit een hergebruik van bestaande gebouwen en tussenfuncties
te kunnen werken. Gebiedsontwikkeling wordt van een stedenbouwkundige transformatie
steeds meer een culturele en sociaal-maatschappelijke opgave. Omdat het bij
herbestemming om bijzondere interdisciplinaire processen gaat, waarbij de gebouwen en
complexen vragen om een specifieke aanpak en een bijzonder programma, zijn voorbeelden
van succesvolle transformatiestrategieën van groot belang. In de volgende hoofdstukken
zullen er een aantal herbestemmingsprojecten worden geanalyseerd, waarbij er inzicht
wordt gegeven in onorthodoxe ontwikkelingsstrategieën, transformatiemethodieken en
kritische slagingsfactoren voor het herbestemmingsproces. (Hoogstraten, 2013)
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Conclusie
Als we kijken naar de vragen die aan het begin van de hoofdstuk zijn opgesomd, zoals de
vraag of het de grote afmetingen zijn die dwingen tot verschillende activiteiten en functies,
kan er gezegd worden dat dit er degelijk wel mee te maken heeft. Voor activiteiten in de
creatieve en culturele sector heb je grote en wat oudere gebouwen nodig om je functie te
kunnen beoefenen en zelfs om nieuwe inspiraties op te doen. In hoofdstuk 2 kwamen al de
vele voordelen van het herbestemmen van industrieel erfgoed naar voren, hierin is ook
beschreven dat het herbestemmen zorgt voor een kwaliteitsimpuls voor de buurt en de
veiligheid in de omgeving vergroot. Daarnaast werkt het herbestemmen van karakteristieke
gebouwen als katalysator voor de gebiedsontwikkeling en wordt de gebiedsidentiteit/ DNA
van een plek (symboolwaarde) versterkt en als laatste wordt de culturele geschiedenis van
een gebouw en gebied verrijkt. Om dit alles daadwerkelijk te kunnen toetsen in de praktijk,
zullen er interviews gehouden worden met stakeholders van de gekozen cases en een
enquête opgesteld worden om de ervaringen en meningen van professionals in het
vakgebied mee te nemen voor het beantwoorden van deze vragen.
Naast de vele voordelen dat herbestemmen na de jaren heen heeft gebracht, heeft het
daarentegen ook nadelen. Als we kijken naar behoud door verzet kunnen we concluderen
dat voor een deel van de bevolking, de oude leegstaande fabrieken vooral symbool staan
voor ellendige levens en arbeidsomstandigheden. Maar voor de grotere deel van de
bevolking zijn dit ook de plekken waar zij met mensen uit de buurt hebben gewerkt en hun
brood mee hebben verdiend. De opkomst van de industriële tijdperk zorgde aan het begin
van de 19e eeuw voor een grootschalige industriële ontwikkeling voor vele landen, echter
bleef de Nederlandse economie traditioneel. Het aantal fabrieken die het hele stadsbeeld
domineren blijven in Nederland vrij zeldzaam, met een uitzondering van enkele bedrijven
zoals Philips in Eindhoven.
Na de eerste wereldoorlog ontstaat er een proces van industriële vernieuwing, vooral op het
gebied van elektronica, chemie en autoproductie. Pas na de tweede wereldoorlog als blijkt
dat ongeveer een derde van de productiecapaciteit is verdwenen, kiest de Nederlandse
overheid bewust voor een snelle wederopbouw. Vanaf de jaren zestig ontstaan grote
arbeidstekorten en worden gastarbeiders naar Nederland gehaald om in de fabrieken te
werken. Een bevolkingsgroep die eigenlijk als eerste bijdraagt aan het behoud van stedelijke
industriële complexen is de vanaf jaren zeventig opkomende kraakbeweging, als reactie op
de hoge woningnood. Door de inzet van de krakers zijn bijzondere historische complexen
behouden.
Vanaf de jaren negentig is er anders gekeken naar de waarde van industrieel erfgoed, door
inzet van betrokken bewoners en erfgoedorganisaties. Het werd meer gewaardeerd en
kreeg vaker een beschermde monumentenstatus. Dankzij de projecten zoals de belvedère, is
de maatschappelijke belang van erfgoed beter benut. Nu wordt er steeds meer vanuit een
sociaal-maatschappelijke opgave gekeken naar een transformatie van een gebouw en/of
gebied.
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4. Erfgoed en krimp
De discussie over bevolkingskrimp in Nederland kwam pas op gang aan het begin van 2006,
met het verschijnen van het rapport ‘structurele bevolkingsdaling, een urgente invalshoek
voor beleidsmakers’ en meerdere publicaties van Wim Derks (Derks, 2006). Dit werd snel
opgepakt door het Ruimtelijke Planbureau, dat nog in hetzelfde jaar met een rapport over
‘krimp en ruimte’ (Dam, Groot, & Verwest, 2006). Nederland is niet gewend aan krimp en
gaat er nog maar moeizaam mee om. (Woestenburg, 2012). Gezien vanuit historisch
perspectief is krimp echter niet echt nieuw meer. Het nieuwe aan de huidige krimp is dat we
die willen bestrijden. Groei en krimp kun je naast elkaar zetten, maar door de snelle groei
sinds de industriële revolutie zijn we dat helemaal vergeten. Nu is de gedachte ontstaan dat
er een stimulerend beleid nodig is voor regio’s die economisch achterblijven.
De erfgoedsector kan bijdragen aan het bewustzijn over krimp. Historisch onderzoek kan
hierbij helpen om inzicht te krijgen in de langdurige processen van groei en krimp. Zo is er
ook in de late middeleeuwen al in grote delen van Europa een periode van bevolkingskrimp
geweest, veroorzaakt door epidemieën (de pest) en de landbouwcrisis. Dit leidde tot
concurrentie tussen regio’s waarbij sommige gebieden zich redelijk handhaafden maar
andere letterlijk achterbleven en leegliepen. De discussie over krimp in de erfgoedwereld
komt nog maar langzaam op gang. Toch heeft bevolkingskrimp potentieel grote gevolgen
voor het erfgoedbeheer. Langdurige leegstand doordat de huidige functie komt te vervallen
vormt een bedreiging voor gebouwen. In krimpgebieden is de kans dat de eigenaar of
beheerder vertrekt groter en het aanbod van potentiële nieuwe gebruikers kl einer. Bij
leegstand verliest het erfgoed de economische waarde om het te onderhouden. Een
bepaalde mate van economische stagnatie hoeft per definitie niet altijd ongunstig te zijn
voor erfgoed. Waar economische groei en welvaart in het verleden bleken uit te nodigen tot
vernieuwing en sloop, leidde stagnatie ook wel tot hergebruik. We zien dat ook in de huidige
recessie: mensen stellen de aankoop van een nieuwe auto uit en knappen de oude weer op.
In Cuba heeft dat vijftig jaar geduurd en komen nu toeristen af op de grote aantallen
Amerikaanse auto’s uit het midden van de vorige eeuw die daar nog steeds rondrijden.
(Graaf, 2014)
Zo stellen mensen in een crisisperiode als de huidige ook de aanschaf van een nieuwe
woning uit. In plaats daarvan knappen ze hun bestaande woning nog een keer op. Ook in het
verleden heeft dat plaatsgevonden. In steden die economisch stagneerden, werd de
bestaande bebouwing opgeknapt in plaats van dat het werd vervangen. Zij kregen daarmee
de kans om ‘oud’ te worden. Steden die dat in de vroegmoderne tijd (na de middeleeuwen)
overkwam, werden in de negentiende eeuw belangrijke toeristische bestemmingen.
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Maar als de economische en demografische problemen te groot worden en te lang
aanhouden, treedt het verval in en stort de bebouwing na verloop van tijd letterlijk in. Een
van de gevolgen van bevolkingsdaling is het verdwijnen van concurrentie: als de woning
naast dat van iemand anders niet wordt opgeknapt, dus verloedert raakt, ga je zelf ook
minder snel investeren in de woning. De financiële prikkel voor onderhoud is kleiner,
naarmate de waarde van het vastgoed daalt en mensen de kans op verkoop van de eigen
woning zien verkleinen en dat is in krimpgebieden, waar het aanbod de vraag overtreft, al
gauw het geval. Onderstaande figuur 9 vat deze processen samen.

Figuur 9: Een verband tussen economie en erfgoed
Bron: Renes, J. (2011). Erfgoed in interessante tijden. Vrije Universiteit, Amsterdam
De relatie tussen krimp en erfgoed heeft ook een andere, meer succesvolle meerwaarde.
Een meerwaarde die een belofte in zich draagt voor zowel het erfgoed als zijn omgeving. Die
komt in beeld als het erfgoed verbonden kan worden aan een nieuwe, eigentijdse functie of
betekenis. Het blijkt dat historische gebouwen bijvoorbeeld geschikt zijn om startende
bedrijven te huisvesten. Betaalbare panden zijn in krimpgebieden ruimschoots beschikbaar,
maar erfgoed kan daar een ambiance aan toevoegen waar vooral creatieve ondernemers
zich door laten kunnen inspireren. Historische landschappen kunnen samengaan met nieuwe
economische dragers zoals recreatie en toerisme.
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4.1 Krimpgebieden en anticipeergebieden
Nederland kent 20 krimp- en anticipeergebieden. Dit zijn regio’s die kampen met
bevolkingsdaling of die daar in de toekomst mee te maken gaan krijgen. De verschillen
tussen krimpgebieden en anticipeergebieden zijn: De gebieden waar de bevolkingskrimp het
sterkst is zijn de zogenaamde topkrimpgebieden. In deze gebieden daalt de bevolking met
16% tot 2040, zo is in ieder geval de verwachting. Vooral gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen,
Zuid-Limburg en Noord- en Oost Groningen hebben te maken met een dalend aantal
inwoners (Rossum, 2011).
Daarnaast zijn er gebieden waar de bevolking nu nog niet daalt, maar in de toekomst wel.
Dit zijn de anticipeergebieden. De verwachting is dat hier het aantal inwoners tot 2040 met
4% zal dalen. Voor een totaaloverzicht van krimp en anticipeergebieden per gemeente
(zie bijlage 5).

4.1.1 Oorzaken en gevolgen bevolkingskrimp
Bevolkingsdaling kan grote gevolgen hebben voor het gebied/regio. Zo zorgt een
vergrijzende bevolking voor minder aantrekkingskracht voor bedrijven. Met verlies van
banen tot gevolg. Ook winkels, scholen en andere voorzieningen kunnen verdwijnen. Op
figuur 10, zijn dan ook zowel de krimp als anticipeergebieden in Nederland weergegeven.
Oorzaken bevolkingsdaling
De bevolking in krimpgebieden daalt of verandert van
samenstelling. De heeft de volgende oorzaken:
- Er worden minder kinderen geboren.
- Gezinnen met kinderen gaan naar grotere steden.
- Jongeren en hoogopgeleiden trekken naar grotere
steden.
Gevolgen bevolkingsdaling
Doordat jongeren verhuizen naar grotere steden
vergrijst de bevolking in de krimpgebieden. Een
gemeente met veel oudere inwoners kan minder
aantrekkelijk zijn voor bedrijven. Of bedrijven kunnen
moeite hebben om aan voldoende geschikt personeel
te komen.
Andere gevolgen voor bevolkingsdaling zijn:
- Minder scholen, doordat er minder leerlingen zijn;
- Dalende huizenprijzen door leegstaande woningen;
- Minder nieuwbouw;
- Minder vraag naar huurwoningen;
- Minder zorgvoorzieningen;
- Minder omzet voor winkeliers;
- Minder sportfaciliteiten;
Figuur 10: Kaart krimp en anticipeergebieden
Bron: Kaart Rijksoverheid (2015)
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4.2 Inleiding
Naast het feit dat Oisterwijk geen krimpgebied is en zelfs geen anticipeergebied (daling van
circa 4% tot 2040) is er naar aanleiding van de interview met de projectleider van de
gemeente Oisterwijk wel gebleken, dat er toch wel een daling plaatsvind in de komende
jaren. Dit hoeft dan in principe niet heel veel te zijn, maar kan toch tot gevolg hebben dat er
leegstand optreed. Zoals in de inleiding is beschreven heeft bevolkingskrimp potentieel
grote gevolgen voor het erfgoedbeheer. Langdurige leegstand doordat bijvoorbeeld de
huidige functie komt te vervallen, na de vertrek van de eigenaar of beheerder is behoorlijk
groot, waardoor het een bedreiging vormt voor de gebouwen. Om dit te kunnen bestrijden
zijn er een aantal functies binnen erfgoed toepasbaar. De vier functies die erfgoed in
gebieden (voornamelijk krimpgebieden) kan hebben worden hieronder beschreven. Deze
functies zijn naar voren gekomen op basis van internationaal onderzoek: ‘werven en
verbinden, krimp en erfgoed in Europa’ dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft
laten uitvoeren. (Graaf, 2014)

4.2.1 De functies binnen erfgoed
Erfgoed als voedingsbodem
Als voedingsbodem kan erfgoed pioniers werven en zo nieuwe activiteiten naar het gebied
toe brengen. In het bijzonder industrieel en agrarisch erfgoed leent zich daar goed voor,
maar bijvoorbeeld ook voormalige schoolgebouwen en kerken. Enthousiaste en
ondernemende mensen laten zich graag door erfgoed inspireren en kunnen het inzetten en
beheren als bron van nieuwe energie en ondernemerschap.
Aanbevelingen:
 Geef initiatieven van burgers en ondernemers de ruimte.
 Centreer initiatieven die zich voordoen zo veel mogelijk in en rondom het
beschikbare erfgoed.
 Houd de oorspronkelijke betekenis van het erfgoed zo veel mogelijk overeind, maar
met nieuwe vormen van productie en creativiteit als economische motor.
Erfgoed als ontmoetingsplaats
Als ontmoetingsplaats kan erfgoed bewoners verbinden. De lokale betekenis van het
erfgoed wordt dan kracht bijgezet door het letterlijk te benutten als plek waar bewoners
elkaar kunnen ontmoeten. Juist in krimpgebieden is de behoeft e aan plekken waar mensen
elkaar kunnen blijven ontmoeten groot.
Aanbevelingen:
 Koester het cultureel erfgoed en concentreer er zo veel mogelijk sociale activiteiten.
 Zet initiatieven laagdrempelig op. Zorg wel voor een goed onderbouwd
ondernemersplan.
 Laat bewoners zelf betekenis geven aan de plek en functie er van. Zet lokal e
bedrijven en krachten in die bijdragen aan het herstel en beheer.
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Erfgoed als uithangbord
Een veelvoorkomende functie van erfgoed in krimpregio’s is die van uithangbord. Erfgoed
schenkt een streek, stad of dorp een eigen gezicht dat buitenstaanders kan verleiden tot een
bezoek of zelfs een verhuizing. Alleen al door zijn aanwezigheid en onbetwiste waarde trekt
erfgoed publiek aan en daarmee ook economische en culturele activiteiten naar het gebied.
Aanbevelingen:
 Maak het verleden zichtbaar, tastbaar en beleefbaar.
 Ontwikkel een uitgekiende marketingstrategie waarbij vraag en aanbod op elkaar
zijn afgestemd.
 Zorg voor goede bescherming en onderhoud van het erfgoed.
Erfgoed als totempaal
Bij erfgoed als totempaal staan de bewoners centraal. Lokaal erfgoed kan de bevolking van
een gebied identiteit, houvast, trots en richting geven. Dat zijn waarden die juist in een
krimpende omgeving van groot belang zijn. Een karakteristiek landschap, een markant
gebouw of een streekproduct geeft mensen het gevoel ‘thuis’ te zijn en kan bijdragen aan
het collectieve geheugen, harmonie en geborgenheid. Erfgoed kan een rol spelen bij het
opbouwen, onderhouden en verankeren van identiteit.
Aanbevelingen:
 Vergroot de trots op het erfgoed door te investeren in behoud en ontwikkeling van
cultureel erfgoed.
 Organiseer activiteiten die de verbinding van bewoners met de plek versterken.
 Betrek bewoners actief bij het beheer van het streekeigen erfgoed.
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Conclusie
De discussies over krimp in de erfgoedwereld komt momenteel maar langzaam op gang.
Toch heeft bevolkingskrimp potentieel grote gevolgen voor het erfgoedbeheer. Langdurige
leegstand doordat bijvoorbeeld de huidige functie komt te vervallen, vormt een bedreiging
voor gebouwen. In krimpgebieden is de kans dat de eigenaar of beheerder vertrekt groter en
het aanbod van potentiële nieuwe gebruikers kleiner. De relatie tussen krimp en erfgoed
heeft ook een andere, meer succesvolle meerwaarde. Een meerwaarde die een belofte in
zich draagt voor zowel het erfgoed als zijn omgeving. Die komt in beeld als het erfgoed
verbonden kan worden aan een nieuwe, eigentijdse functie of betekenis. Zoals in hoofdstuk
4.2 is beschreven is Oisterwijk geen krimp of anticipeergebied, wel kunnen deze functies ook
goed toegepast worden voor gebieden waar de bevolkingsdaling wat minder snel afneemt of
zelfs toeneemt. De vier functies zorgen ieder afzonderlijk voor een meerwaarde v oor de
omgeving en het erfgoed. De verhouding tussen deze vier functies en de betekenis die het
kan hebben voor een gebied zijn weergegeven in figuur 11.
Succesvolle erfgoedprojecten in gebieden combineren na verloop van tijd verschillende
functies. Als overheden, bedrijven, burgerinitiatieven één of meer van de vier
erfgoedfuncties doelgericht ondersteunen, kan er voor het gebied een vliegwieleffect
optreden. Een strategie die begint bij het erfgoed en respect toont voor de lokale of
regionale geschiedenis, kan een negatieve spiraal ombuigen. Dit zal dan ook in de komende
hoofdstukken worden meegenomen als leidraad om de waardecreatie binnen industrieel
erfgoed in kaart te brengen.

Figuur 11: De vier functies in logische verhouding tot elkaar
Bron: de Graaf, A. (2014) Werven en verbinden, krimp en erfgoed. Rijksdienst voor het
Cultureel erfgoed, Amersfoort.
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5. Waarde binnen erfgoed
Waarde is een van de kernbegrippen in de zorg voor het erfgoed. Hoe erfgoed gewaardeerd
wordt, is aan verandering onderhevig. In het huidige tijdspad is nog vaak te zien dat het
zichtbaar maken van wat erfgoed ‘opbrengt’: dat wil zeggen wat het waard is in termen van
financiële inkomsten, zich nog vaak als een trend voortzet. ‘Waarde’ staat natuurlijk voor
veel meer; het is een veelzijdig begrip. Hieronder zal er duidelijk worden gemaakt wat e r
allemaal onder wordt verstaan (Bazelmans, 2012).
De waarde van het herbestemmen van erfgoed kan op verschillende manieren getoetst en
gedefinieerd worden. Vaak wordt er bij herbestemming van cultureel erfgoed vooral naar de
financieel-economische meerwaarde gekeken. Voorbeelden hiervan zijn: waardestijging van
de grond of van het vastgoed van het complex of de omgeving (Cerutti, 2011). Zo is er
aangetoond dat monumenten, voorzieningen en historische binnensteden wel degeli jk
positieve effecten genereren op de grondwaarde en het vestigingsklimaat voor bewoners en
bedrijven (Dommelen, 2011). Dit werd dan ook aangetoond met de publicatie ‘Cultureel
erfgoed op waarde geschat’ van Platform 31.
Van oudsher speelt een cultuurhistorisch perspectief op de waarde van erfgoed een
hoofdrol. Daarnaast is er veel aandacht voor de vraag naar de economische waardering van
erfgoed: wat gaat het kosten en wat levert het uiteindelijk op. De waarden van erfgoed zij n
hierdoor niet uitgebreid beschreven of vastgelegd. Naast de ruimtelijke, culturele,
maatschappelijke en sociaaleconomische waarden zijn er nog een tal van waarden die onder
deze kopjes geplaatst kunnen worden. Dit zijn de gebruikswaarde, marktwaarde,
cultuurhistorische waarde, belevingswaarde en levensbeschouwelijke waarde. De
bovengenoemde waarden hangen tot in zekere zin met elkaar samen, maar zijn toch
moeilijk onder een gemeenschappelijk groep onder te brengen (Dommelen, 2011).
De betekenis van het begrip ‘waarde’ is niet te omschrijven in een paar woorden of zinnen.
Het wordt gebruikt voor zeer uiteenlopende betekenissen. Zo kan het bijvoorbeeld ook
gebruikt worden als synoniem van prijs; het bedrag dat je voor iets moet betalen, maar ook
voor gedrag van personen, zoals normen en waarden. In de professionele erfgoedzorg wordt
de waardering van erfgoed vrijwel altijd in wetenschappelijke of cultuurhistorische termen
beschreven. Voor de waardering wordt er gekeken naar de objectieve staat of conditie van
het gebouw en de betekenis die het erfgoed heeft voor de geschiedschrijving van
professionele archeologen, kunst- en architectuurhistorici en historici.
Het perspectief van eigenaren, gebruikers, belanghebbenden en belangstellenden wordt
niet of nauwelijks meegewogen. Overige waarden, zoals bijvoorbeeld gebruikswaarde,
marktwaarde, belevingswaarde of levensbeschouwelijke waarden worden vaak ook
achterwege gelaten. Zo zijn er ook waarden die voor ieder persoon anders zullen zi jn, zoals
belevingswaarde de betekenis ontleent zich aan de tegenstelling tussen rede of ratio en
gevoel of emotie. Het eerste is een wetenschappelijke waardering, het laatste een
belevingswaarde. Emotie en gevoel is voor iedereen persoonlijk (subjectief) en lastig om te
beantwoorden. Toch zullen de meeste mensen door een goede vraagstelling kunnen
vertellen wat erfgoed voor ze betekend en welke verhaal het hen verteld.
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5.1 Jane Jacobs gezonde stad
Zoals in hoofdstuk drie al is aangegeven ontwikkelde Jane Jacobs haar theorie ten aanzien
van stedelijke ontwikkeling in de jaren zestig, een tijd waarin in Amerika sprake was van een
nieuwe trend met betrekking tot stadsontwikkeling. Dit waren vooral grote
nieuwbouwprojecten, die werden gestuurd vanuit de gemeenten. In plaats van dat oude
complexen een nieuwe functie kregen, werden wijken op grote schaal gesloopt en kwam er
nieuwbouw voor in de plaats. Daar uitte Jane Jacobs dan ook kritiek op. De stedelijke
omgeving werd volgens haar eentonig door de grote, van te voren opgezette plannen.
Bovendien geloofde Jacobs niet dat steden volledig maakbaar waren van bovenaf. Ook de
bewoners van de directe omgeving (gebruikers van de stad) moesten volgens haar de
invulling van de stedelijke ruimte kunnen bepalen. Jane Jacobs theorie gaat dan ook over de
invloed van zowel de fysieke omgeving als die van haar gebruikers op het functioneren van
de stad. Het werk van Jane Jacobs kan gezien worden als de basis voor stadsvernieuwing
zoals die vandaag de dag aan de orde is. Het is een betoog over de werking van de levende
of levendige stad en geeft een beeld van de moeilijkheden (knelpunten) bij de
herontwikkeling van stedelijke gebieden (Franke, 2010).
Moeilijkheden bij stedelijke revitalisatie
De ontwikkelaars van de ruimtelijke omgeving hebben niet altijd invloed op de manier
waarop mensen zich daarbinnen gedragen. Wat er gebouwd is, hoeft per definitie niet
gebruikt te worden zoals de ontwikkelaars ervan in gedachte hebben. Ook kan een
omgeving door nieuwe behoeften op een gegeven moment in gebruikerspopulariteit
afnemen. Of deze dan behouden kan blijven is in grote mate afhankelijk van de ruimtelijke
omgeving, dus of deze aangepast kan worden aan de nieuwe wensen. Een goed voorbeeld
hiervan is de huidige leegstand van vastgoed. Oude kantoorpanden en de directe omgeving
ervan voldoen niet meer aan de huidige eisen, hierdoor is het niet mogelijk om er flexibele
werkplekken te realiseren. Hierdoor staan er veel gebouwen momenteel leeg. Het blijkt over
het algemeen moeilijk om deze panden een nieuwe functie te geven, door te grote
oppervlakten en kosten die het met zich meebrengt.
Als Jacobs wordt geciteerd is het meestal met haar pleidooi voor diversiteit. Wil een buurt
divers zijn, dan zal het aan vier voorwaarden moeten voldoen:
- Menging van primaire gebruiksfuncties;
- Kleine bouwblokken;
- Een mix van oude en nieuwe gebouwen;
- Voldoende concentratie.
Deze voorwaarden versterken elkaar en leiden tot voldoende diversiteit. Met menging van
primaire gebruiksfuncties bedoelt ze dat wonen, werken, winkelen en recreëren in een
buurt moet gaan plaatsvinden, zodat er op elke moment van de dag mensen op straat zijn
en er ruimte is voor een bloeiende wijkeconomie. In een stadsdeel met verschillende
soorten leveranciers en afnemers kunnen ondernemers hun faciliteiten (denk aan
bedrijfsruimtes en productiemiddelen) goed uitvoeren. De onderlinge contact die daardoor
optreedt werkt als een magneet voor bedrijven die op zoek zijn naar een nieuwe
vestigingsplaats (Jacobs, 1962).
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Als tweede indicator voor een levendig gebied noemt Jane Jacobs de aanwezigheid van
kleine bouwblokken. Een wijk heeft volgens haar zowel sociaal als economisch gezien
voordelen, als het bestaat uit kleinere bouwblokken. Hierdoor hebben mensen meer
mogelijkheden om bijvoorbeeld tot een bepaald eindbestemming te komen. Ze kunnen
variëren qua routes, waardoor de kans wordt vergroot om steeds andere mensen te
ontmoeten. Kleine bouwblokken zorgen hierdoor voor meer onderlinge contact. Deze
verspreiding van mensen over een gebied heeft volgens Jacobs twee belangrijke gevolgen:
het vergroot de sociale controle en hiermee de veiligheid in de buurt en door de aanwezig
van een grotere groep mensen krijgt de bedrijvigheid in de gehele buurt evenveel kans.

‘’Steden hebben de mogelijkheid van het verstrekken van iets voor iedereen,
alleen omdat, en alleen als ze zijn gemaakt door iedereen.’’
Jane Jacobs, stadssocioloog

Als derde voorwaarden voor de levendigheid van een gebied noemt de stadsfilosofe de
aanwezigheid van gebouwen die variëren in ouderdom en staat. Vooral oude gebouwen zijn
volgens haar belangrijk voor de aanwezig van verschillende functies. Kleine en nieuwe
ondernemingen hebben namelijk vaak behoefte aan kleinere oppervlakten en lage
maandelijkse kosten. Hierin kunnen oude gebouwen van in voorzien. Als laatste noemt ze
concentratie van en verschil in gebruikers als een bepalende factor voor levendigheid in de
stad. Het is volgens haar belangrijk dat mensen van bijvoorbeeld verschillende
opleidingsniveaus, leeftijden en afkomst in een gebied zitten en regelmatig bij elkaar komen.
Zowel de sociale cohesie als de economie zijn hierbij gebaat. Het is voor veiligheid en de
sfeer in de buurt goed wanneer mensen die zich niet met elkaar kunnen identificeren toch
begrip voor elkaar krijgen. Diversiteit leidt volgens haar tot een zichzelf versterkend effect
van arbeidsverdeling en innovatie, die uiteindelijk de motor vormen achter de economie.
Ook in Nederland worden tot op de dag van vandaag nieuwe buitenwijken gebouwd die niet
voldoen aan de principes en voorwaarden van Jane Jacobs. Maar hierbij is de vraag
gerechtvaardigd of deze wijken er ook wel aan kunnen en moeten voldoen. Neem
bijvoorbeeld de Vinex wijken in Nederland, bouwen in hoge dichtheid en met voldoende
functiemenging is hier bijna onmogelijk en is het misschien ook niet altijd gewenst. Maar
Jane Jacobs biedt niet alleen ideeën voor het ontwerpen of faciliteren van een levende stad,
het is vooral ook een must om de werkelijkheid van de stad te bestuderen en te begrijpen
wat wel en wat niet werkt.
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Conclusie
De waarde van het herbestemmen van erfgoed kan op verschillende manieren getoetst en
gedefinieerd worden. Vaak wordt er bij herbestemming van cultureel erfgoed vooral naar de
financieel-economische meerwaarde gekeken. Voorbeelden hiervan zijn: waardestijging van
de grond of van het vastgoed van het complex of de omgeving. Al heel lang speelt een
cultuurhistorisch perspectief op de waarde van erfgoed een hoofdrol. Daarnaast is er veel
aandacht voor de vraag naar de economische waardering van erfgoed: wat gaat het kosten
en wat levert het uiteindelijk op. De waarden van erfgoed zijn hierdoor niet uitgebreid
beschreven of vastgelegd.
Voor dit onderzoek naar waardecreatie bij de herbestemming van industrieel erfgoed is er
een nieuwe set van waarden en betekenis ontwikkeld. Vanuit de cultuurhistorische
betekenis en het karakter van het industriële complex is gekeken naar culturele en
maatschappelijke opbrengsten van de nieuwe functies en activiteiten binnen het complex en
naar de ruimtelijke uitstraling op de omgeving. Hierbij gaat het om een analyse van sociaal culturele waarden, economische opbrengsten en om de betekenis van cultureel erfgoed
voor de identiteit en de effecten op ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit van de
leefomgeving.
Hiervoor is er een andere methodiek van waarde meting nodig, met een set van waarden en
betekenissen. Vanuit een sociologische invalshoek wordt er ingezoomd op de lastig
kwantificeerbare opbrengsten van achtereenvolgens cultuurhistorische, ruimtelijke, sociaalmaatschappelijke en financieel-economische veranderingen. Voor het kunnen invullen van
deze waarden set van betekenissen is er naast desk research over het onde rwerp een
kwalitatief onderzoek naar uitgevoerd. Hierbij hebben interviews plaatsgevonden met
strategische stakeholders van het ontwikkelingsproces. Dit zijn de eigenaren en
ontwikkelaars, gemeenten en architecten, maar ook de gebruikers. Daarbij is er ingezoomd
op de ontwikkeling van het programma en concept, vanuit de historie naar de toekomstig
gebruik, het proces van het herbestemmen en de opbrengsten en effecten, zowel binnen de
creatieve fabrieken als naar buiten, op de omgeving. Voor de set van waarden en betekenis
(zie bijlage 6).
Succesvolle erfgoedprojecten in krimpgebieden
combineren na verloop van tijd verschillende functies. Als
Verbinden heden
overheden, bedrijven, burgerinitiatieven het
en verleden
verleden (historie) verbinden met het heden
(toekomstige functies), kan er voor het gebied
een voortrekkersrol optreden. Een strategie
Bestrijden
die begint bij het erfgoed en respect toont
krimpgebieden
voor de lokale of regionale geschiedenis, kan
een negatieve spiraal ombuigen.
Waardecreatie
Zowel voor het gebied zelf als de monumentale
industrieel
gebouwen zal dit als aanjager werken. De voorgaande
erfgoed
hoofdstukken hebben dan ook ieder afzonderlijk wat met elkaar
gemeen en kunnen worden gezien als een vliegwieleffect.
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Voor dit onderzoek zullen zoals bovengenoemd de waarden ruimtelijke, culturele, financieeleconomisch en sociaal-maatschappelijk waarden worden geanalyseerd. De vragen die hierbij
gesteld kunnen worden zijn;
- Zorgt de herbestemming voor een dynamische en inspirerende plek voor ontmoeting en
creativiteit?
- Ontstaat er hierdoor samenwerking, innovatie en toegevoegde waarde?
- Zijn de identiteit en kwaliteit van het complex gebruikt en versterkt?
- Werkt de transformatie als motor voor de ontwikkeling van de omgeving?

Waarde (Categorie)

Belangen (wensen/doelen)

Cultureel








Financieel-economisch

 Versterken economisch structuur
 Aantrekken/behouden
werkgelegenheid
 Hoger opgeleiden en toeristen
 Inkomsten stad/dorp
 Draagvlak voorzieningen
 Grondexploitatie

Ruimtelijk

 Ruimte bieden aan nieuwe functies
 Ruimtelijke kwaliteit
 Bereikbaarheid

Sociaal-Maatschappelijk






Monumentenzorg
Identiteit
Behoud van erfgoed
Historie
Trots
Herkenbaarheid

Verbeteren leefbaarheid
Verblijfsklimaat
Veiligheid
Tegengaan verpaupering en
verloedering
 Sociale cohesie

Tabel 1: Waarden & belangen bij herbestemming van industrieel erfgoed in
gebiedsontwikkeling.
De belangen die in het tabel voorkomen zijn opgesteld aan de hand van deskresearch dat is
uitgevoerd en aangevuld d.m.v. de resultaten uit de interviews en enquêtes.
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Deel A: Theoretisch kader
Deel B: Praktijk onderzoek (case studie)
Deel C: Reflectie & advies
Deel D: Conclusie en aanbevelingen

Deel A:
- Des kresearch
- Theoretisch kader

Deel B:
- Deskresearch
- Analyse Cases (Strijp S & Cehave terrein)
- Interviews

Deel C:
- Des kresearch Leerfabriek KVL
- Intervi ews
- Refl ectie & Advi es

Deel D:
- Concl usie en aanbevelingen
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6. Casestudies Strijp-S en Cehave terrein
In de voorafgaande hoofdstukken is literatuurstudie uitgevoerd. De wetenschappelijke
literatuur en vakliteratuur heeft inzicht gegeven in de rol van cultureel erfgoed in
gebiedsontwikkeling, Het ontstaan van het herbestemmen van gebouwen vroeger en nu, de
relatie tussen krimp en erfgoed en als laatste de waarden binnen erfgoed. In aansluiting op
de literatuurstudie is ook empirisch onderzoek gedaan. Het uitvoeren van de casestudies
biedt de mogelijkheid om integraal inzicht te krijgen in gebiedsontwikkeling met cultureel
erfgoed en om de theoretische kaders te toetsen op bruikbaarheid.
In totaal zijn twee cases geselecteerd. Bij de uitvoering van de casestudies is desk research
gedaan en zijn er interviews afgenomen. De desk research bestond uit het bestuderen van
verschillende schriftelijke bronnen. Het ging voornamelijk om master-, ontwikkeling en
bestemmingsplannen, structuur en ontwikkelingsvisies en ambitiedocumenten. Tevens is er
gebruik gemaakt van websites van de betrokken gemeenten en ontwikkelende partijen. De
informatie die is verkregen uit de interviews is vergeleken met de desk research. Het gebruik
van verschillende bronnen en methoden heeft meerwaarde voor het onderzoek gegeven,
omdat op verschillende manieren dezelfde uitkomsten zijn opgehaald. Bij iedere case zijn er
twee interviews afgenomen met sleutelfiguren.
In dit onderzoek is er gekozen om per case een interview te houden met de betrokkenen
vanuit de gemeente (projectmanager/projectleider/programmamanager) en een met de
betrokkenen van de private partij (ontwikkelingsmanager/ vastgoedontwikkelaar/
Kwartiermaker). Interviews met deze respondenten hebben meer i nzicht geboden in de
belangen vanuit de verschillende partijen, de ontwikkelingsproces bij het herbestemmen en
de meerwaarde van het herbestemmen van industrieel erfgoed. De respondenten zijn per
case bewust separaat geïnterviewd om de betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten.
De interviews zijn semi gestructureerd uitgevoerd met vooraf opgestelde vragenlijsten (zie
bijlage Deel B).
De twee cases zijn geselecteerd op basis van de onderstaande criteria:
1. Gebiedsontwikkeling: er is sprake van de herontwikkeling van een gebied
(gebiedsontwikkeling) en niet van een enkel bestaand gebouw
2. Multifunctionele ontwikkeling: meerdere functies in het gebied worden gerealiseerd,
zoals wonen, werken, recreatie etc.
3. Industrieel erfgoed: een of meer panden binnen de gebiedsopgave zijn van
cultuurhistorische waarde (als monument aangewezen of worden algemeen als
cultuurhistorisch waardevol beschouwd)
4. Nederlandse context: het project bevindt zich in Nederland
5. Fase: tenminste initiatieffase afgesloten
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Uit een voorselectie van een tiental locaties uit de Nederlandse context zijn met behulp van
de bovenstaande criteria twee cases geselecteerd. Strijp-S te Eindhoven en Cehave terrein te
Veghel. Van deze gebiedsontwikkelingen zijn de missie en visie van de betrokken partijen,
succes en faalfactoren en de meerwaarde van de herbestemming inzichtelijk gemaakt. De
onderwerpen die voor de interviews zijn gemaakt zijn als volgt verdeeld.







Bedrijfsidentiteit
Bekendheid
Betrokkenheid
Industrieel erfgoed
Meerwaarde
Trends en ontwikkelingen

Voor een totaaloverzicht van de onderwerpen en thema’s die aan bod komen zie vragenlijst
casestudies (bijlage Deel B)
De verschillende cases worden beschreven op basis van de uitkomsten en resultaten van de
interviews en documentenanalyse. Een overzicht van de interviews als ook de verslagen van
de interviews zijn als bijlage bijgevoegd. De vergelijkingen van de cases vinden plaats aan de
hand van het analysekader. De vergelijkingen maken duidelijk waar verschillen tussen de
praktijk en de theorie bestaan als ook waar aanvullingen en verbeteringen op het kader
nodig zijn. Voor de vergelijking van de cases wordt het volgende vaste patroon
aangehouden.







Locatie
Historie
Gebiedsontwikkeling
Herbestemming gebouwen
Succes en faalfactoren
Sturingsinstrumenten betrokken partijen
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6.1 Strijp-S te Eindhoven
Strijp-S is gelegen naast de station Beukenlaan in Eindhoven. Strijp-S beschikt over een
aantal imposante strakke, rechte gebouwen. De meeste zijn wit en schitteren in het zonlicht.
In en rond het gebouw vindt er een menging plaats van skaters, designers, jonge
architecten. Dit gebied, het voormalige Strijp S, speelt een belangrijke rol in de geschiedenis
van Eindhoven. De stad die begin twintigste eeuw nog uit een verzameling van dorp en
bestond. Vanaf de jaren twintig transformeert Philips deze dorpen tot een industriestad. Nu
vormen de monumentale gebouwen in Strijp S de motor voor de metamorfose van deze
industriestad tot een creatieve Brainport met grootstedelijke allure, waar wordt gewoond,
gewerkt en onderwijs gevolgd. Op figuur 12 is het Klokgebouw te zien, wat geldt als
uithangbord voor Strijp-S.

Project

Strijp S

Ligging
Omvang

Eindhoven West
27 ha

Eigenaar

Park Strijp Beheer (gemeente Eindhoven &
(VolkerWessels), woningcorporatie
Woonbedrijf en Trudo, Spoorzone BV
(samenwerking VolkerWessels & ING RED)
Industriegebied
Vanaf 1891
A.I.J. de Broekert en J.R. Bouten
Klokgebouw, Hoge Witte Rug en
Veemgebouw
West 8 (supervisor)
Creatief bedrijfsverzamelgebouw en
evenementenlocatie
Stads- en atelierwoningen, bedrijfsruimtes,
atelierruimtes, winkels, horeca en theater
Rijksmonument

Historische functie
Bouwjaar
Architect
Gebouwen
Coördinerend architect
Concept voor de tussentijd
Programma
Status

Figuur 12: Klokgebouw Strijp S te Eindhoven
Bron: DriehoekstrijpS (2015)

Figuur 13: Luchtfoto Strijp S
Bron: Aeropotostock (2015)

WAARDECREATIE DOOR HERBESTEMMEN VAN INDUSTRIEEL ERGOED

49

6.1.1 Historie
Verboden stad
De geschiedenis van Strijp S is nauw verweven met de groei van elektronicagigant Philips.
Zonder Philips was Eindhoven nu misschien nog steeds een verzameling van een paar kleine
dorpjes. In 1892 richt Anton Philips, samen met zijn vader Frederik Philips, de firma Philips &
Co op. In een leegstaand bedrijfspand aan de Emmalaan in Eindhoven richten zij een
gloeilampenfabriek op die in 1914 wordt uitgebreid met een natuurkundig laboratorium, het
NatLab. Door de Eerste Wereldoorlog stokt de aanvoer van grondstoffen. Daarom bouwt
Philips een eigen glasfabriek, waarvoor in 1915 een terrein wordt aangekocht in het dorp
Strijp. Al snel verrijzen steeds meer fabrieken op dit terrein. Ook het Natlab verhuist van de
Emmalaan naar een eigen gebouw op Strijp, een ruim opgezet paviljoen met veel licht en
groen tussen de vleugels, ontworpen door architect Dirk Roosenburg (Trudo, ZJ). De
ontwikkeling van Strijp-S anno 1939 is weergegeven op figuur 14.
Zelfvoorzienend
Vanaf 1928 gaat het hard met de
ontwikkeling van Philips op Strijp S.
Omdat Philips het productieproces
zoveel mogelijk in eigen beheer wil
houden, bouwt de onderneming in
die jaren onder andere een eigen
machinefabriek, een glasfabriek,
een philitefabriek voor bakeliet,
een gasfabriek en zelfs een papier
en golfkartonfabriek. Het zijn
imposante gebouwen die het
gebied een strenge, industriële
uitstraling verlenen. Elk gebouw en
terrein krijgt een specifieke

letteraanduiding.

Figuur 14: Luchtfoto Strijp S anno 1939
Bron: Eindhoveninbeeld (2015)

Philips ontwikkelt rond de enorme industriecomplexen, na Strijp S volge n Strijp R en T. Voor
de werknemers een compleet sociaal systeem met woningen in de wijken Philipsdorp en
Drentsdorp, fanfares, sportclubs, zangkoren, studiebeurzen en scholen. Philips staat voor
een way of life. Iedereen werkt bij de onderneming of heeft familie en vrienden die er
werken en aan het huis waarin iemand woont kun je zijn functie aflezen. Elke dag passeren
ruim twaalfduizend werknemers de toegangspoort tot Strijp S. Jarenlang is het gebied niet
publiek toegankelijk en staat er een hek omheen. Niet voor niets krijgt het de bijnaam de
‘’verboden stad’’.
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Innovatie
In het NatLab werden de talloze technologieën ontwikkeld, die grote betekenis hebben
gehad voor mensen over de hele wereld. Radiotechnologieën, televisies en
scheerapparaten, maar ook de cd en de dvd zijn afkomstig van Philips. Op medisch gebied
zette Philips de eerste stappen in Röntgentechnologie. Koningin Wilhelmina sprak vanuit het
laboratorium met een draadloze radioverbinding de bevolking van Nederlands Indië toe.
Philips verhuist
Aan het einde van de twintigste eeuw verplaatst Philips de productie vanuit Eindhoven
steeds meer naar lagelonenlanden. Ook de fabrieken op Strijp S verliezen hun functie en net
buiten het centrum van Eindhoven komt een gebied van 27 ha vrij. Philips gaat op zoek naar
een geschikte commerciële partner voor de overname van de grond en de gebouwen en
kiest (via een Europese aanbesteding) voor VolkerWessels. Begin 2002 tekenen de gemeente
Eindhoven en de projectontwikkelaar samen met Philips het koopcontract. Voor 140 miljoen
euro nemen gemeente en ontwikkelaar de grond en gebouwen over van Philips. De
onderneming trekt zich in de loop van de daaropvolgende jaren stapsgewijs terug van het
terrein. VolkerWessels en de gemeente Eindhoven richten een gemeenschappelijke
exploitatiemaatschappij op, Park Strijp Beheer. Deze BV wordt verantwoordelijk voor de
feitelijke ontwikkeling van de locatie. Voor transformatie van het grootste binnenstedelijke
project in Nederland wordt Riek Bakker van stedenbouwkundig bure au BVR gevraagd een
masterplan op te stellen, waarin zij haar visie voor de ontwikkeling van Strijp S tot Park Strijp
neerlegt. In 2004 verkoopt VolkerWessels een deel van de grond en gebouwen aan de
Eindhovense woningcorporaties Trudo en het woonbedrijf (Trudo, ZJ).

Figuur 15: Zicht op het vipre (vervoer industrieel personeel regio Eindhoven-terrein tussen
Strijp S en Strijp T). Bron: Eindhoveninbeeld (2015)
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6.1.2 Concept
Stedenbouwkundig plan
Na het vertrek van Philips en DAF gaat Eindhoven vanuit haar industriële en technologische
verleden op zoek naar een innovatieve en creatieve identiteit voor de stad. Met het motto
Leading in technology wil de gemeente haar hoogopgeleide bevolking aan zich binden door
een nieuwe impuls te geven aan de economische ontwikkeling. Strijp S moet met dit motto
een omgeving creëren waar innovatie kan broeden en gisten. Als binnenstedelijke pendant
van het Brainport concept moet er op Strijp S ruimte komen voor wonen en werken van een
jonge creatieve generatie.
Landschapsarchitect Adriaan Geuze van West8 wordt gevraagd op basis van het masterplan
een stedenbouwkundig plan voor een hoog stedelijk milieu te ontwerpen. Hij wil de
monumentale Philips gebouwen niet slopen of conserveren maar transformeren en maakt
gebruik van elementen als de leidingstraten, het ketelhuis en de oude schoorsteen. De
ambities liggen hoog. Het plan wordt in fasen ontwikkeld, zodat er tussentijds kan worden
bijgestuurd en er ruimte blijft voor aanpassingen gedurende de ontwikkeling van dit nieuwe
stadsdeel.
Programma
Klokgebouw
De rijks monumentale fabriek is het eerste pand dat vrijgekomen is in Strijp S en in 2010 is
de transformatie tot ateliers voor de creatieve industrie, een poppodium en
evenementenhallen opgeleverd. Het klokgebouw zie figuur 16, dat de gemeente Eindhoven
kocht in 2006 heeft de rol van culturele vesting in Strijp S.

Figuur 16: Klokgebouw Strijp S
Bron: Klokgebouw (2014)
SWA (Glasgebouw)
In het Philipsgebouw SWA, ook wel Glasgebouw genoemd, werden de allereerste
gloeilampen gefabriceerd. Het glasgebouw is tijdelijk in gebruik genomen als
bedrijfsverzamelgebouw. De negen verdiepingen huisvesten ruim 100 multidisciplinaire en
creatieve ondernemingen. Deze zorgen voor een onderlinge samenwerkingsverband, wat zal
zorgen voor een bloeiende ondernemersklimaat binnen Strijp-S (Office-s, ZJ).
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SK, SAN, SBP en SDM
De drie radiofabrieken op Strijp S zijn vanwege hun indrukwekkende bouwmassa bekend als
de Hoge Rug. Voor elke productiefase was er een gebouw, met op de kop het Veemgebouw,
waarin de geproduceerde radio’s werden opgeslagen. SK (nu apparatenfabriek) biedt
huisvesting aan kleine bedrijven. In SAN en SBP (nu Anton en Gerard) weergegeven op figuur
17, zijn 240 huurwoningen gerealiseerd. Een museum, horeca, galeries en bijzondere
winkeltjes vinden ruimte op de begane grond. In het veemgebouw (Philipsgebouw SDM)
zullen binnenkort geen radio’s maar auto’s worden opgeslagen. Onderin het gebouw komt
een zogenaamde food hall, daarboven een parkeergarage (Transformatie op Strijp-S, ZJ).

Figuur 17: Gebouwen SAN & SBP (nu Anton & Gerard)
Bron: Herbestemmen (2013)
De machinekamer
Ooit hield de machinekamer zie figuur 18, de fabrieken op Strijp S in beweging. In 2012 is het
getransformeerd tot restaurant en commerciële ruimte. De eerste verdieping is in gebruik
genomen door Restaurant Radio Royaal en op de begane grond zijn de ruimten ingevuld
door drie verschillende modemerken.

Figuur 18: Machinekamer Strijp S
Bron: Eindhoveninbeeld (2014)
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6.1.3 Succes en/of faalfactoren
In dit onderzoek is er gekozen om per case een interview te houden met de betrokkenen
vanuit de gemeente (projectmanager, projectleider en programmamanager) en een met de
betrokkenen van de private partij (ontwikkelingsmanager, vastgoedontwikkelaar en
Kwartiermaker). Voor de casestudie Strijp-S zijn er interviews gehouden met de
programmamanager Spoorzone Eindhoven en Communicatieadviseur Strijp-S.
Interviews met deze respondenten hebben meer inzicht geboden in de belangen vanuit de
verschillende partijen, de ontwikkelingsproces bij het herbestemmen en de meerwaarde van
het herbestemmen van industrieel erfgoed. De volgende succes/faalfactoren en
sturingsinstrumenten komen hieruit naar voren:
Successen/ meerwaarde
1) Van verboden stad naar creatieve stad, met belangrijke pijlers als co creatie binnen
de thema’s cultuur, design, multimedia en Urban.
2) Hoogwaardig en hoogstedelijk wonen naast culturele, creatieve en innovatieve
bedrijven.
3) Bekendheid naast het gebruik van social media en website, voornamelijk door het
openstellen van het terrein voor het publiek.
4) Door het gebruik van tijdelijke functies, zijn er permanente functies ontstaan en zijn
er andere potentiele huurders betrokken bij het gebied.
5) Succesvolle transformatie van het industriegebied tot een stedelijk sub centrum met
functies als wonen, werken en cultuur ondanks de economische crisis. Door de
doorzettingsvermogen van de betrokken partijen.
6) Integrale samenwerking tussen de gemeente en de commerciële partijen.

Faalfactoren
1) De invloed van de crisis laat zich gelden. Het tempo van de gebiedsontwikkeling is
verlaagd.
2) Het realiseren van kleinere woningen dan gepland was, maakt de behoefte aan
parkeerplaatsen groter. Daarnaast bestaat er al een parkeerplaatsenprobleem door
de hoge kosten van het ondergronds parkeren.

6.1.4 Sturingsinstrumenten
1) Geen specifiek opzet van een herbestemmingsproces. Dit is dan ook per locatie en
gebied verschillend.
2) Het verlenen van de omgevingsvergunning en bestemmingsplan.
3) Samenwerkingsovereenkomst (SOK) ontwikkeld voor de financiering van het gebied.
Financiële verhouding tussen de gemeente Eindhoven en Strijp S ontwikkeling (een
dochteronderneming van VolkerWessels).
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6.2 CHV Noordkade te Veghel
De CHV Noordkade in Veghel is de thuishaven voor diverse organisaties die zich richten op
kunst, food, cultuur en vrijetijdsbesteding. Ooit was dit de locatie van Europa’s grootste
mengvoederfabriek. Nu is het een bijzonder unieke plaats waar je dingen kunt beleven,
leren en proeven. Het plangebied is begrensd door de NCB laan aan de noordzijde, het Heilig
Hartplein aan de oostzijde, de Noordkade aan de zuidzijde en het Campina terrein aan de
westzijde. Het plangebied heeft een totale oppervlakte van circa 9,8 ha. (CHVNoordkade, ZJ)

Project

Cehave terrein

Ligging
Omvang
Eigenaar
Historische functie
Bouwjaar
Architect
Gebouwen

Veghel West
9,8 ha
Bouwbedrijf van de Ven
Industriegebied
Vanaf 1915
J.G. Wiebenga & L. Kooken
Wiebenga silo, koekbouw, proeffabriek en
kantoorgebouwen
NPF Architecten (AIR Architectuur &
Leenders Architecten)
Cultuur cluster en evenementenlocatie
Atelierruimtes, winkels, horeca en theater
Rijksmonument

Coördinerend architect
Concept voor de tussentijd
Programma
Status

Figuur 19: Plangebied, huidige centrum en
tweede centrum Noordkade
Bron: Masterplan CHV Veghel (2010)

Figuur 20: De Wiebenga-silo in het
hart van het Noordkadecomplex
Bron: CHV Noordkade (2013)
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6.2.1 Historie
Voedingsindustrie
De Noordkade op het CHV terrein in Veghel is een historische, industriële locatie met een
rijke geschiedenis. Het terrein kenmerkt zich door de monumentale industriepanden
afkomstig uit het begin van de 20ste eeuw. In 1826 was de Zuid-Willemsvaart tussen
Helmond en Den Bosch klaar voor gebruik. Dit betekende voor Veghel een grote
economische impuls. De nieuwe haven, die in directe verbinding met het kanaal stond,
maakte Veghel tot een centrum van transport.
De Coöperatieve Handels Vereniging (CHV) vormde de economische instelling van de Noord Brabantse Coöperatieve Boerenbond (NCB). De afgelopen 100 jaar heeft CHV een
belangrijke rol gespeeld in Veghel. De groei van CHV beïnvloedde het functioneren van dit
deel van de gemeente. In de periode van 1915 tot 1970 is het complex regelmatig uitgebreid
en verbouwd. In 1915 verrees hier de eerste grote graansilo. De Coöperatieve Handels
Vereniging (CHV), een inkooporganisatie voor mengvoeders, kunstmest en granen, vestigde
zich hier vanwege de centrale ligging in de Brabantse Meijerij, alsmede de aanwezigheid van
goede verbindingen over spoor en water. Veghel groeide uit tot het centrum van de
voedingsmiddelenindustrie. Er ontstond een uniek ensemble aan gebouwen, met een grote
verscheidenheid aan bouwstijlen. Op figuur 21 en 22 zijn de ontwikkeling van het CHV
terrein omstreeks 1920 en 1934 weergegeven.

Figuur 21: Cehave terrein omstreeks 1920
Bron: Veghel in beeld (2014)
Van voedingsindustrie naar creatief centrum
Door behoud van de uitstraling van deze historische gebouwen, is het terrein volop in
ontwikkeling om te transformeren tot een tweede centrum van Veghel. Daar waar vroeger
de voedingsindustrie van Veghel groeide en bloeide, staat nu kunst, cultuur, food en
ontspanning centraal. De industriële architectuur in combinatie met kunst en cultuur zorgen
ervoor dat de Noordkade is uitgegroeid tot een gebied dat bij iedereen die voet zet aan de
kade een imponerende indruk achter laat.
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Figuur 22: Cehave terrein omstreeks 1934
Bron: Veghel in beeld (2014)

6.2.2 Concept
Stedenbouwkundig plan
Veghel is van oorsprong een karakteristiek Brabants streekdorp. Zoals vele Brabantse
dorpjes is ook Veghel gesticht op de samenkomst van handelswegen in de nabijheid van een
beek. De aanleg van de Zuid-Willemsvaart in de 19e eeuw betekende een
omslag voor Veghel. Van typisch Brabants streekdorp groeide Veghel uit tot één van de
belangrijkste industriële gebieden van Nederland. Nu het oudste industriële gebied van
Veghel vrijkomt voor ontwikkeling, ontstaat er een kans om het dorp en de industrie samen
te voegen tot een tweede centrum voor de stad.
Het CHV terrein ligt op het raakvlak van dorp en industrie ter hoogte van het oude
historische centrum. Zowel de grootschalige, industriële gebouwen, alsmede de fijnkorrelige
lintbebouwing van het dorp laten hun sporen achter op het terrein. Langs het plangebied
loopt de NCB laan, één van de oudste linten van Veghel. Aan de laan bevinden zich nog
steeds een aantal prachtige historische huisjes. Al eeuwen wordt langs deze weg gewoond.
Maar ook de industriële silo’s, de oude haven en de kraansporen maken onderdeel uit van
het plangebied. Het CHV terrein is dé verpersoonlijking van de tweedelige identiteit van
Veghel. Door de openstelling van het CHV terrein worden de verborgen historische
kwaliteiten toegevoegd aan de openbare ruimte van Veghel.
Samenkomst van industriestad en streekdorp
De gecurvde straat, die midden door het Cehave terrein loopt markeert de grens tussen
industriestad en streekdorp. Ten noorden van de straat is de bebouwing kleinschalig en
individueel, passend bij een dorpskarakter. Ten zuiden van de straat is de bebouwing groots
en monumentaal, passend bij de industriële havengebied.
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Hart van het Cehave terrein
Het hart van het Cehave terrein ligt genesteld tussen de monumentale industriële
gebouwen. De centrumfuncties krijgen hier hun voordeur, waardoor de Noordkade een
levendige boulevard wordt. Voor een overzichtelijk beeld van de monumenten op het
Cehave terrein zie figuur 23.

Figuur 23: Monumentale industriële gebouwen Noordkade
Bron: Masterplan CHV terrein Veghel (2010)

Zichtbare elementen
De hoogteaccenten op het Cehave terrein zijn gesitueerd langs twee belangrijke
zichtelementen: de visuele en fysieke verbinding tussen de twee Veghels Centra. Vanaf de
NPF is een directe zichtcorridor met de Lambertuskerk vrijgehouden. Vanaf het centrum
door de Hoogstraat zijn de hoogteaccenten langs de kade zichtbaar met een beëindiging aan
de westkant van de kade. Vanaf de twee hoofdentrees is een directe zichtrelatie met het
water en de Noordkade. Op figuur 24 zijn de twee belangrijkste zichtlijnen van de
voormalige centrum naar de Cehave terrein toe weergegeven.

Figuur 24: Twee belangrijke zichtlijnen
Bron: Masterplan CHV terrein Veghel (2010)
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Programma
Koekbouw kathedraal
Met de fraaie lichtinval en de authentieke details is de bijna 100 meter lange opslagloods
misschien wel de mooiste ruimte van het Cehave terrein. De vakwerkspanten met i n de nok
een lichtstraat en de inwendige kraanbaan die nog steeds het interieur een prachtig karakter
geeft. De kathedraal wordt al regelmatig ingezet als evenementenlocatie, zie figuur 26.
(1.800 m2 BVO)

Figuur 25: Koekbouw kathedraal & ligging
Bron: Masterplan CHV terrein Veghel

Figuur 26: Koekbouw na transformatie
Bron: CHV Noordkade (2013)

Wiebenga graansilo (rijksmonument)
De witte graansilo is een van de oudste industriële gebouwen op het terrein. Het oudste
gedeelte van de silo uit 1915, ontworpen door de beroemde ingenieur/architect J.G.
Wiebenga, vormt samen met het achtergedeelte uit 1928 een architectonische complex. De
functionele en zakelijke hoofdvorm heeft een van oorsprong azuurblauw dak overstek en
karakteristieke driedelige stalen kozijn. Vroeger sierden op het dak de letters NCB.
(816 m2 BVO)

Figuur 27: Wiebenga graansilo & ligging
Bron: Masterplan CHV terrein Veghel

Figuur 28: Graansilo na transformatie
Bron: Wikimedia (2013)
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Betonsilo’s
De beeldbepalende betonsilo’s van het Cehave terrein zijn met een hoogte van 35 meter
goed zichtbaar. Met de sloop van de eerste rij langs het water, zal het achter gebied van het
terrein weer bereikbaar langs het water. (1.500 m2 BVO)

Figuur 29: Betonsilo’s CHV Veghel
Bron: Rijksmonumenten (2010)

Figuur 30: ligging betonsilo’s
Bron: Masterplan CHV terrein (2010)

NPF
De ruim 30 meter hoge Nieuwe Persvoeder Fabriek is
gebouwd in 1956 voor de productie van
koeienkoeken. Het gebouw is flexibel ontworpen met
uitneembare vlonders. De hoge vide over de 10
verdiepingen en de stalen portaalspanten geven het
interieur een hoge niveau aan ruimtelijke kwaliteiten.
(3.800 m2 BVO)
Figuur 31: NPF CHV Veghel
Bron: Rijksmonumenten (2010)
Mengerij, proeffabriek
De mengerij van architect L.J.P. Kooken uit 1924-1928 bestaat uit een betonskelet, opgevuld
met baksteen, waarbij in 1938 het gebouw is uitgebreid met een extra bouwlaag met een
staalconstructie. (5.271 m2 BVO)
Hoofdkantoor
Het hoofdkantoor is gelegen langs de mengerij en is ook in 1924 gebouwd. Het exterieur is in
de loop der jaren ingrijpend gewijzigd, door onder andere het verwijderen van de kappen.
Het interieur met het decoratieve schilderwerk, de lambrisering, het tegelwerk en de
originele hanglamp zijn voor een deel nog in dezelfde staat als in de jaren 30. (960 m2 BVO)
Technisch magazijn
Het oudste industriële gebouw ten oosten van de Wiebenga graansilo is het Technisch
magazijn, waar nu het SIEMei museum is gevestigd. De constructiespanten van het gebouw
zijn van staal en hout, de muren bestaan uit metselwerk. In het interieur bevindt zich nog de
bovenloopkraan met cabine. (1.565 m2 BVO)
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6.2.3 Succes en/of faalfactoren
Voor de casestudie Cehave terrein zijn er interviews gehouden met de eigenaar van het
gebied (directeur Bouwbedrijf van de Ven) en projectleider vanuit de gemeente Veghel.
Interviews met deze respondenten hebben meer inzicht geboden in de belangen vanuit de
verschillende partijen, de ontwikkelingsproces bij het herbestemmen en de meerwaarde van
het herbestemmen van industrieel erfgoed. De volgende succes/faalfactoren en
sturingsinstrumenten komen hieruit naar voren:
Successen/ meerwaarde
1)
2)
3)
4)

Het gebied in kaart brengen om zo de leefomgeving op peil te houden.
Centrum met twee gebieden, complementair aan elkaar ontwikkeld.
De aansluiting bij de thema’s waar Veghel goed in is: kunst, cultuur en food.
Uniek concept, organische ontwikkeling (vergelijking met de Efteling). Zorge n dat er
continu nieuwe activiteiten bij komen.
5) Vrij weinig gebruik gemaakt van communicatiemiddelen, vooral bekendheid door
het open stellen van het terrein voor het publiek.
6) Gebruik maken van tijdelijke functies (evenementen). Voorbeeld hiervan is het popup restaurant dat als tijdelijke activiteit is begonnen en nu een permanente functie
heeft. (proeflokaal)
7) Sociale waarde belangrijk, populaire locatie voor de mensen uit de omgeving.
Hiernaast ook een economische waarde, het gebied verbeterd, de objecten in de
omgeving krijgen een hogere waarde. Voorbeeld hiervan zijn de nieuwbouw
woningen in de buurt, hier is veel meer vraag dan het aanbod dat er is.
Faalfactoren
1) Gemeente is wat terughoudend en gewend aan standaard procedures.
2) Geen specifiek blauwdruk van een aanpak voor de herbestemmingsopgave voor
industrieel erfgoed.

6.2.4 Sturingsinstrumenten
1) Geen specifiek blauwdruk van een aanpak, dit is dan ook per locatie verschillend.
2) Als gemeente ruimte geven voor de ontwikkeling en flexibel zijn in de
bestemmingen die het toelaat.
3) Unieke aanpak, organische ontwikkeling.
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Deel A: Theoretisch kader
Deel B: Praktijk onderzoek (case studie)
Deel C: Reflectie & advies
Deel D: Conclusie en aanbevelingen

Deel A:
- Des kresearch
- Theoretisch kader

Deel B:
- Deskresearch
- Analyse Cases (Strijp S & Cehave terrein)
- Interviews

Deel C:
- Des kresearch Leerfabriek KVL
- Intervi ews
- Refl ectie & Advi es

Deel D:
- Concl usie en aanbevelingen
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7. De context Leerfabriek KVL
Tegen het centrum van Oisterwijk, vanuit het spoor aan de noordzijde, wordt het industriële
fabriekscomplex Leerfabriek Koninklijke Verenigde Leder (KVL) getransformeerd tot een
bijzonder woonomgeving. Een van de grootste leerlooier van Europa sloot in 2000 haar
deuren, waarmee een groot gebouwencomplex op een terrein van 11 hectare groot leeg
kwam te staan. Veel inwoners van Oisterwijk werkten bij het KVL of hadden er een familie
werken. Hierdoor is het terrein vlakbij het centrum niet alleen ruimtelijk, maar ook
emotioneel verankerd in de Oisterwijks samenleving.
Het terrein zorgt voor een bijzondere sfeer. De bestaande (rijks) monumentale gebouwen,
met een vloeroppervlak van circa 26.000m2, dateren van het begin van de 20 e eeuw en
vormen een waardevol monumentaal ensemble, dat prominent zal worden opgenomen in
het stedenbouwkundige plan. De individuele en ruimtelijke kwaliteiten van de monumenten
worden zorgvuldig gerespecteerd. De komende jaren wordt het terrein van de Leerfabriek
KVL herontwikkeld. De centrale ligging van de leerfabriek, tussen het centrum, woonwijk,
bedrijventerrein en nabij het station, maakt het gebied ideaal voor een menging van
verschillende functies. Wonen, werken en verblijven staan hierbij centraal, terwijl heden en
verleden elkaar ontmoeten.

Project

Leerfabriek KVL

Ligging
Omvang
Eigenaar

Oisterwijk centraal
11 ha
Provincie Noord-Brabant/ Gemeente
Oisterwijk
Industriegebied
Vanaf 1918
H. Biggelaar
Leermagazijn, Kantoor, Looierij, ververij,
schaverij, touwerij
Diederendirrix architecten (R. Mulder)
Creatieve werkunits en evenementenlocatie
Ambachtsplaats voor creativiTIJD
(Rijks)monument

Historische functie
Bouwjaar
Architect
Gebouwen
Coördinerend architect
Concept voor de tussentijd
Programma
Status
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7.1 Historie
De geschiedenis van het leerfabriek KVL start in 1916 wanneer Chris van der Aa in een oude
leerlooierij aan de Lind de Lederfabriek Oisterwijk opricht. De zaken gaan al snel goed, zo
goed dat de leerlooierij na 2 jaar wordt ingeruild voor een dynamischere plek langs de
spoorlijn Tilburg-Boxtel. Chris runt deze nieuwe fabriek samen met Jan Vermetten, een
koopman uit Rotterdam. De ambitie is om een fabriek te worden met de modernste
productiemethoden en met een capaciteit van maar liefst 1000 kalfshuiden per dag.
In 1920 wordt de fabriek overgenomen door de Amsterdamse Ledermaatschappij (Almij). De
naam Almijstraat verwijst dan ook naar deze overname. Chris blijft na de overname
directeur en jaren van uitbreiding volgen. De export naar Amerika neemt in grote vormen
aan. In 1925 is de Lederfabriek Oisterwijk de grootste fabriek in Nederland. In 1932
verleende Koningin Wilhelmina het predicaat ‘Koninklijke’ en was er dus sprake van de
Koninklijke Lederfabriek Oisterwijk. Het predicaat was een blijk van waardering aan het
bedrijf dat, ondanks de crisis jaren, zoveel arbeiders aan het werk kon houden. Op figuur 32
is het totale tijdsverloop van opening tot sluiting van de Leerfabriek KVL weergegeven.

Figuur 32: Tijdslijn Koninklijke Verenigde Leder N.V. (KVL)
Bron: LeerfabriekKVL (2014)
In de oorlog kwam de fabriek in handen van de Duitse bezetters en werden alle
bevoegdheden van de directie opgeschort. Op 15 oktober 1941 stierf de oprichter Chris van
der Aa, twaalf dagen voor zijn zilveren jubileum, dat gelijk viel met het 25 jarige bestaan van
de fabriek. Ter gelegenheid daarvan werd een gedenkteken aangeboden door het personeel
en werden glas in lood ramen aangebracht in het trappenhuis van het kantoor, zie figuur 33.

Figuur 33: Glas in lood in trappenhuis kantoor
Bron: Masterplan KVL (2013)
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Na de oorlog richtte de fabriek zich vol overgave op het herstel, de productiviteit en de
export. In de jaren zestig moest de Koninklijke Lederfabriek Oisterwijk alle zeilen bijzetten.
Er was veel concurrentie in kunstleer, dat een steeds grotere plaats ging innemen bij het
maken van schoenen en tassen. De hoge lonen zorgden tevens voor het vertrek van een
groot deel van de schoenenindustrie naar zogenaamde ‘lage lonenlanden’. Daarom moest
de export verder groeien. De directie zette daarnaast de koers uit om het kwalitatief betere
Oisterwijks product een modieuze uitstraling te geven. De ontwikkeling van de Leerfabriek
KVL anno 1930 is weergegeven op figuur 34.

Figuur 34: Koninklijke Verenigde Leder anno 1930
Bron: Oisterwijkinbeeld (2015)
Dit alles mocht niet baten, vanaf de jaren 70 beweegt de leerindustrie in Nederland zich in
een neerwaartse spiraal. Hagemeyer N.V. neemt het bedrijf in 1966 over. In december 1970
gevolgd door de overname van de aandelen van de Koninklijke Chroomlederfabriek De
Amstel in Waalwijk. Door samenvoeging van beide bedrijven ontstaat de Koninklijke
Verenigde Leder (KVL). In de jaren 90 wordt het steeds moeilijker voor de Nederlandse
leerindustrie om te overleven, vanwege de dramatisch gestegen huidenprijzen, de milieu en
ARBO kosten en de toenemende internationale concurrentie. In 2000 betekent dit het einde
voor KVL, de deuren gaan sluiten. In 2004 wordt uiteindelijk het faillissement uitgesproken.
Een plek die een begrip is in de samenleving en innig verbonden met Oisterwijk verandert in
een verlaten omgeving.

Figuur 35: Ingangspoort Leerfabriek KVL anno 1950
Bron: Oisterwijkinbeeld (2014)
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7.2 Concept
Stedenbouwkundig plan
Voor de aansluiting van het KVL terrein met het omliggende gebied zijn zichtlijnen van groot
belang. Zicht op kenmerkende elementen van het industrieel erfgoed, zoals de
beeldbepalende schoorsteen, versterkt de beleving van de entree van het KVL terrein. Naast
de helderheid in het plan, maken de assen die voortkomen uit de structuur van het
voormalige fabrieksterrein ook korte zichtlijnen en informele doorzichten mogelijk.

Figuur 36: Ensemble gebouwen en omgeving
Bron: Masterplan KVL (2013)
De herbestemming van de monumentale gebouwen bepaalt voor een groot deel de sfeer en
uitstraling in het gebied. In grote lijnen wordt de voorzieningssfeer gericht naar de Lind,
ontsloten vanuit de Ambachtsstraat en wat betreft de functies afgestemd op de ligging in de
nabijheid van het spoor, op figuur 36 is dan ook weergegeven welke objecten in de
omgeving belangrijk zijn voor de Leerfabriek KVL. In het ketelhuis was het streven een
horecafunctie te realiseren, dit is dan ook een evenementenlocatie geworden. Dit sluit goed
aan op de woonsfeer die zich voornamelijk oriënteert op het noordwestelijke deel van het
terrein. Het U-gebouw kan met een multifunctionele invulling een centrale plaats innemen,
middenin het overgangsgebied van het wonen naar de voorzieningssfeer.
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Hernieuwd ensemble
Vanuit de Provincie Noord-Brabant en Diederendirrix architecten wordt er grote waarde
gehecht aan het ensemble van gebouwen dat voorheen als een leerfabriek functioneerde.
Het bestaande netwerk van fabrieksstraatjes verbinden de verschillende gebouwen en zijn
consequent uitgevoerd in stelconplaten (boven het ondergrondse tunnelstelstel). Deze
sfeerbepalende verharding zal opnieuw terugkeren en worden geïntegreerd in de
erfverharding van de gehele centrale terrein.
Om het gebouwen ensemble te versterken en te verdichten is gekozen voor stevige
nieuwbouw tussen de bestaande (monumentale) gebouwen. De nieuwbouw is zorgvuldig
gepositioneerd op het bestaande raster, met respect voor de vele zichtlijnen die de centrale
pit doorkruisen. Onderlinge afstanden en verhoudingen zijn zeer bepalend voor de openb are
ruimte. Bij de positionering van het nieuwe appartementencomplex tussen het ketelhuis, Ugebouw, ledermagazijn en de lakfabriek is rekening gehouden met het behoud van de 5
monumentale bomen op het terrein. Het opnieuw componeren van ruimten diende recht te
doen aan de omringende monumenten en tegelijkertijd de forse open ruimte om te vormen
tot een aangename openbare ruimte die aansluit bij de gewenste maat en
schaalverhoudingen, van onder andere de functies horeca en wonen. Het terrein anno

1923 zoals is weergegeven op figuur 37, was tot aan de sluiting besloten voor de
omgeving.

Figuur 37: Ingangspoort KVL vanuit het spoor anno 1923
Bron: Masterplan KVL (2013)
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Concept ‘ambachtsplaats voor creativitijd’
De Provincie Noord-Brabant gaat leerfabriek KVL samen met marktpartijen renoveren en
herontwikkelen. Hiervoor is het concept de ‘Ambachtsplaats voor creativiTIJD’ ontwikkeld.
Leerfabriek KVL moet een plek worden waar op ambacht gebaseerde moderne werkplaatsen
zich vestigen, die refereren aan de authentieke omgeving en geschiedenis. De planning is dat
de Provincie tussen 2018 en 2020 alle panden in goede staat kan overdragen aan een
nieuwe eigenaar.
Ketelhuis
Het oude ketelhuis met stoommachine op
het terrein is als eerste gerestaureerd in
2010 en wordt actief beheerd door de
stichting De Stoommachine. Deze
restauratie was mogelijk door financiering
door de Provincie met het project Mijn
Mooi Brabant. Het is tevens het eerste
rijksmonument dat is opgeknapt op het KVL
terrein. Inmiddels staat het Ketelhuis
bekend als evenementenlocatie in de
omgeving.

Figuur 38: Ketelhuis met stoommachine
en evenementenlocatie
Bron: Oisterwijkinbeeld (2015)

Brandweergarage
In 2013 is de brandweergarage opgeknapt en is de 2e huurder van het terrein ontvangen. Dit
gebouw is in gebruik genomen door DMP Bikes. Het concept achter Dutch Made Precision
Bikes is rond 2009 gestart door Chris van der Gaag en ontstaan uit zijn liefde voor de
fietssport. Met de techniek als uitgangspunt wordt er high end RVS kwaliteit fietsen op maat
gemaakt, uniek en helemaal naar wens.
Leermagazijn
Het leermagazijn nu het ‘Café van Leer’ begane grond en bedrijfsruimtes/werkplaatsen 1e en
2e verdieping is in 2014 opgeknapt. Inmiddels zijn de meeste ruimtes verhuurd aan
ondernemingen in creatieve sectoren. Het totale omvang van beschikbare werkruimtes
betreft voor beide verdiepingen 850 m2. Voor een totaaloverzicht van de (monumentale)
gebouwen op het KVL terrein (zie bijlage 7).
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Het kantoor
Het kantoor is gelijk na het leermagazijn gerestaureerd. Het gebouw heeft 2600m2 aan
oppervlakte. Deze plek is ingericht voor werklandschappen en voor een groot gedeelte in
gebruik door Robert van Beckhoven (bij Robert), bakkerij, magazijn, kantoor, winkel en
studio’s. Op de verdiepingen komen de werkplekken en werkunits en op de begane grond
een centrale balie.

Figuur 39: bij Robert bakkerij
Bron: LeerfabriekKVL (2014)
Looierij, ververij en schaverij
In 2015 zijn de looierij en schaverij
gerestaureerd en is het beschikbaar
gesteld voor het Europees
Werkplaatsen Instituut (voorheen
Europees Keramisch Werk Centrum)
In deze gebouwen gaan
werkplaatsen voor verschillende
media elkaar versterken in hun
onderneming naar experiment,
ontwikkeling en innovatie.
Tegelijkertijd ontplooien ze samen
publieksactiviteiten en educatieve
initiatieven. Op deze manier slaat
het een brug tussen kennis en
innovatie, het publiek en de
creatieve en commerciële industrie.

Figuur 40: Ligging gebouwen KVL terrein
Bron: KVLOisterwijkinfo (2015)

De touwerij
In 2016 zal er hoogstwaarschijnlijk gestart worden met het restaureren van de touwerij, het
grootste overgebleven gebouw van KVL. De 10.000 m2 verdeeld over 4 bouwlagen zal
worden gevuld met werkplaats gerelateerde Retail functies (ambachtelijke winkels/ateliers).
Ook is er plek beschikbaar voor horeca/evenementen en wellicht een
verblijfsaccommodatie. De afronding en gehele invulling van de Touwerij zal in 2016 worden
voorzien, samen met de 100 jarige bestaan van de locatie.
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Succes/faalfactoren en sturingsinstrumenten
Voor de context Leerfabriek KVL zijn er interviews gehouden met de kwartiermaker van het
terrein, de projectleider vanuit de Provincie Noord-Brabant en de projectleider vanuit de
gemeente Oisterwijk. Interviews met deze respondenten hebben meer inzicht geboden in de
belangen vanuit de verschillende partijen, de ontwikkelingsproces bij het herbestemmen en
de meerwaarde van het herbestemmen van industrieel erfgoed. De volgende
succes/faalfactoren en sturingsinstrumenten zijn naar voren gekomen:
Successen/ meerwaarde
1) Behoud door ontwikkeling, concept ‘Ambachtsplaats voor creativiTIJD’.
2) Plek voor ondernemers, studenten, studerenden en startende bedrijven.
3) Vanuit cultuurhistorie dermate belangrijke plek voor de regio, dat het zeker
verdiend om herbestemd te worden.
4) Community, samenwerking en socializen zijn belangrijke pijlers tot succes.
5) Expositie de erfgoedfabriek, initiatief vanuit de Provincie Noord-Brabant. Verbinden
heden met verleden en dit onder de aandacht brengen.
6) Goede verhaal belangrijk (visie) en dit ook telkens weer goed kunnen overbrengen.
Social return, ambachten en hightech zijn belangrijke aspecten.
7) Inspiratiesessies, het organiseren van verschillende activiteiten en tijdelijke f uncties
(evenementen).
8) Sociaal-maatschappelijk een belangrijke waarde, werkgelegenheid creëren,
community en mensen met elkaar verbinden.
9) Economische waarde, voorbeeld hiervan zijn de in totaal 21 beschikbare
loftwoningen op het terrein die gerealiseerd gaan worden, waarbij er 45
aanmeldingen voor waren, dit is aanzienlijk veel.

Faalfactoren
1) Meer ambacht in de toekomst (ambacht gerelateerd aan voedsel).
2) Veel meer culturele activiteiten zoals een theater, alleen is dit in tegenstrijd met de
theater dat al aanwezig is in Oisterwijk.
3) Bij het toepassen van een functie, kijken naar wat het over 10 jaar oplevert (Lange
termijn visie).
4) Bij de ontwikkeling wordt er meestal niet gekeken naar het gebied eromheen.
5) Provincie meestal betrokken als subsidie verlener en minder betrokken bij het
proces als ontwikkelaar, dit komt langzaam op gang.
6) Geen format (aanpak) voor herbestemmingsopgaven van cultureel erfgoed.

Sturingsinstrumenten
1) Geen specifiek format voor het ontwikkelingsproces van industrieel erfgoed, wel
wordt er gekeken naar de verhalen achter een gebied of dit dermate belangrijk is
om herbestemd te worden.
2) In gesprek gaan met de betrokken partijen, gaan voor het geheel en niet voor
persoonlijk gewin.
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7.3 Reflectie en advies
De reflectie en advies omvat een totaalplan met de vergelijking van de gekozen casestudies.
Het advies is een kritisch afgewogen checklist dat tot stand is gekomen uit de voorgaande
delen: theoretische kader, case studie en de context leerfabriek KVL. Voor de uitgewerkte
interviews (zie bijlage Deel B) De interviews zijn opgenomen in een apart deel als bijlagen,
zodat deze bij interesse opgevraagd kan worden met toestemming van de respondenten.
Voor een totaaloverzicht van de checklist (zie bijlage 8)

Samenvatting
resultaten interviews
Missie en visie

Cehave terrein

Strijp-S

1A: Belangrijk voor
de ontwikkeling
van Veghel.

2A: Van verboden
3A: Behoud door ontwikkeling.
naar creatieve stad.
3B: Concept Ambachtsplaats
2A: Belangrijke
voor creativiTIJD.
pijler: co creatie
belangrijk binnen
3B: Plek voor ondernemers,
thema’s cultuur,
studenten en studerenden en
design, multimedia startende bedrijven.
en Urban.

1A: Centrum met
twee gebieden,
complementair
aan elkaar
ontwikkeld.

Leerfabriek KVL

1B: Veghel in kaart
brengen en
leefomgeving in
peil houden

Unique selling point

1A: Aansluiting bij
thema’s waar
Veghel goed in is:
kunst, cultuur en
food

2A: Hoogwaardig
en hoogstedelijk
wonen naast
culturele, creatieve
en innovatie
bedrijven.

3A: Vanuit cultuurhistorie
dermate belangrijke plek voor
de regio.

2A: Park Strijp
Beheer (gemeente
Eindhoven &
VolkerWessels),
woningcorporatie
Woonbedrijf en
Trudo, Spoorzone
BV (samenwerking
VolkerWessels &
ING RED)

3A: Elke huurder, de
gemeente, Boei en bouwfonds
en de aannemers.

3B: Community,
samenwerking en socializen.

1B: Uniek concept,
organische
ontwikkeling
(vergelijking met
de Efteling)
Huidige
1A en B:
samenwerkingspartners Gemeente Veghel,
eigenaar
bouwbedrijf van
de Ven, Air en
Leenders
architecten,
Provincie NoordBrabant en de
gebruikers zelf

3B: House of Leisure is een
belangrijke, naast huurder,
tevens acquisitie van
toekomstige huurders.
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Samenvatting
Cehave terrein
resultaten interviews
Doelgroep en
1A: Regionaal publiek.
communicatiemiddelen
1A: Vrij weinig
communicatiemiddelen,
het open stellen van het
terrein voor het
publiek.

Strijp-S

Leerfabriek KVL

2A: Jong en oud,
nadruk wel vooral
op jong publiek.

3A: Regionaal publiek.

2A: Het open
stellen van het
terrein voor het
publiek.

1B: mond op mond
reclame. Tijdelijke
2A: Gebruik van
functies (evenementen) social media,
website. Mond op
mond reclame.

Tijdelijke en
toekomstige functies

Betrokkenheid
gemeente

3A: Expositie de
erfgoedfabriek, verbinden
heden met verleden.
3A: Via website, facebook,
mond op mond reclame en
bedrijven onderling.
3B: Goed verhaal belangrijk
en dit ook elke keer goed
kunnen overbrengen.
Social return, ambachten
en hightech zijn belangrijk.

1A: Tijdelijke functie
pop-up restaurant, nu
permanente functie
(proeflokaal).

2A: Aan het begin
veel tijdelijke
functies
(evenementen)

3A: Inspiratiesessies, het
organiseren van
verschillende activiteiten
(caravans)

1B: Organiseren van
evenementen als
tijdelijke functie, als
toekomstige functie
een hotel bovenop de
silo’s.

2A: Aantrekken
van potentiele
huurders.

3A: Meer ambacht in de
toekomst. (ambacht
gerelateerd aan voedsel).

1A: Samen met
Bouwbedrijf van de Ven
visie opgesteld. Het
verlenen van de
omgevingsvergunning
en bestemmingsplan.

2A: Het
bestemmingsplan
is door de
gemeenteraad
vastgesteld.

3A: Woningbouw
eromheen en de inrichting
van het openbaar gebied.
Gemeentelijke functies
meestal ook potentiele
huurders.

1B: Gemeente is wat
terughoudend en
gewend aan standaard
procedures.

2A: Transformatie
van het
industriegebied
tot een stedelijk
sub centrum met
functies als
wonen, werken en
cultuur.

3A: Discussie over wel of
geen tweede culturele
functie binnen de
ontwikkeling.
3B: Bij het toepassen van
een functie, kijken naar
wat het over 10 jaar
oplevert.
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Samenvatting
resultaten interviews
Waarden

Cehave terrein

Strijp-S

Leerfabriek KVL

1A: Sociale waarde
belangrijk, populaire
locatie voor de
mensen.

2A: Sociaalmaatschappelijk is
belangrijk, Innovatie
en creativiteit zijn
belangrijke pijlers.

3A en B: Sociaalmaatschappelijk een
belangrijke waarde,
werkgelegenheid creëren,
community en mensen
verbinden.

1A en B: Het thema
kunst en cultuur is
een sociaalmaatschappelijke
waarde.
1A en B: Uiteindelijk
ook een
economische
waarde, het gebied
verbeterd, de
objecten in de
omgeving krijgen
een hogere waarde.
Succes/faalfactoren

1A en B: De waarde
voor de objecten in
de omgeving stijgen.
Meer vraag dan
aanbod naar de
(nieuwbouw)
woningen in de
omgeving.

2A: Cultuur is ook
een belangrijke en is
in verbinding met de
sociaalmaatschappelijke
waarden.

2A: Volgens de jury
van de Gulden Feniks
‘’opnieuw het licht
gezien’’ door de
transformatie
ondanks de
economische crisis.
2A: Integrale
samenwerking tussen
de gemeente en de
commerciële partijen.

Sturingsinstrumenten

1A: Geen specifiek
blauwdruk van een
aanpak. Dit is dan ook
per locatie
verschillend. Als
gemeente ruimte
geven voor de
ontwikkeling en
flexibel zijn in de
bestemmingen die
het toelaat.
1B: Unieke aanpak,
organisch
ontwikkeling.
Vergelijking met de
Efteling (zorgen dat er
continu nieuwe
attracties bij komen).

2A: Naast het
verlenen van de
omgevingsvergunning
en bestemmingsplan,
ook een
samenwerkingsovere
enkomst (SOK)
ontwikkeld voor de
financiering van het
gebied. Financiële
verhouding tussen de
gemeente en Strijp S
ontwikkeling BV, (een
dochteronderneming
van VolkerWessels).

3B: Daarnaast ook
economische waarden, voor
de totaal 21 beschikbare
loftwoningen, waren er circa
45 aanmelden, dat is
aanzienlijk veel.

3A: Vier thema’s: bevochten
Brabant (leger, strijdkrachten,
waterlinie). Landgoederen en
kastelen, innovatief
(industrieel erfgoed) en
religieus erfgoed.
3A: Belangrijk of het complex
qua verhaal interessant is.
3B: Bij de ontwikkeling wordt
er niet gekeken naar de
gebied eromheen.
3A: Hiervoor werden
herbestemmingsprojecten
niet uitgevoerd door de
Provincie. Betrokken bij
projecten om subsidie te
verlenen.
3A: Bezig met het vinden van
de juiste format voor zulke
projecten.
3B: in gesprek gaan met
iedereen, geen persoonlijk
gewin, maar voor het geheel
gaan.
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Conclusie
Uit de vergelijking in de tabel hierboven is te concluderen dat alle drie de projecten die
geanalyseerd zijn een bepaald thema hebben toegepast voor de herontwikkeling van het
gebied. Voor de ene zijn het de thema’s: cultuur, design, multimedia en Urban. Voor de
andere de thema’s: kunst, cultuur en food en als laatste voor Leerfabriek KVL is dit het
concept ‘Ambachtsplaats voor creativiTIJD’. Allen hebben een concept toegepast dat goed in
de omgeving past, waar dus de meeste vraag naar is. Wat alle drie de projecten ook wel
gemeen hebben is de wijze waarop bekendheid is verkregen (gegenereerd). Meeste
industriële erfgoed complexen waren of zijn nog steeds besloten gebieden, die omringd zijn
door hekken en zo omsloten voor de mensen uit de omgeving. Om zulke projecten onder de
aandacht te brengen is het open stellen van het gebied voor het publiek zeer belangrijk, dit
blijkt dan ook uit de resultaten van de interviews. Bij alle drie de projecten zijn er ook aan
het begin van het ontwikkelingsproces tijdelijke functies toegepast. Om zo de financiering
van het project voor een gedeelte ervan te kunnen bekostigen, maar daarnaast ook om het
gebied onder de aandacht te brengen van het publiek en toekomstige potentiele huurders te
betrekken bij de herontwikkeling.
Wat bij het Leerfabriek KVL veel meer gebeurd zijn de inspiratiesessies die er worden
gehouden en de maandelijkse rondleidingen die er worden gegeven. Daarnaast is er een
expositie genaamd de Erfgoedfabriek aanwezig, om de verhalen achter de gebouwen die in
herontwikkeling zijn in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant onder de aandacht te
brengen van het publiek. Wel heeft het Cehave terrein in Veghel een museum gerealiseerd,
waarbij er materialen worden tentoongesteld die het verhaal van het verleden van de
industrie en landbouw in de Meijerij vertellen. Wat de projecten Strijp-S en het Cehave
terrein wel hebben en de Leerfabriek KVL niet, is het betrekken van het centrum naar het
gebied toe. Voor Strijp-S is dat de transformatie van het industriegebied tot een stedelijk
(sub centrum) met functies als wonen, werken en cultuur. Voor het Cehave terrein is het de
toepassing van een centrum met twee gebieden, die complementair aan elkaar ontwikkeld
is, zodat er geen concurrentie ontstaat. Dit zou in het geval van de Leerfabriek KVL ook goed
kunnen worden toegepast om het centrum te betrekken bij het gebied of eigenlijk een soort
van 2e centrum te creëren, met misschien wel dezelfde functies alleen dan met een net wat
andere thema.
Bij alle drie de projecten komen uit de interviews naar voren dat er geen specifiek
blauwdruk (format) voor de herbestemmingsopgave van industrieel erfgoed beschikbaar is.
Alle drie de projecten pakken het dan ook anders aan. Bij Strijp-S wordt dit gedaan door een
integrale samenwerking tussen de gemeente en de commerciële partijen. Het Cehave
terrein maakt gebruik van een organische groei (ontwikkeling), de eigenaar van het terrein
vergelijkt dit ook wel met de Efteling (zorgen dat er continu nieuwe activiteiten bij komen).
Bij het Leerfabriek KVL kan dit wel worden vergeleken met dat bij Strijp-S, vooral in gesprek
gaan met de betrokken partijen en je verhaal (visie) goed kunnen overbrengen aan de
belanghebbenden.
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De resultaten uit de enquête (zie bijlage 9), laten duidelijk zien dat er op het gebied van weten regelgeving een verbetering moet komen. Zo is uit zowel de resultaten van de case
studies als de enquête te concluderen, dat er vaak sprake is van tegengestelde belangen.
Het is belangrijk dat daarbij consequent een afweging gemaakt moet blijven worden, die
gekoppeld is aan de oorspronkelijke doelen. Een citaat van een respondent ‘’In de loop van
het project lijkt het steeds meer in beton gegoten, hierdoor verlies je creativiteit’’. De
besluitvorming vanuit de gemeente is meestal langlopend en de wet- en regelgeving zit
meestal in de weg en zorgt voor een belemmering voor de creativiteit. Tevens worden er in
bijna alle facetten referenties en toetsingskaders van nieuwbouw gebruikt. Er zijn geen
documenten met kengetallen voor herbestemming beschikbaar, wat vaak zorgt voor wat
wrijving. Een integrale samenwerking is hierbij van groot belang, waarbij de betrokken
partijen in een zo vroeg mogelijk stadium benaderd dienen te worden. Er moeten van te
voren bewuste keuzes worden gemaakt in de partijen die men wil betrekken en zorgen dat
de gekozen partijen iets hebben met erfgoed. Als er met passie (in dit geval voor behoud en
versterking van erfgoed) gewerkt wordt aan een project, wordt er meer bereikt.
Verdere aanbevelingen die opgenoemd kunnen worden zijn:
 Zorg dat er telkens nieuwe mensen betrokken raken bij het project, voorkom
hiermee het hokjes denken.
 Heb passie voor het vak en neem dat mee in de herbestemming van industrieel
erfgoed en geef niet op.
 Voorkom copy-paste: elke situatie is anders, vraagt om een andere procesmatige
benadering, scenario’s.
 Zoek aansluiting bij de DNA van mensen en de plek.
 Het beleid moet meer gevormd worden door de wensen van de gebruikers. Uit
onderzoek is gebleken dat er vanuit de maatschappij steeds meer vraag is naar een
identiteit. Behoud van erfgoed versterkt het gevoel van gezamenlijk identiteit
gebonden aan een rijk verleden die de samenleving bindt.
 Denk niet in problemen maar oplossingen. Dit heeft vooral ook te maken met een
bepaalde mindset en bestuurlijke lef.
 Samenwerken, als overheid faciliteren (in de geest van de nieuwe omgevingswet).
Sterke gebiedsvisie zorgt voor gedeelde ambities. Denk niet alleen aan individueel
gewin, maar aan het geheel.
 Laat pioniers aan de slag die zorgen voor bekendheid van de plek.
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Deel A: Theoretisch kader
Deel B: Praktijk onderzoek (case studie)
Deel C: Reflectie & advies
Deel D: Conclusie en aanbevelingen

Deel A:
- Des kresearch
- Theoretisch kader

Deel B:
- Deskresearch
- Analyse Cases (Strijp S & Cehave terrein)
- Interviews

Deel C:
- Des kresearch Leerfabriek KVL
- Intervi ews
- Refl ectie & Advi es

Deel D:
- Concl usie en aanbevelingen
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8. Conclusie en aanbevelingen
In de voorgaande hoofdstukken is op basis van literatuuronderzoek en onderzoek van
casestudies inzichtelijk gemaakt welke meerwaarde het herbestemmen van industrieel
erfgoed bied voor de directe omgeving en de gebiedsontwikkeling, welke
succes/faalfactoren er aan bod komen en de wet en regelgeving vanuit de gemeente. Op
basis van deze analyse worden in dit hoofdstuk in de eerste paragraaf de hoofdvraag en
deelvragen beantwoord. Vervolgens worden aanbevelingen geformuleerd. In de derde
paragraaf wordt ingegaan op de beperkingen van het onderzoek. Tot slot worden
mogelijkheden en aanbevelingen voor vervolgonderzoek gegeven.

8.1 Conclusies
De conclusies over het herbestemmen vroeger en nu, erfgoed en krimp, de functies binnen
erfgoed en de waardecreatie door het herbestemmen van industrieel erfgoed worden in de
volgende sub paragrafen besproken. Het beantwoorden van de hoofdvraag staat centraal:
‘’Op welke manier kan de herbestemming van het leerfabriek KVL een mogelijke
voortrekkersrol bieden in de ontwikkeling van het hele gebied en zorgt het daadwerkelijk
tot een waardestijging van de gebiedsontwikkeling.’’
De hoofdvraag wordt beantwoord nadat ingegaan is op de deelvragen. De deelvragen die
betrekking hebben op de herbestemming vroeger en nu, krimp en erfgoed en de
meerwaarde door het herbestemmen van industrieel erfgoed worden in aparte sub
paragrafen beantwoord. De overige worden allereerst hieronder beantwoord.

8.1.1 Wat is cultureel erfgoed?
Cultureel erfgoed in de context gebiedsontwikkeling gaat om één of meer historische
gebouwen binnen een gebiedsontwikkeling die algemeen als de moeite waard beschouwd
mag gaan worden om te behouden voor toekomstige generaties als kenmerk van de stand
van beschaving en ontwikkeling van een bepaalde periode. Het kan daarbij gaan om
gebouwen die vanwege hun cultuurhistorische waarden als monument zijn aangewezen,
maar ze kunnen ook algemeen als cultuurhistorisch waardevol beschouwd worden.
Nederland is rijk aan cultureel erfgoed, zoals historische huizen en wooncomplexen, kerken,
industriële gebouwen, kloosters en kastelen. Met voortschrijdende ontkerkelijking en de industrialisatie is veel cultureel erfgoed leeg komen te staan en wordt (al dan niet als
onderdeel van een gebiedsopgave) gezocht naar een nieuwe functie.
Alleen het aantal Rijksmonumenten in Nederland is al aanzienlijk veel. Zelfs de ontwikkeling
van beschermde stads- en dorpsgezichten heeft de afgelopen jaren flink toegenomen. Na
het inwerkingtreding van de Monumentenwet 1961 tot 2014 zijn het aantal aangewezen
stads- en dorpsgezichten behoorlijk gestegen. Het aantal industriële monumenten is ook
behoorlijk hoog, dit is dan ook te zien aan de subsidieaanvragen voor
haalbaarheidsonderzoeken in deze categorie. Het vraagt dan ook om een uniek
herbestemmingsopgave, wat zeer actueel is de laatste jaren. Het vraagt om een
onorthodoxe aanpak en organische groei m.b.t. het gebied. Vanuit de gemeente moet er wel
meer ruimte worden gegeven voor de ontwikkeling en zou er flexibel moeten worden
omgegaan met de herbestemmingen die het toelaat.
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8.1.2 Wat is herbestemming?
Herbestemming is kortweg het geven van een nieuwe functie aan een bestaand gebouw. In
de context van gebiedsontwikkeling kan herbestemming omschreven worden als het geven
van een nieuwe functie voor een bestaand gebouw of ensemble van bestaande gebouwen
en omliggend (afgebakend) gebied. Het gaat niet alleen over de nieuwe functie(s) van (een)
gebouw(en), maar ook over de relatie en functieverandering van het gebied. Bij
herbestemming van cultureel erfgoed wordt extra maatwerk gevraagd om het heden, op
een bij het gebouw passende manier, met het verleden te verbinden met aandacht voor de
bestaande kwaliteiten en cultuurhistorische waarden.
Herbestemming vroeger en nu
Verlies van functies en herbestemming is van alle tijden, maar vanaf eind jaren zestig kwam
met de-industrialisatie een hausse aan industrieel vastgoed leeg te staan. Veel werd
gesloopt, maar de economische crisis zorgde ervoor dat in de jaren tachtig veel gebouwen
leeg bleven staan, omdat geld ontbrak voor herbestemming en/of sloop/nieuwbouw. Eind
twintigste eeuw is herbestemming van erfgoed steeds verder geprofessionaliseerd en een
vast onderdeel van vastgoedontwikkeling geworden. Met een terugtredende overheid is een
rendabele exploitatie voorop komen te staan. Een economisch rendabel alternatieve functie
is nu een belangrijke voorwaarde om behoud te kunnen waarborgen. Tege lijkertijd is de
oude defensief op behoud en object gerichte houding, mede ook als gevolg van het
Belvedère-beleid van behoud in ontwikkeling, gewijzigd in een toekomst-, ontwikkelings- en
gebiedsgerichte benadering.
Momenteel staan er door voortschrijdende de-industrialisatie, ontkerkelijking,
schaalvergroting, krimp (regionaal) en door de overheid afgestoten gebouwen zo’n 36.150
monumenten in de categorie gebouwen en woonhuizen leeg. De urgentie van het forse en
nog steeds toenemende aanbod wordt wel onderkend door het Rijk met het instellen van
een Nationaal Programma Herbestemming en de oprichting van een nationaal
herbestemmingsteam. Herbestemmen is een grote opgave voor de komende jaren die door
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, voornamelijk door kennisuitwisseling,
gestimuleerd wordt.

8.1.3 Erfgoed en krimp?
De discussies over krimp in de erfgoedwereld komt nog maar langzaam op gang. Toch heeft
bevolkingskrimp potentieel grote gevolgen voor het erfgoedbeheer. Langdurige leegstand
doordat bijvoorbeeld de huidige functie komt te vervallen, vormt een bedreiging voor
gebouwen. In krimpgebieden is de kans dat de eigenaar of beheerder vertrekt groter en het
aanbod van potentiële nieuwe gebruikers kleiner. De relatie tussen krimp en erfgoed heeft
ook een andere, meer succesvolle meerwaarde. Een meerwaarde die een belofte in zich
draagt voor zowel het erfgoed als zijn omgeving. Die komt in beeld als het erfgoed
verbonden kan worden aan een nieuwe, eigentijdse functie of betekenis. Zoals in hoofdstuk
4.2 is beschreven is Oisterwijk geen krimp of anticipeergebied, wel kunnen deze functies ook
goed toegepast worden voor gebieden waar de bevolkingsdaling wat minder snel afneemt of
zelfs toeneemt. De vier functies zorgen ieder afzonderlijk voor een meerwaarde voor de
omgeving en het erfgoed.
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Succesvolle erfgoedprojecten in krimpgebieden combineren na verloop van tijd
verschillende functies. Als overheden, bedrijven, burgerinitiatieven het verleden (historie)
verbinden met het heden (toekomstige functies), kan er voor het gebied een voortrekkersrol
optreden. Een strategie die begint bij het erfgoed en respect toont voor de lokale of
regionale geschiedenis, kan een negatieve spiraal ombuigen. Zowel voor het gebied zelf als
de monumentale gebouwen zal dit als aanjager werken.

8.1.4 Welke meerwaarde heeft het herbestemmen van industrieel erfgoed?
De waarde van het herbestemmen van erfgoed kan op verschillende manieren getoetst en
gedefinieerd worden. Vaak wordt er bij herbestemming van cultureel erfgoed vooral naar de
financieel-economische meerwaarde gekeken. Voorbeelden hiervan zijn: waardestijging van
de grond of van het vastgoed van het complex of de omgeving. Al heel lang speelt een
cultuurhistorisch perspectief op de waarde van erfgoed een hoofdrol. Daarnaast is er veel
aandacht voor de vraag naar de economische waardering van erfgoed: wat gaat het kosten
en wat levert het uiteindelijk op. De waarden van erfgoed zijn hierdoor niet uitgebreid
beschreven of vastgelegd.
Voor dit onderzoek naar waardecreatie bij de herbestemming van industrieel erfgoed is er
een nieuwe set van waarden en betekenis ontwikkeld. Vanuit de cultuurhistorische
betekenis en het karakter van het industriële complex is gekeken naar culturele en
maatschappelijke opbrengsten van de nieuwe functies en activiteiten binnen het complex en
naar de ruimtelijke uitstraling op de omgeving. Hierbij gaat het om een analyse van sociaalculturele waarden, economische opbrengsten en om de betekenis van cultureel erfgoed
voor de identiteit en de effecten op ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit van de
leefomgeving. Hiervoor is er een andere methodiek van waarde meting nodig, met een set
van waarden en betekenissen. Vanuit een sociologische invalshoek wordt er ingezoomd op
de lastig kwantificeerbare opbrengsten van achtereenvolgens cultuurhistorische, ruimtelijke,
sociaal-maatschappelijke en financieel-economische veranderingen.
De belangrijkste waarden die kunnen worden opgesomd uit de opgestelde set van waarden
en betekenissen zijn als volgt:

Cultureel
 Door herbestemming worden monumentale en beeldbepalende gebouwen en
complexen en hun betekenis voor de toekomst behouden.
 Met behoud en ontwikkeling wordt de kracht en het karakter van het historische
gebouw zichtbaar gemaakt en gebruikt voor inspiratie en ontwikkeling.
 De grote ruimte zijn uitermate geschikt voor grote festivals en evenementen en
leiden tot nieuwe ideeën.
 Met behoud en ontwikkeling van de industriële complexen blijven de symbolen van
een bijzondere, ingrijpende periode van de sociaaleconomische geschiedenis van
industrialisatie bewaard voor de toekomst.
 De complexen weerspiegelen het sociaal-maatschappelijk systeem van het
industriële tijdperk en vormen samen met de techniek, herinneringen, omringende
woonwijken en voorzieningen de cultuurhistorische biografie van de plek.
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Financieel-economisch
 Herbestemde complexen tonen de originele functie, het karakter, de structuur en
historische gelaagdheid van het gebouw.
 Door herbestemming ontstaat een uniek gebouw met een niet herhaalbare
combinatie van oud en nieuw.
 Door de gezamenlijke huisvesting en functiemenging van bedrijven en
kennisinstellingen kan productinnovatie en uitbreiding van kennis ontstaan.
Sociaal-maatschappelijk
 Creatieve fabrieken bieden een sociale omgeving, mogelijkheden voor ontmoeting
en een vanzelfsprekend netwerk voor grote en kleine bedrijven.
 Voormalige werknemers of historisch geïnteresseerden kunnen in de complexen
met gelijkgestemden hun ervaringen en belangstelling delen of als vrijwilliger
werken om zo deel te nemen aan een sociaal netwerk.
 Menging van primaire gebruiksfuncties, zorgen voor diversiteit.
 Door voldoende concentratie, dus verschil in gebruikers ontstaat er de mogelijkheid
tot kennisuitbreiding (sociale cohesie).
 Herbestemmen is duurzaam door hergebruik van bouwwerken, structuur van de
complexen en materialen en heeft daarmee een bijzondere toekomstwaarde.
 De complexen bieden mogelijkheid voor binding en identificatie voor voormalige en
nieuwe gebruikers van het complex en zorgen voor sociale cohesie.
Ruimtelijk/stedenbouwkundig (architectonisch)
 Door de bijzondere omvang, constructie en indeling van de industriële complexen
ontstaat er functiemenging en een bijzondere programmatische invulling,
onorthodoxe aanpak. (organische groei)
 Door contrasten van oud en nieuw, groot en klein ontstaan onverwachte en unieke
ruimtelijke oplossingen.
 Herbestemde complexen tonen de originele functie, het karakter, de structuur en
historische gelaagdheid van het gebouw.
 Herontwikkeling van industrieel erfgoed werkt als culturele drager voor
identiteitsverandering en motor voor ruimtelijke en sociaal -maatschappelijke
transformatieprocessen.
 Opening van de voorheen gesloten complexen voegt openbare ruimte toe,
bijvoorbeeld door het open stellen van industriële complexen voor het publiek.
 De industriële complexen zijn specifiek voor hun historische productfunctie
ontworpen en blijven daarmee, ook na de herbestemming beeldbepalend voor de
omgeving.
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8.1.5 Welke meerwaarde door het herbestemmen van industrieel erfgoed komen er
voor bij de casestudies?
De succesfactoren (meerwaarde) die in de praktijkcases naar voren komen zijn als volgt:














Het gebied in kaart brengen om zo de leefomgeving op peil te houden.
Aansluiting zoeken bij thema’s waar het gebied goed in is.
Ontwikkelen van een uniek concept, onorthodoxe aanpak (organische groei).
Community, samenwerking en socializen zijn belangrijke pijlers voor een
herontwikkelingsopgave.
Het open stellen van het terrein voor het publiek, om zo ook potentiele huurders te
betrekken bij het plan.
Het houden van exposities, om de mensen te informeren over het project en
hierdoor ook het verleden verbinden met het heden.
Goede verhaal voor het project is zeer belangrijk en dit dan ook elke keer weer goed
kunnen overbrengen.
Het realiseren van tijdelijke functies kan voor een gebied naamsbekendheid creëren
en er kan worden gekeken, welke functies nu echt passen binnen het gebied.
Sociaal-maatschappelijke waarden komen veel naar voren, doordat de meeste
herbestemmingsprojecten populaire locaties zijn voor het publiek.
(werkgelegenheid, community en verbinden van mensen)
Economische waarde wordt er gecreëerd door het herbestemmen van industrieel
erfgoed. Het gebied verbeterd en de objecten in de omgeving krijgen een hogere
waardering. Er is veel meer vraag naar woningen binnen de omgeving van
industriële complexen.
Integrale samenwerking is belangrijk.

De faalfactoren die in de praktijkcases naar voren komen zijn als volgt:
 Gemeenten zijn wat terughoudend en gewend aan standaard procedures.
 Het is nog moeilijk beslissingen te nemen wanneer er al soortgelijke functies binnen
het gebied aanwezig zijn. (concurrentie).
 Bij het toepassen van een activiteit of functie, moet er een langere termijn visie
aanwezig zijn en moet er dus gekeken worden naar wat het bijvoorbeeld over 10 tot
15 jaar oplevert.
 Bij de herontwikkeling van een complex, wordt er vaak niet gekeken naar de gebied
eromheen.
 Als gemeente moet er meer ruimte gegeven worden voor de ontwikkeling en
flexibel zijn in de bestemmingen die het toelaat.
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Op deelvraag acht na zijn alle deelvragen beantwoord, waarmee ook de
beantwoording van de hoofdvraag mogelijk is gemaakt.
‘’Op welke manier kan de herbestemming van het Leerfabriek KVL een mogelijke
voortrekkersrol bieden in de ontwikkeling van het hele gebied en zorgt het daadwerkelijk
tot een waardestijging van de gebiedsontwikkeling.’’
Herbestemming van het Leerfabriek KVL kan een mogelijke voortrekkersrol bieden in de
ontwikkeling van het hele gebied, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zorg
voor een thema/concept dat goed past in de omgeving en waar dus de meeste vraag naar is.
In het geval van het Leerfabriek KVL is dit het concept ‘Ambachtsplaats voor creativiTIJD’. Er
is bewust niet gekozen om wat te doen met leer, dat zou je meteen doen als je hier
rondloopt. Het concept met leer zit allemaal al in de Langstraat bij Waalwijk in de buurt. Dus
niks met leer, maar wel met leren en ambacht. De ambachten en creativiteit zijn
samengevoegd tot één concept. Tijd is als een klokje geschreven, omdat je midden in
Brabant zit binnen een vrijetijdseconomie. Vandaar dat er op de bovenste verdie ping de
House of Leisure zit, met nog ongeveer 15 andere huurders die een achtergrond hebben in
vrijetijdseconomie. Het is een plek voor studenten en studerenden en startende bedrijven.
Meeste industriële erfgoed complexen waren of zijn nog steeds besloten gebieden, die
omringd zijn door hekken en zo omsloten voor de mensen uit de omgeving. Om zulke
projecten onder de aandacht te brengen is het open stellen van het gebied voor het publiek
zeer belangrijk, dit blijkt dan ook uit de resultaten van de interviews. Bij het Leerfabriek KVL
was dit ook het geval en zijn er aan het begin van het ontwikkelingsproces tijdelijke functies
toegepast zoals evenementen. Zo is de financiering van het project voor een gedeelte ervan
dan ook bekostigt. Daarnaast heeft het ervoor gezorgd dat het gebied onder de aandacht is
gebracht van het publiek en de toekomstige potentiele huurders.
Vanuit de cultuurhistorische betekenis en het karakter van het industriële complex is
gekeken naar culturele en maatschappelijke opbrengsten van de nieuwe functies en
activiteiten binnen het complex en naar de ruimtelijke uitstraling op de omgeving. Hierbij
gaat het om een analyse van sociaal-maatschappelijke waarden, financieel-economische
opbrengsten en om de betekenis van cultureel erfgoed voor de identiteit en de effecten op
ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit van de leefomgeving. De cultuurhistorische waarden
zijn: dat de beeldbepalende gebouwen en hun betekenis voor Brabant zijn behouden voor
de toekomst. De grote ruimte zijn uitermate geschikt voor grote festivals en evenementen,
wat ook bij het Leerfabriek KVL gerealiseerd is om het gebied onder de aandacht te brengen
van het publiek. Financieel-economisch biedt het een meerwaarde, doordat herbestemming
zorgt voor een uniek gebouw met een niet herhaalbare combinatie van oud en nieuw (het
concept ‘Ambachtsplaats voor creativiTIJD’). De bebouwingen in de omgeving stijgen dan
ook in waarde, er is meer vraag dan aanbod naar nieuwbouw woningen in de omgeving van
een industrieel erfgoed complex. (een voorbeeld hiervan is het lakfabriek, waarbij er circa 45
aanmeldingen waren voor de 22 beschikbare loftwoningen). Sociaal -maatschappelijk waarde
is het creëren van een sociale omgeving, bij het Leerfabriek KVL heb je de mogelijkheid om
bij elkaar te komen bij het Café van Leer en dus een vanzelfsprekend netwerk voor de grote
en kleine bedrijven die er gevestigd zijn.
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Voormalige werknemers of historisch geïnteresseerden kunnen in het complex met
gelijkgestemden hun ervaring en belangstelling delen of als vrijwilliger werken (voorbeeld
hiervan is de machinekamer, waarbij de stoommachine door vrijwilligers is opgeknapt) om
zo deel te nemen aan een sociaal netwerk. Het draagt ook bij aan duurzaamheid,
herbestemmen is duurzaam door hergebruik van de bouwwerken, complex structuren en
materialen en heeft daarmee een bijzondere toekomstwaarde.
Ruimtelijk/stedenbouwkundig zorgt het voor een meerwaarde, het toont de originele
functie, het karkater, de structuur en historische gelaagdheid van het gebouw. Het
leerfabriek KVL is als industriële complex specifiek voor hun historische productfunctie
ontworpen en blijft daarmee, ook na de herbestemming beeldbepalend voor de omgeving.
Wat bij het Leerfabriek KVL tevens zorgt voor meerwaarde van de omgeving zijn de
inspiratiesessies die er worden gehouden en de maandelijkse rondleidingen die er worden
gegeven. Daarnaast is er een expositie genaamd de Erfgoedfabriek aanwezig, om de
verhalen achter de gebouwen die in herontwikkeling zijn in samenwerking met de Provincie
Noord-Brabant onder de aandacht te brengen van het publiek.
Wat de projecten Strijp-S en het Cehave terrein wel in het concept hebben opgenomen en
de Leerfabriek KVL niet, is het betrekken van het centrum naar het gebied toe. Voor Strijp -S
is dat de transformatie van het industriegebied tot een stedelijk (sub centrum) met functies
als wonen, werken en cultuur. Voor het Cehave terrein is het de toepassing van een centrum
met twee gebieden, die complementair aan elkaar ontwikkeld is, zodat er geen concurrentie
ontstaat. Dit zou in het geval van de Leerfabriek KVL ook goed kunnen worden toegepast om
het centrum te betrekken bij het gebied of eigenlijk een soort van 2e centrum te creëren,
met misschien wel dezelfde functies alleen dan met een net wat andere thema. Dit zal
tevens zorgen voor een betere afstemming van de verschillende functies tussen het gebied
en de centrum.
Bij alle drie de projecten komen uit de interviews naar voren dat er geen specifiek
blauwdruk (format) voor de herbestemmingsopgave van industrieel erfgoed beschikbaar is.
Alle drie de projecten pakken het dan ook anders aan. Bij Strijp-S wordt dit gedaan door een
integrale samenwerking tussen de gemeente en de commerciële partijen. Het Cehave
terrein maakt gebruik van een organische groei (ontwikkeling), de eigenaar van het terrein
vergelijkt dit ook wel met de Efteling (zorgen dat er continu nieuwe activiteiten bij komen).
Bij het Leerfabriek KVL kan dit wel worden vergeleken met dat bij Strijp-S, vooral in gesprek
gaan met de betrokken partijen en je verhaal (visie) goed kunnen overbrengen aan de
belanghebbenden. Wat nog beter kan is dat er bij een herbestemmingsopgave gekeken
moet worden naar wat het over 10 jaar oplevert, dus het hebben van een langere termijn
visie. Verder zijn gemeente wat terughoudend en gewend aan standaard procedures. Als
gemeente moet er meer ruimte gegeven worden voor de ontwikkeling en flexibel zijn in de
bestemmingen die het toelaat.
Succesvolle erfgoedprojecten in gebieden combineren na verloop van tijd verschillende
functies. Als overheden, bedrijven, burgerinitiatieven het verleden (historie) verbinden met
het heden (toekomstige functies), kan er voor het gebied een voortrekkersrol optreden. Een
strategie die begint bij het erfgoed en respect toont voor de l okale of regionale
geschiedenis, kan een negatieve spiraal ombuigen. Zowel voor het gebied zelf als de
monumentale gebouwen zal dit als aanjager werken.
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8.2 Aanbevelingen
In deze paragraaf wil ik allereerst aanbevelingen doen voor herbestemming van industrieel
erfgoed in gebiedsontwikkeling opgaven en ten tweede aanbe velingen voor
vervolgonderzoek. Op basis van literatuuronderzoek en casestudies kunnen de volgende
aanbevelingen gedaan worden:
Zoek aansluiting bij de DNA van de mensen, de gebouwen en de plek
Een goede doordachte keuze en het vroegtijdig, gedegen en breed gedragen inventarisatie
van het aanwezige industrieel erfgoed binnen een gebiedsontwikkeling biedt verschillende
positieve aspecten, laten de casestudies zien. Door in een vroeg stadium een inventarisatie
van cultuurhistorische waarden van gebouwen, bouwkundige staat en omgevingskwaliteiten
op te stellen en deze breed met alle bij het erfgoed betrokken actoren te bespreken, kan er
voor de voorbereidingsfase discussie plaatsvinden over welke gebouwen en objecten
(minimaal) behouden moeten blijven. Op basis hiervan kunnen spelregels opgesteld worden
voor de omgang met erfgoed in de ontwikkeling en kan de DNA van de mensen, de plek en
de gebouwen meegenomen worden in de keuzes die er gemaakt moeten worden. Dat geeft
vroeg duidelijkheid aan alle partijen en beperkt de discussie in het verdere
ontwikkelingsproces.
Biedt ruimte voor tijdelijke initiatieven en activiteiten
Het vinden van de mogelijkheden voor herbestemming vraagt in veel gevallen voor geduld.
Ondertussen is het van belang dat het erfgoed in zo’n goed mogelijke conditie blijft.
Tijdelijke functies dragen hieraan bij, kunnen tijdelijke inkomsten generen en maken
mogelijkheden voor nieuwe definitieve bestemmingen zichtbaar. Het is een vorm van sturen
om daarmee (ook op lange termijn) gemeenschappelijke belangen te realiseren. Het
benutten van mogelijkheden voor tijdelijke initiatieven blijkt in de praktijk vaak lastig te
combineren met bestaande regelgeving. Ambtenaren kunnen de wet- en regelgeving ook
niet aanpassen, maar kunnen er wel voor zorgen dat er een zo helder mogelijk
gecommuniceerd wordt naar buiten uit. Een actieve opstelling en meedenken over
praktische oplossingen en onderbouwingen voor tijdelijke bestemmingen ondersteunt het
vinden van mogelijkheden. Met het opstellen of herzien van bestemmingsplannen kan ook
meer rekening gehouden worden met flexibele mogelijkheden voor tijdelijke initiatieven.
Goede voorbeeld geven
De herbestemmingsopgave van industrieel erfgoed is vaak complex vanwege de
monumentale waarden die (zoveel mogelijk) in stand moeten blijven, maar ook vanwege de
bestaande afmetingen die beperkingen bieden. Het zoeken naar passende functies wordt
daarmee beperkt. Gemeenten kunnen een rol nemen door zelf het goede voorbeeld te
geven, door betrokken te zijn bij de herontwikkeling van een gebied en/of complex. Zo heeft
Veghel het Cehave terrein gerestaureerd (in samenwerking met de gemeente en provincie).
Laat zien welke meerwaarde het bied voor het gebied
Private ontwikkelaars die met grondposities de regie hebben over een (te ontwikkelen)
gebied moeten de gemeente overtuigen over welke meerwaarde het bied voor het gebied.
Daarbij gaat het niet alleen over het aantal gebouwen en de financiële bijdragen. Maar
(meer nog) om een goed besef van de doelstellingen (visie) die een stad zichzelf gesteld
heeft en op welke wijzen het plan daar een bijdrage in kan leveren. Dat betekent een goed
inzicht opbouwen in gemeentelijk beleid, gemeentelijke probleempunten, ruimtelijke kaders
en visiedocumenten. Vervolgens bekijken waar synergie gevormd kan worden tussen eigen
en gemeentelijke wensen en doelen.
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8.3 Welke uitkomsten vragen nader onderzoek?
Kennis verbreden over het opstellen van een flexibel en globaal bestemmingsplan
De theorie laat zien dat een verschuiving gaande is van ontwikkelingsproces naar
uitnodigingsproces met een meer faciliterende rol van gemeenten. Dat is met het beperkt
aantal cases dat onderzocht is niet te onderbouwen. Wel laten de twee cases met private
ontwikkelaars als projectleider zien dat gemeenten een faciliterende rol aannemen en
minder sturingsinstrumenten inzetten. De instrumenten die de twee gemeenten het
belangrijkste vinden zijn het bestemmingsplan en exploitatieplan. Tegelijkertijd wordt het
bestemmingsplan in verschillende cases ook naar voren gebracht als een knelpunt, omdat
het achteraf gezien teveel als maatwerk is opgesteld en te weinig flexibiliteit of
wijzigingsmogelijkheden biedt. Nader onderzoek naar het opstellen van het
bestemmingsplan in relatie tot gebiedsontwikkeling (met of zonder industrieel erfgoed) zou
meer duidelijkheid kunnen brengen in hoe en waarom deze knelpunten precies ontstaan en
op welke wijze meer inzicht in dit knelpunt verkregen kan worden. Denk aan vertragingen,
extra kosten en het vervallen van de gewenste functie.
Invulling geven aan faciliterende rol
De gebiedsontwikkeling van het Cehave terrein in Veghel laten zien dat de markt zonder veel
financieel-economische instrumenten van de overheid de gebiedsopgave re aliseert. De
gemeenten nemen hierbij een faciliterende rol in. Gemeenten hebben sinds de financieeleconomische crisis structureel minder economische middelen ter beschikking en
tegelijkertijd lijkt het belang van communicatieve instrumenten steeds belangrijker
geworden. Hoe daarbij invulling gegeven moet worden aan een faciliterende rol vraagt om
nader onderzoek door meer cases te onderzoeken waarbij private partijen de regie hebben
over de ontwikkeling.
Vragen die opgesteld kunnen worden voor een vervolgonderzoek zijn als volgt:
 Welke specifieke sturingsinstrumenten hanteren gemeenten?
 Kan er met communicatieve middelen een invulling worden gegeven aan een
faciliterende rol vanuit de gemeente?
 Welke rollen kunnen gemeente aannemen bij het herbestemmen van cultureel
erfgoed binnen gebiedsontwikkeling?
 Hoe zou het bestemmingsplan opgesteld moeten worden zodat beide partijen,
zowel de ontwikkelaar als de gemeenten hier profijt bij hebben?
 Wat zijn de wensen en/of doelen van de eindgebruikers van het complex?

8.4 Beperking van het onderzoek
De beperkte tijd die beschikbaar is voor het uitvoeren van het schrijven van de scriptie geeft
beperkingen. Allereerst is hierdoor sprake van een momentopname. Ten tweede geeft het
beperkingen in het aantal mogelijk te onderzoeken cases. Ten derde beperkt het ook het
aantal respondenten per case. Ten vierde is tevens de geografische spreiding beperkt. Deze
beperkingen maken ook dat de stelligheid waarmee algemene conclusies getrokken kunnen
worden beperkt wordt. Een uitgebreider casestudie-onderzoek kan nauwkeuriger
uitkomsten geven.
De cases waren ook niet alle twee in gelijke fase van ontwikkeling. Bij Strijp-S zijn
verschillende (fasen van) deelgebieden definitief gerealiseerd met ook verschillende
herbestemmingsopgaven. Bij het Cehave terrein, komt het nog langzaam op gang. Idealiter
zou je projecten van begin tot eind willen onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld
te krijgen en het zo goed mogelijk kunnen maken van vergelijkingen van de verschillende
casestudies, maar de bovengenoemde beperkingen maken dat niet mogelijk.
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