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Bedrijventerreinen in
Een bedrijventerrein biedt ondernemers die op
zoek zijn naar huisvesting voor hun bedrijf de ruimte
om een pand te laten bouwen, huren, pachten
of kopen. Het begrip bedrijventerrein is in gebruik
genomen na de jaren zeventig. Hiervoor werden
bedrijventerreinen industrieterreinen genoemd. Dit
begrip was toepasselijk voor die tijd, omdat de
functie industrie op dat moment domineerde op de
meeste bedrijventerreinen.
In de jaren vijftig en zestig was nog ruimte aan
de rand van de stad. Toen er in de jaren zeventig
en tachtig geen ruimte meer was, werden er
snelweglocaties gebouwd binnen de stadsgewesten
en bij de groeikernen. In de jaren negentig waren er
plannen om bebouwing langs de verbindingsroutes
tussen economische centra te bouwen. Dit als
oplossing voor het tekort aan ruimte binnen het
stedelijk gebied. Deze zogenoemde ‘corridors’
zijn niet uitgevoerd. Wel zijn er meer terreinen
aan de rand van de steden gebouwd. Nog later
zijn er kleinere steden en dorpen gebouwd. Het
gevolg hiervan was een scheve verdeling van
bedrijventerreinen.
Wonen en werken waren vaak sterk met elkaar
verbonden, vaak zelfs in hetzelfde huis. Aan het
eind van de negentiende eeuw veranderde dit door
de industriële revolutie. Grote fabriekscomplexen
ontstonden. De industrie had steeds meer ruimte
nodig, maar binnen de grenzen van de stad was
geen ruimte meer. In die tijd was de mobiliteit van de
beroepsbevolking nog beperkt. Er werden daarom
vaak woningen naast de fabriek gebouwd voor de
werknemers.
Door de toenemende overlast en de verbetering
van de mobiliteit groeiden wonen en werken
geleidelijk verder uit elkaar. Deze ontwikkeling werd
nog eens versterkt door de stedenbouwkundige
principes uit die tijd. Principes, zoals de functionele
stad uit de jaren twintig, waarbij de scheiding van
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wonen, werken, recreëren en verkeer een belangrijk
onderdeel was. Voor de bedrijven betekende dit dat
ze naar de rand van de stad werden ‘verbannen’
of kostbare investeringen moesten doen om hinder
voor de omgeving te voorkomen. De opkomst van
de auto versterkte de scheiding tussen het wonen
en het werken.
Tegenwoordig is industrie niet meer de hoofdfunctie
op de meeste bedrijventerreinen. De grootste
sectoren die nu zijn gevestigd op een bedrijventerrein
zijn bouwnijverheid en logistiek.Volgens IBIS is
een hedendaags bedrijventerrein bedoeld voor
handel, nijverheid, commerciële dienstverlening
en industrie. Door het perifere detailhandelbeleid
en het locatiebeleid is de ontwikkeling van winkels
en kantoorgebouwen op bedrijventerreinen aan
banden gelegd. Er is wel een aantal banen in de
detailhandel op bedrijventerreinen te vinden. Het
gaat dan vaak om branches met goederen en
gebouwen die te groot zijn voor de binnenstad.
Hierbij kan onder andere gedacht worden aan
een bouwmarkt. De winkelgebieden in de steden
worden in de stad gehouden. Het gevolg van dit
beleid is een beperkte variatie aan bedrijvigheid, veel
gebruik van bedrijfshallen en veel parkeerplekken op
bedrijventerreinen.
Ook nu baseert men zich nog steeds op het
monofunctionele concept uit de eerste helft van de
vorige eeuw. Op een bedrijventerrein zijn steeds
minder bedrijven die overlast veroorzaken gevestigd
en daardoor kunnen er in stedelijk gebied meer
bedrijven gehuisvest worden. Er is minder overlast
dan vroeger en het aantal bedrijven is niet meer
van een omvang dat het niet in stedelijk gebied
gehuisvest kan worden. Belangrijke factoren zijn
tegenwoordig instituties, kennis, milieu, imago en
woonkwaliteit. Deze hebben nu een grotere invloed
op de keuze voor een bedrijf om zich ergens te
vestigen. Naast de ontwikkeling van de afname
van overlast van de bedrijven, zal men ook te
maken hebben met andere ontwikkelingen die
van invloed zijn op bedrijventerreinen. Hierbij kan
gedacht worden aan de hoeveelheid zzp’ers die
toeneemt, de vergrijzing en de positie van Nederland
in de mondiale economie. Er vindt namelijk steeds
minder productie plaats in eigen land, dus minder
overlast door productie. Daarnaast gaan we ook
steeds beter om met het milieuvraagstuk. Ook moet
er in de toekomst gedacht worden aan nieuwe
ontwikkelingen. Zoals 3D- printing, hetgeen volgens
voorspellingen juist minder milieu- en geluidsoverlast
met zich mee zal brengen. Hierdoor kan de ligging
van bedrijventerreinen ook veranderen.
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Voorwoord
In opdracht van de partners van het Kennislab voor Urbanisme is dit onderzoek uitgevoerd. De partners van het
lab hebben voor het septemberlab van 2013 een hoofdvraag geformuleerd. Deze hoofdvraag was: ‘‘hoe kun je
de Westas versterken, zodat het een economisch sterk en innovatief gebied blijft?’’ Om een antwoord op deze
hoofdvraag te geven is een viertal losse onderzoeken gedaan.
Dit onderzoek is uitgevoerd door drie studenten die stage liepen bij het Kennislab voor Urbanisme. Het
onderzoek schept een beeld van hoe het perfecte bedrijventerrein, gezien vanuit de gebruikers, eruit zal
komen te zien. Onze hoofdvraag is dan ook: ‘‘Hoe moet gelet op de wensen van de gebruikers het perfecte
bedrijventerrein in de Westas eruit zien?’’ Tijdens het onderzoek van de afgelopen maanden zijn we begeleid
door Jan- Willem Wesselink, hoofdlaborant van het Kennislab voor Urbanisme. Jan- Willem heeft vooral tijdens
de brainstormfase een grote bijdrage geleverd. Rudi Engel,labmanager Kennislab voor Urbanisme, heeft zich
voornamelijk beziggehouden met het redigeren van onze teksten. Serge Vonk, eigenaar IMOSS stedenbouw,
heeft ons vooral met de neus op de feiten gedrukt en heeft ons begeleid in de rol van opdrachtgever.
Graag willen wij alle partners van het lab bedanken voor de goede feedback tijdens onze presentaties. Hier
hebben wij veel aan gehad en het heeft ervoor gezorgd dat ons onderzoek steeds beter vorm kreeg. In
het bijzonder willen wij SADC, Stadsdeel Nieuw-West en de gemeente Haarlem bedanken voor de extra
begeleiding van ons onderzoek.
Ilse Bink, Lisan van Bolhuis en Stefan Thomassen
Schiphol, 27 januari 2014
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01 Inleiding
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Vanuit het Kennislab voor Urbanisme is een
onderzoek gedaan naar de wensen van de
gebruikers van bedrijventerreinen in de
Westas. Dit onderzoek is gedaan omdat
bedrijventerreinen een groot aandeel hebben
in de Westas. De Westas wordt ook wel de
logistieke Westas genoemd. Er zijn veel
logistieke bedrijven in de Westas te vinden
die voornamelijk gevestigd zijn op logistieke
bedrijventerreinen. Het aandeel van de
bedrijventerreinen in de Westas is dan ook erg
belangrijk voor de economie.

Om dit onderzoek uit te kunnen voeren is een
bedrijventerrein in de Westas gekozen, de keuze is
gevallen op Business Park Amsterdam Osdorp. Dit
terrein is een goede afspiegeling van de terreinen in
de Westas. Met betrekking tot dit terrein zijn dan ook
de wensen van de omwonenden en de wensen van
de werknemers in kaart gebracht. Daarnaast is gelet
op de trends een geheel nieuw ontwerp ontstaan.
Na het analyseren en uitwerken van de trends kwam
het idee tot stand dat alles voortkomt uit flexibiliteit.
Er moest dus een ontwerp worden bedacht dat
aansluit bij deze flexibiliteit. Een combinatie van deze
flexibiliteit en de wensen van de gebruikers heeft
geleid tot het ontwerp.

De bedrijventerreinen zijn erg belangrijk voor
de economie. Maar op dit moment zijn er veel
bedrijventerreinen waarvan de bedrijfspanden leeg
staan. De vraag is dus; hoe krijg je de terreinen weer
vol en levendig? Daarom wordt met dit onderzoek
heel anders gekeken naar de ontwikkeling van
bedrijventerrein dan voorheen gedaan is. Er wordt
vaak top-down besloten hoe iets eruit moet zien,
hierbij wordt weinig tot geen rekening gehouden
met de wensen van de gebruikers. Dit wordt in dit
onderzoek juist wel gedaan en vormt een goede
ondersteuning van het ontwerp. Dit onderzoek leidt
tot een ontwerp van het ‘’perfecte’’ bedrijventerrein.

Dit onderzoek is gedaan voor de partners van
het Kennislab voor Urbanisme. In de vorm van
dit boek wordt weergegeven wat er onderzocht
is en wat de uitkomsten van het onderzoek
zijn. Daarnaast is dit onderzoek bedoeld voor
ontwikkelaars van bedrijventerreinen in de Westas.
Dit onderzoek geeft namelijk weer op welke manier
bedrijventerreinen ontwikkeld kunnen worden, zodat
de bedrijventerreinen beter aansluiten bij de wensen
van vandaag de dag.
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02 Westas
De Westas
Het onderzoek vond plaats in de Westas. Ook
wel de logistieke Westas genoemd. Dit gebied ligt
globaal tussen Amsterdam en Haarlem van oost naar
west. Van noord naar zuid is de Westas het gebied
tussen Zaanstad en Aalsmeer. Het gebied wordt niet
afgebakend met grenzen, maar voor dit onderzoek
wordt wel alleen binnen deze denkbeeldige grenzen
gekeken. Binnen het gebied liggen drie mainports:
Greenport Aalsmeer, Port of Amsterdam en Airport
Schiphol. Deze zijn economisch belangrijk voor het
gebied. Naast de drie mainports kent het gebied
93 industrieterreinen, gericht op verschillende
segmenten, die ook op het gebied van economie erg
belangrijk zijn voor de Westas.

De Westas
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Greenport
Greenport Aalsmeer ligt helemaal in het zuiden
van de Westas. Greenport Aalsmeer is onderdeel
van Greenport Holland. Binnen de stichting
Greenport Aalsmeer werken bedrijfsleven, onderwijs
en overheden samen aan een vitale toekomst
voor de bloemen- en plantensector. Binnen de
Greenport werken dagelijks 50.000 mensen fulltime
bij teeltbedrijven, de veiling, handelsbedrijven,
exporteurs, tuinbouwleveranciers en veredelaars in
bloemen en planten. De bedrijven zorgen met elkaar
voor een omzet van drie miljoen euro per jaar.

Seaport
Port of Amsterdam is de haven van Amsterdam. De
haven ligt in het noord-oosten van de Westas. Deze
haven is de tweede grootste haven van Nederland.
Er wordt voornamelijk natte en droge bulk, zoals, olie,
cacao en kolen, overgeslagen in deze haven. Ook
cruises zijn een onderdeel waar de Amsterdamse
haven zich mee bezighoudt.
Binnen de haven is Havenbedrijf Amsterdam NV
de belangrijkste speler. Het Havenbedrijf ontwikkelt,
exploiteert en beheert de Amsterdamse haven en de
haventerreinen. Hiernaast heeft het bedrijf als doel
het stimuleren van economische bedrijvigheid en
werkgelegenheid. De haven van Amsterdam zorgt
dan ook voor werkgelegenheid voor 55.000 mensen

AIrport
Schiphol ligt in het zuid-oosten van de Westas.
Schiphol is de vierde luchthaven van de wereld.
De luchthaven heeft een bereik van 317 directe
bestemmingen. Er worden niet alleen 51 miljoen
passagiers per jaar vervoerd, maar er wordt ook nog
eens 1,5 miljoen ton aan luchtcargo vervoerd vanaf
Schiphol. Daarnaast beschikt Schiphol over tal van
winkeltjes en eetgelegenheden om de wachtende
bezoekers te vermaken.
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03 BPAO
BPAO is de afkorting van Business Park
Amsterdam Osdorp. Dat is een bedrijventerrein
in Amsterdam Nieuw-West. Dit terrein hebben
wij gekozen als goede afspiegeling van de
Westas. We hebben dit gedaan omdat het anders
lastig te bepalen is wat de wensen van de
gebruikers zijn van de terreinen in de gehele
Westas. Daarom hebben wij enquêtes uitgevoerd
onder de gebruikers van BPAO.

BPAO
De keuze van het terrein voor dit onderzoek ligt in
het segment transport en distributie. Transport en
distributie is namelijk de topsector in de Westas.
Een goede afspiegeling van een terrein in dit
segment is Business Park Amsterdam Osdorp. De
ligging van het terrein is typisch Westas. Namelijk
gelegen tussen de stad en het groen. Ook is het
terrein een echt logistiek terrein, specifiek gericht op
transport en distributie. Hierdoor is het een terrein
dat redelijk gelijk is aan de meeste terreinen in de
Westas. Het is een terrein met verschillende functies,
namelijk transport & distributie en modern gemengd.
Uit onze inventarisatie van bedrijventerreinen is
gebleken dat deze twee functies het meeste
voorkomen in de Westas. Hierdoor is BPAO een
goede keuze. Het businesspark is ook gunstig
gelegen in het gebied. Het ligt centraal in de Westas
en belangrijke locaties als Amsterdam Centrum en
Schiphol zijn beide in ongeveer 10 à 15 minuten te
bereiken. Verder ligt het terrein aan de S106, dit is
een van de stadsroutes die delen van Amsterdam
met elkaar verbinden.
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Bedrijven op BPAO

Het businesspark grenst verder aan verschillende
gebieden en functies. Opvallend is dat deze
gebieden allemaal verschillende doeleinden
hebben, dus niet alleen in de omgeving van
bedrijventerreinen.
Het ligt onder andere naast een:
Natuurgebied
Begraafplaats
Woonwijk
Tankstation
Gemeentewerf

Algemene gegevens

Oppervlakte 20 hectare
11 hectare uitgeefbaar			
Documentloos Goederen Volg Systeem
Collectieve warmte- en koudeopslag
Erfpachtsysteem		
Parkmanagementvereniging		
Beveiligingscamera’s op gehele terrein
Keurmerk veilig ondernemen bedrijventerrein

Doordat de omgeving heel divers is, krijg je een
heel divers beeld van alle wensen van heel veel
verschillende gebruikers. Daarnaast is BPAO een
nieuw bedrijventerrein en daarom is het interessant
om te kijken of hier nu al rekening wordt gehouden
met de wensen van de eindgebruikers of dat het zo
is dat dit terrein nog helemaal niet aansluit bij deze
wensen. Een nieuw terrein kiezen in plaats van een
gedateerd terrein leek ons daarom een betere keuze.
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04 Trends
Om te onderzoeken hoe het perfecte bedrijventerrein eruit moet zien, is het ook belangrijk om
te letten op deze tijd. Bedrijventerreinen zijn
vaak verouderd en het is daarom belangrijk
om te kijken wat nu de behoeften zijn. Daarom
bestaat dit hoofdstuk uit acht trends die van invloed zijn of kunnen zijn op een bedrijventerrein
dat aansluit bij de wensen van vandaag de dag.
Circulaire economie
Circulaire economie is een principe waarbij
producten worden hergebruikt. Grondstoffen worden
hierbij opnieuw gebruikt en waardevernietiging wordt
geminimaliseerd.
Er is een aantal principes waar de circulaire
economie op is gebaseerd:
Waardebehoud wordt gemaximaliseerd door eerst
te kijken naar producthergebruik, vervolgens
hergebruik van onderdelen en tot slot hergebruik van
grondstoffen.
Producten worden zo ontworpen en gemaakt, dat
ze aan het einde van het gebruik makkelijk uit elkaar
gehaald kunnen worden. De materialen kunnen
makkelijk gescheiden worden.
Tijdens de productie, het gebruik en de verwerking
van het product worden geen schadelijke stoffen
uitgestoten.
De grondstoffen van de gebruiksproducten
worden hergebruikt zonder kwaliteitsverlies.
De grondstoffen van verbruiksproducten zijn
biologisch afbreekbaar.
Klanten betalen voor het gebruik van de producten
en niet voor het bezit. De producent blijft de
eigenaar.
Leveren van kwaliteit wordt erg belangrijk. De
prestatie van het product bepaalt namelijk de waarde
van het product.
Ketensamenwerking is ook belangrijk. Door een
keten kan meervoudige waarde gecreëerd worden.
Hierdoor vermeerdert de economische, sociale en
ecologische waarde van alle bedrijven in de keten.
Nu kennen we een lineaire economie waarbij
producten worden gemaakt, worden gebruikt en
na het gebruik worden vernietigd. “Bezit wordt
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Internetgebruikers
Jaar
2005
2012

Internetgebruikers
0,8 miljoen			
12.3 miljoen		

minder belangrijk, onze lineaire economie zal circulair
worden’’, betoogt Pepijn Vloemans in een artikel in
NRC Next. ‘‘Niet het hebben, maar het gebruiken
wordt onze nieuwe economie’’, volgens Bas Luiting,
ondernemer en designer. Volgens meerdere bronnen
gaat er een verschuiving plaatsvinden van de lineaire
economie naar de circulaire economie. Dit komt
doordat bezit minder belangrijk gaat worden dan
gebruik.
Vroeger deelden mensen veel met elkaar. Spullen
werden gezamenlijk aangeschaft om kosten te
besparen. Ook was er geen behoefte om spullen
zelf in bezit te hebben. In de loop der jaren is dit
patroon veranderd. Mensen zijn er nu aan gewend
om alles zelf in eigendom te hebben. Ook omdat
het nu hun eigendom is, is men bang om dingen
te delen. Het liefst houden we de spullen die we in
eigendom hebben voor onszelf, maar ook dit patroon
is nu aan het veranderen. Mensen worden zich ervan
bewust dat we zuiniger moeten om gaan met onze
grondstoffen. Grondstoffen zijn schaars en er moeten
oplossingen verzonnen worden om het verliezen van
sommige grondstoffen tegen te gaan. Daarom is het
beter om grondstoffen waarmee producten gemaakt
zijn te hergebruiken. Op die manier maak je optimaal
gebruik van je grondstoffen waar al producten van
gemaakt zijn.
Een andere reden, om opnieuw te gaan delen, is de
economische crisis. Mensen hebben minder geld om
uit te geven en zoeken naar nieuwe manieren. Naast
deze twee redenen is internet ook erg belangrijk
voor een verschuiving van bezit naar gebruik. Door
internet kan alles makkelijker gedeeld worden.
Hierdoor kunnen bedrijven die zich richten op deze
nieuwe vorm snel aantrekken. Het fenomeen wordt
snel bekend. Dit heeft ook alles te maken met
digitalisering.
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Frequente onlineshoppers
3,9 miljoen
7,1 miljoen

Pick-up points
Inmiddels beschikt 96 procent van de Nederlanders
over een fysieke internetverbinding, waarvan 86
procent deze ook dagelijks gebruikt. Daarnaast
gebruikt 60% van de Nederlanders tussen de 12 en
de 75 jaar mobielinternet.
De digitalisering is dan ook een megatrend, die
zich nu nog steeds verder doorontwikkeld. Onze
gehele maatschappij is hier getuige van geweest de
afgelopen twee decennia. De maatschappij heeft hier
in veel gevallen baat bij gehad, want het is nu heel
eenvoudig om in enkele seconden de beschikking
te hebben over informatie op allerlei gebieden.
Niet alleen de beschikking over informatie is hierbij
een ontwikkeling geweest. Door digitalisering heeft
internet zich nog sneller en verder ontwikkeld. Zo is
het de laatste jaren steeds interessanter geworden
om te winkelen op internet in plaats van te winkelen
in fysieke winkels.
Al deze internetbestellingen moeten ook bij de
onlineshoppers thuis terechtkomen. Dit kan door
de pakketten te bezorgen. Ook kun je al vaak zelf je
pakket ophalen bij een postkantoor in de buurt. Maar
er kan ook gedacht worden aan pick-up points van
je op internet bestelde producten. Dit wordt al veel
gedaan bij Albert Heijn. Dit principe houdt in dat je, je
boodschappen op internet bestelt en ze vervolgens
klaar laat zetten. Je kunt aangeven op welke dag en
op welk tijdstip je ze komt ophalen. Dit bespaart een
hoop tijd, doordat je zelf de boodschappen niet bij
elkaar hoeft te zoeken. Ook hoef je als consument
geen rekening te houden met de openingstijden van
de winkel. Hiermee maak je het voor jezelf dus een
stuk makkelijker. Nu wordt dit concept opgestart
met voornamelijk boodschappen. Maar er kan ook
gedacht worden aan hetzelfde principe dat de Albert
Heijn hanteert, maar dan voor andere producten dan
boodschappen.
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3D-printen
3D-printen is een onderwerp dat steeds
vaker voorbij komt. In plaats van op een papier
letters of een plaatje laten afdrukken kan er ook
drieimensionaal worden geprint. Met een 3D-printer
kunnen echte voorwerpen worden geprint.
Verschillende voorbeelden komen voorbij, van een
kleine geprinte Eiffeltoren tot hele grachtenpanden
die geprint worden.
3D-printen is niet nieuw, er zijn al voorbeelden van
3D-printen in de jaren tachtig. In die tijd waren de
printers erg groot en heel duur. Hierdoor was het
niet interessant voor de consument om zelf te gaan
printen. De printers van de jaren tachtig hebben wel
gezorgd voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen.
De doorbraak van 3D-printen kwam in de jaren
negentig. Er werd toen gebruikgemaakt van inktjettechnologie voor het printen in 3D. Dit zorgde voor
makkelijker en goedkoper gebruik van de printer. Na
deze ontwikkeling zijn de nieuwe ontwikkelingen rond
de printer erg snel gegaan. Waar de printer eerst
nog was bedoeld voor grote producenten, wordt er
nu veel meer gericht op de consument. Het is nu
veel interessanter dat de printer de consument kan
voorzien in eigen gemaakte producten.
Er is een aantal redenen waarom 3D-printen
aantrekkelijk is voor de consument:
Creativiteit: met een 3D-printer kan iedereen zijn
eigen ontwerp maken. Alles is mogelijk en daarmee
vaak ook uniek. Je bedenkt zelf iets en vervolgens
print de printer hetgeen jij wilt hebben.
Kostenbesparing: de 3D printer kan
gebruiksvoorwerpen printen. Heb je bijvoorbeeld iets
van gereedschap nodig, dan kan de printer dit
maken. Hierdoor hoef je niet naar de winkel om het
te kopen. De ontwerpen van de gebruiksvoorwerpen
zijn, vaak gratis, te downloaden.
Gelijk in huis: doordat de printer direct kan maken
wat je nodig hebt, heb je het direct in huis. Je hoeft
niet eerst naar een winkel of een bestelling te
plaatsen via internet en te wachten tot het thuis
wordt bezorgd. Dit bespaart een hoop tijd.
3D-printen is vooral bedoeld voor privégebruik.
De printer is op dit moment niet geschikt voor
massaproductie. Wel kan de printer gebruikt worden
door bedrijven die zich richten op unieke producten.
Je moet namelijk voor het zelf ontwerpen van
3D-printen beschikken over goede kennis.
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Duurzaam transport

Mobiliteit

De transportsector is de grootste verbruiker van
fossiele brandstoffen. Maar fossiele brandstoffen
raken op. Er moet dus iets veranderen.
Hierdoor is er een verandering opgetreden in
de inrichting van logistieke netwerken. Deze
verandering in inrichting houdt in dat er slimmer
wordt gedacht over systemen. Er worden
nieuwe intelligente transportsystemen en
verkeersmanagementsystemen gebruikt. Hierdoor zal
de uitstoot van CO2 worden teruggedrongen. Ook
zal de veiligheid vergroot worden. Er zal meer vervoer
over spoor en water gaan plaatsvinden, hetgeen
beter is voor het milieu.

Mobiliteit speelt een belangrijke rol in de Westas.
Mensen bewegen elke dag van huis naar werk
en weer terug. Ook gaan mensen sporten,
boodschappen doen, op bezoek bij iemand,
de kinderen ophalen van school en naar een
plek om te recreëren. Al deze stromen hebben
een vervoersmiddel nodig. Er zijn tal van
vervoersmiddelen beschikbaar, maar er vindt wel een
verandering plaats in de mobiliteit en het gebruik van
bepaalde vervoersmiddelen.

Ook nieuwe soorten van brandstof kunnen worden
gebruikt, zoals biobrandstof uit olifantsgras. Een
andere vorm van nieuw vervoer is elektrisch.
Elektrische auto’s zijn veel minder vervuilend voor het
milieu. Eventueel kan deze nieuwe vorm ook worden
toegepast op vrachtwagens. Heineken heeft al een
vrachtwagen in gebruik die volledig elektrisch is. Het
doel is dat voor 2020 Heineken alleen nog maar
gebruiktmaakt van elektrische vrachtwagens voor
de horecadistributie in de Nederlandse steden. Ook
voor andere bedrijven is de elektrische vrachtwagen
een goed alternatief voor de vervuilende
vrachtwagens van vandaag de dag.

Gelet op de verschuiving van bezit naar gebruik
verandert ook de mobiliteit. Mensen vinden het vaak
minder interessant om een auto te bezitten, terwijl
dit voorheen status opleverde. Die verminderde
interesse heeft ook te maken met een toename van
de bevolkingsdichtheid, waardoor de stad voller raakt
met vervoersmiddelen. Dit zorgt voor druk op de
fysieke ruimte en een aantasting van het milieu. De
kosten voor het hebben van een eigen auto worden
hierdoor hoger en er komen ook steeds meer
beperkingen om de problemen terug te dringen.
Mensen zien hierdoor steeds minder vaak het
belang in van het hebben van een eigen auto. Wel
worden hierdoor het belang en het gebruik van het
openbaar vervoer erg belangrijk. Ook een combinatie
van het openbaar vervoer en de fiets wordt
belangrijk. Mobiliteit is op steeds meer manieren te
verkrijgen. De techniek kan zorgen voor een optimale
verbinding. Ook de opkomst van internet, ICT en
telecom speelt hierbij een belangrijke rol.
Er zullen nieuwe manieren van mobiliteit ontstaan.
De verwachting voor de toekomst is dat de auto
geen prominente plaats meer in zal nemen in het
straatbeeld. Er moet meer gedacht worden aan
gebruik van de fiets en openbaar vervoer, zoals
hiervoor al genoemd. Maar ook andere vormen van
vervoer zullen steeds meer worden gebruikt, zoals
vervoer over water en vervoer met fietstaxi’s.
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Fysieke en virtuele ontmoetingsplekken
Zoals Nathalie Jager van Urban Signature zegt, staat
of valt een stad met ontmoetingen van mensen. De
stadsbewoners en bezoekers willen steeds meer
ontmoeten. Dit om inspiratie op te doen, om te
delen en uit nieuwsgierigheid naar andere mensen.
Digitaal ontmoeten mensen elkaar steeds meer,
maar er is ook vraag naar fysieke ontmoeting. Wel
worden er andere eisen gesteld aan de fysieke
ontmoetingsplaatsen dan voorheen. De beleving
speelt een steeds belangrijkere rol.
Op dit moment liggen er al verschillende digitale
netwerken over de stad en de wereld. Voorbeelden
hiervan zijn de OV-chipkaart, Google Streetview,
interactieve etalages, navigatiesystemen en
veiligheidscamera’s die vastleggen wat er in de stad
gebeurt. De huidige generatie ontmoet elkaar in
het echt en online. De virtuele wereld en de fysieke
wereld lopen steeds meer in elkaar over. Men hoeft
niet meer per se van de ene naar de andere stad,
of zelfs van het ene naar het andere land, te reizen
om elkaar te kunnen bereiken. Interactie kan nu ook
worden aangegaan zonder fysieke ontmoeting. Men
kan elkaar in verschillende ‘‘verschijningsvormen’’
zien.
Denk bijvoorbeeld aan het digitale middel Skype,
waardoor je kunt spreken met mensen over de
hele wereld, zolang ze maar een internetverbinding
hebben.
Aan de ene kant onderhouden we sociale contacten
met mensen uit het eigen netwerk dan ook via
de sociale media, maar dit gaat ten koste van
ontmoetingen in het echt. Aan de andere worden de
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sociale media ook gebruikt om elkaar te ontmoeten
en dingen te organiseren. Sociale media kunnen
uiteindelijk leiden tot een bepaald ruimtegebruik. Een
voorbeeld hiervan is een actiegroep die zich eerst via
bijvoorbeeld een facebookgroep organiseert en later
fysiek samenkomt. Binnen organisaties wordt steeds
vaker sociaal samengewerkt, het socialmediagedrag
dat in de privétijd is ontstaan wordt steeds vaker ook
toegepast op de werkvloer. Men is eraan gewend
deel te nemen aan communities en men wil open en
transparant zijn. Hierdoor wordt er meer informatie
gedeeld en worden meer ideeën gedeeld ook wordt
meer samengewerkt. Dit verandert dan ook de wijze
waarop gewerkt wordt.
Mensen gaan anders met het ruimtegebruik om,
doordat men elkaar nu ook vaak online ontmoet
in plaats van op specifieke locaties. Er vinden nu
bijvoorbeeld ook transacties in rustige woonwijken
plaats door het bestaan van Marktplaats.nl. De
digitale en fysieke ontmoetingen worden op deze
manier gecombineerd en sluiten op elkaar aan.
Het belang van fysieke ontmoeting moet dan ook
niet vergeten worden. Fysiek contact op kantoor
zorgt bijvoorbeeld voor ad hoc kennisdeling. De
communicatie is persoonlijker. Daarnaast kan ook de
relatie met collega’s beter onderhouden worden. Dit
is de basis voor een goede samenwerking.
Doordat in de huidige tijd digitale ontmoeting steeds
makkelijker gaat hoeft men niet meer per se overal
heen te reizen. Dit scheelt reiskosten en tijd. De
onlinewereld kan bijdragen aan de ‘echte wereld’.
Beide zijn dus van belang.
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Het nieuwe werken
Deze trend sluit aan bij de trend van de fysieke en
digitale ontmoeting. Steeds meer organisaties doen
aan ‘‘het nieuwe werken’’. Met het nieuwe werken
is immers geld te besparen, wordt beweerd. Dure
vierkante meters worden bespaard. Wat overblijft
wordt flexibel ingericht. Binnen deze flexibele omgeving wordt gewerkt aan de mogelijkheid tot plaats- en
tijdonafhankelijk werken. Hiervoor worden formele
processen gedigitaliseerd. Via internet kan er altijd en
overal worden gewerkt en gecommuniceerd.
Het nieuwe werken is nu een term die bijna iedereen
wel kent en een term die vaak wordt gebruikt. Er
komt wel heel wat bij kijken om het nieuwe werken
ook daadwerkelijk soepel te laten verlopen. Zo
moet voor het nieuwe werken vaak nieuwe software
worden aangeschaft, omdat oude software niet altijd
kan worden gecombineerd of omdat processen die
belangrijk zijn simpelweg nog niet gedigitaliseerd
waren. Daarnaast kan door de software ook thuis
gewerkt worden. Via de eigen computer kan men
inloggen en bestanden zien, bewerken en delen.
Voordelen van het nieuwe werken voor werknemers
zijn dat ze:
o meer vrije tijd hebben;
o minder lang in de file staan;
o meer ruimte hebben voor zorgtaken;
o werk en privé makkelijker kunnen combineren;
o een grotere autonomie hebben;
o werktijden aan kunnen passen aan het eigen
bioritme;
o goed kunnen werken aan de bron;
Voordelen voor werkgevers zijn dat:
o er bespaard kan worden op werkplekken;
o medewerkers flexibeler kunnen worden ingezet;
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o het innovatievermogen van een organisatie
toeneemt;
o het aantrekkelijk is voor nieuw personeel en
mensen met een arbeidsbeperking.
Het nieuwe werken is vooral de laatste jaren in
opkomst. Onze verwachting is dat er steeds meer
flexwerkplekken en dergelijke zullen ontstaan. Dit zal
gebeuren omdat het internet nog steeds sneller en
beter wordt, waardoor op een andere plek dan op
kantoor werken ook steeds gemakkelijker is.

Naar aanleiding van al deze trends en een
brainstormsessie is de conclusie getrokken
dat al deze trends voortkomen uit flexibiliteit.
Flexibiliteit is variabel, soepel en buigzaam en
dit past bij deze tijd. Mensen willen bijvoorbeeld
niet meer gebonden zijn aan een vaste werkplek
(het nieuwe werken). Men gaat flexibel om
met het werk. Wanneer men werkt en waar
men werkt. Men kan hier ook flexibeler mee
omgaan, door het gebruik van internet (fysieke
en virtuele ontmoetingsplaatsen). Daarnaast
speelt bezit steeds minder een rol. Het gebruik
is belangrijker (circulaire economie). Steeds
minder mensen bezitten een auto en hechten
hier waarde aan (mobiliteit). Er wordt flexibeler
omgegaan met het transport. Ook wordt hierbij
steeds meer nagedacht over duurzaam vervoer
(duurzaam transport). Mensen willen graag hun
eigen ontwerpen kunnen printen (3D printen).
Men koopt steeds meer via internet, waardoor
men niet meer afhankelijk is van het aanbod
in de fysieke winkels. Mensen willen, de
aankopen gedaan op internet, op kunnen halen
op een gewenst moment en op een gewenste
plek (pick-up points), zeer flexibel. Al met al is
flexibiliteit dan ook de megatrend.
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05 Enquêtes
Om de wensen van de gebruikers te
onderzoeken is gebruikgemaakt van het
afnemen van enquêtes. De werknemers en
omwonenden van Business Park Amsterdam
Osdorp hebben de enquêtes ingevuld. Voor het
ontwerp staan in dit hoofdstuk de belangrijkste
uitkomsten van dit onderzoek. De algemene
waardering van bedrijventerreinen komt aan
bod, evenals de aanwezigheid van de mensen op
het terrein, de veiligheid en de voorzieningen die
de gebruikers missen op het terrein.

Waardering bedrijventerrein
De tekstballonnen geven de woorden weer waar
men het eerst aan denkt bij de naam Business Park
Amsterdam Osdorp. Het zijn associaties met het
terrein.
Het woord McDonald’s wordt zowel door de
werknemers als de omwonenden vaak genoemd.
Dit bedrijf heeft zich laatst op het bedrijventerrein
gevestigd en is dan ook niet representatief voor de
Westas. Verder geeft men aan dat het terrein als
leeg wordt ervaren. Daarnaast wordt aangegeven
dat het terrein als het donker is geen fijne plek is om
te verblijven. ‘‘Er zitten dan verdachte personen in
auto’s.’’
Een deel van de werknemers geeft wel aan dat het
terrein verzorgd is en ruim van opzet. Ook het groene
aspect van het bedrijventerrein is, zowel voor de
werknemers als de omwonenden, een associatie
met het bedrijventerrein.
Uit deze tekstballonnen blijkt dat men zowel positieve
als negatieve associaties met het terrein heeft. De
negatieve nemen wel de overhand. Het gaat hierbij
vooral om aspecten als veiligheid en sfeer.
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Aanwezigheid
De werknemers zijn gemiddeld vier tot vijf dagen
per week op het bedrijventerrein te vinden. Ze zijn
hier voornamelijk doordeweeks. Opvallend is dat
er ook veel werknemers ‘s avonds op het terrein
aanwezig zijn. Het gaat hierbij om werknemers van
de McDonald’s, maar ook om bijvoorbeeld een
bedrijf dat handelt met Amerika. Niet voor ieder
bedrijventerrein zal dit gelden. Toch denken wij dat
het ook verstandig is om voor een prettige omgeving
te zorgen als het donker is. Hierdoor is het terrein

aantrekkelijk voor verschillende soorten bedrijven.
De meeste werknemers wonen in Amsterdam of de
steden hier vlakbij. Het overgrote deel maakt gebruik
van de auto om het bedrijventerrein te bereiken.
Hierna volgen de fiets en het openbaar vervoer.
Men geeft aan graag een apart fietspad naast de
weg te willen hebben. Bij de aansluiting van het
bedrijventerrein met het openbaar vervoer geeft men
aan graag een betere verbinding te willen. Hierbij
gaat het vooral om een kortere afstand tot de haltes.

Woonplaats werknemers BPAO

Omwonenden
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Veiligheid
Onder de omwonenden geeft 60% van de
respondenten aan zich niet onveilig, maar ook niet
veilig te voelen op het bedrijventerrein. Hierbij is wel
een verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen
voelen zich minder veilig op het terrein dan mannen.
Onder de werknemers voelt minder dan 50% zich
altijd of vaak veilig op het bedrijventerrein. Ook hierbij
is weer een verschil tussen het veiligheidsgevoel van
mannen en vrouwen. Met het aspect veiligheid zal
zeker rekening gehouden moeten worden.

Omdat de omwonenden meer een indruk geven
van een heel groot geheel is besloten om bij het
volgende onderdeel alleen te kijken naar de mening
van de werknemers. Dit is meer representatief voor
het terrein. Met name de verlichting, mensen op
straat en een goed overzicht dragen bij aan het
veiligheidsgevoel volgens de werknemers. Met een
goed overzicht wordt bedoeld dat er geen obstakels
zijn het zicht belemmeren.

Werknemers
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Voorzieningen
Er is nu alleen een McDonald´s op het
bedrijventerrein te vinden. Overige voorzieningen
ontbreken. In de enquête is de vraag gesteld of men
behoefte heeft aan sport-, recreatie-, horeca- en
winkelvoorzieningen.
De werknemers hebben aangegeven graag een
winkelvoorziening te willen, waar men in de pauze
gebruik van kan maken (meer dan 40%).
Aan recreatievoorzieningen hebben werknemers
minder behoefte, maar toch geeft nog 40% van de
werknemers aan hier wel interesse in te hebben. Dit
percentage ligt hoger bij de omwonenden, namelijk
60%.
Ook in sport- en horecavoorzieningen is volgens
de werknemers en omwonenden behoefte. De
behoefte aan horecavoorzieningen wordt ook vaak
aangegeven, de werknemers vullen dit voornamelijk
in bij de open vraag. Hierbij wordt ook aangegeven
dat het om een ander soort horecagelegenheid

dan de McDonald’s gaat. Een gelegenheid waarbij
werknemers elkaar kunnen ontmoeten, een gezellige
plek. Daarnaast geeft men aan behoefte te hebben
aan een kleine supermarkt, waar tijdens pauzes of na
het werk boodschappen gehaald kunnen worden.
Supermarkt is naast winkel het meest genoemde
woord van de werknemers en omwonenden
op de vraag hoe zij de ruimte concreet zouden
invullen als ze ruimte op het bedrijventerrein tot hun
beschikking zouden hebben. Voor de verschillende
voorzieningen, horeca, winkel, recreatie en sport, zal
dan ook ruimte gemaakt moeten worden in het plan.
In de enquête is ook de vraag gesteld of er behoefte
is aan pick-up points. Dit is niet het geval. Van de
werknemers geeft bijna 90% aan hier geen behoefte
aan te hebben. Dit houdt niet in dat ze er in de
toekomst ook geen behoefte aan zullen hebben.
Het is nog een redelijk nieuw fenomeen, dat nog in
ontwikkeling is.

Omwonenden

Werknemers
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Het bedrijventerrein wordt op veel onderdelen
positiever ervaren door de werknemers dan
door de omwonenden. Dit kan natuurlijk ook
komen door het feit dat de werknemers vaker
op het terrein te vinden zijn en misschien beter
weten waar ze het over hebben. Daarnaast
hebben de omwonenden en werknemers
verschillende belangen. De werknemer wil een
prettige werkomgeving terwijl de omwonenden
er bijvoorbeeld graag willen recreëren of alleen
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prettig door het gebied rijden. Groot verschil is
er tussen de waardering van het bedrijventerrein
met betrekking tot sfeer en uiterlijk door de
werknemers en omwonenden. De werknemers
geven een hogere score aan de onderdelen. De
omwonenden beoordelen het matig tot slecht.
Een onderdeel waar het terrein heel goed op
scoort is de bereikbaarheid met de auto. Over de
overige onderdelen is iedereen minder positief.
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06 Concept
Ons idee is afgeleid van Phonebloks, een toekomstige telefoon. Per jaar worden steeds meer
telefoons weggegooid. Dit omdat ze niet meer
voldoen aan de wensen en eisen van de gebruiker of omdat ze kapot gaan. Als ze kapot gaan
gaat het vaak maar om één onderdeel van de
telefoon. Het is zonde om dan de gehele telefoon
weg te gooien. Ons concept is erg flexibel, de
megatrend, wat aansluit bij de trends in hoofdstuk 4.

Phonebloks
Bij Phonebloks is ook een specifiek onderdeel te
vervangen. Op het moment dat een onderdeel
kapot gaat, kan alleen dat onderdeel vervangen
worden en kan de rest van de telefoon gewoon
behouden worden. De telefoon bestaat namelijk uit
meerdere blokjes die men vast kan maken aan het
moederbord. Dit idee is geïntegreerd tot idee voor
een bedrijventerrein.
Er zijn twee redenen om dit idee van Phonebloks te
koppelen aan het ontwerp van een bedrijventerrein.
Deze redenen zijn:
1. Het principe van Phonenloks is flexibel. Dit principe
past precies bij de megatrend flexibiliteit.
2. Het tweede punt dat belangrijk is, is dat
Phonebloks verspilling tegengaat.
Er wordt heel veel rekening gehouden met milieu.
Producten worden hergebruikt of in ieder geval
bruikbare onderdelen worden niet weggegooid op
het moment dat een onderdeel niet meer werkt. Dit
werkt op het bedrijventerrein ook zo: als er een ruimte
niet meer nodig is, wordt deze niet afgebroken, maar
tijdelijk opgeslagen of eventueel gekoppeld aan
een ander bedrijf. Naast koppelingen maken kan
men naar eigen wensen de Phonebloks inrichten.
Wil je een goede camera en vind je het minder
belangrijk dat er spelletjes op gespeeld kunnen
worden, dan instaleer je een grotere camera op de
telefoon en minder geheugen. De telefoon wordt
dus ingericht naar de wensen van de gebruiker. Ook
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met dit onderdeel wordt rekening gehouden bij het
ontwerpen van het bedrijventerrein. De wensen zijn
onderzocht door een enquête af te nemen onder een
representatief bedrijventerrein uit de Westas.
Daarnaast wordt er bij het ontwerp rekening
gehouden met de omgeving. Het dient aan te sluiten
op de fysieke en sociale omgeving. Wat vinden de
omwonenden van het bedrijventerrein? Ook hier
is aan de hand van een enquête onderzoek naar
gedaan.
Natuurlijk is een bedrijventerrein minder flexibel dan
een telefoon. Om deze reden zijn de verschillende
trends nagegaan. Het ontwerp dient tot op zekere
hoogte toekomstbestendig te zijn. De trends bepalen
onder andere de vormgeving van het moederbord
van het bedrijventerrein, waarin de infrastructuur valt.
Dit is de basis voor het gehele plan. Dit concept
is flexibel, gaat verspilling tegen, voldoet aan de
wensen van de gebruikers, houdt rekening met de
omgeving en met de trends.

Verspilling tegengaan

Flexibiliteit

Het concept bestaat dus voornamelijk uit een
flexibel terrein. Wel is het zo dat dit terrein een
basis heeft, een soort moederbord. In deze basis
zit een wegenstructuur en een leidingennetwerk
gebouwd. Ook kent deze basis een aantal
andere voorzieningen, die moeten aansluiten
bij de wensen van de gebruikers. Dit is het
vaste onderdeel van het concept. Daarnaast
worden de losse onderdelen op de gewenste
plek neergezet. Ook deze onderdelen zijn weer
flexibel en kunnen ook gemakkelijk op een
andere plek hergebruikt worden. Dit is de basis
voor het uiteindelijke ontwerp van het perfecte
bedrijventerrein.

De flexibiliteit die uit de trends naar voren is
gekomen past exact bij het idee van Phonebloks.
Dit idee kan ook goed gekoppeld worden aan het
bedrijventerrein. Er is een inflexibel moederbord
dat bestaat en de onderdelen die daarbij horen zijn
erg flexibel en kunnen naar eigen wens worden
toegepast. Het moederbord bestaat uit een netwerk
met wegen, kabels en leidingen. Op het moment
dat iemand een kavel huurt, wordt deze kavel
aangesloten op de bestaande netwerken. De kavel
mag daarna, met naleving van de principes van
het volgende hoofdstuk, worden ingericht naar
eigen wensen en inzicht. De gebouwen op de
kavels moeten ook gebouwd worden vanuit de
trend flexibiliteit en het moet dus makkelijk op een
andere plek neergezet kunnen worden. Naast de
wegen, kabels en leidingen zullen ook een aantal
vaste voorzieningen worden gekoppeld aan het
moederbord. Deze voorzieningen komen voort uit de
wensen van de gebruikers. De gebruikers hebben
behoefte aan deze voorzieningen en daarom moeten
deze standaard aanwezig zijn op een bedrijventerrein.
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Naast flexibiliteit wordt er vandaag de dag heel veel
rekening gehouden het milieu. Hiervan is Phonebloks
een goed voorbeeld. Producten worden hergebruikt
of in ieder geval bruikbare onderdelen worden niet
weggegooid op het moment dat een onderdeel niet
meer werkt. Dit werkt op het bedrijventerrein ook zo,
als er een ruimte niet meer nodig is wordt deze niet
afgebroken, maar tijdelijk opgeslagen of eventueel
gekoppeld aan een ander bedrijf. Hiermee verlies je
geen kostbare grondstoffen, want je gebruikt dezelfde grondstoffen meerdere malen. Dit is dus goedkoper en beter voor het milieu en hiermee worden
bepaalde grondstoffen behouden.
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07 Principes
Voor het ontwerp moest een goede combinatie
van trends en enquêtes gemaakt worden. Deze
combinatie is opgesteld in principes. De belangrijkste onderdelen van het ontwerp worden
hierbij uitgelegd aan de hand van een plaatje en
uitleg in tekst. Dit is de basis van het ontwerp.

Kavels verhuren
De kavels worden gehuurd en niet gekocht. Hierdoor
blijft de eigenaar van de grond ook de eigenaar van
de kavel en kunnen zij uiteindelijk invloed blijven
uitoefenen op het gehele terrein.
Ook past huren meer bij het principe van flexibiliteit.
Kopen is namelijk een grote investering en vaak voor
een langere tijd. Huren kan ook voor een periode van
bijvoorbeeld tien jaar en is dus meer gericht op de
korte termijn.
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Rooilijn gebouwen
Alle gebouwen moeten hun voorgevel op een X
aantal meter vanaf de kavelgrens bouwen. Vanaf
dat aantal meters mogen ze zelf bepalen waar
op de kavel het bedrijf gebouwd moet worden.
Hierdoor is er regelmaat en staan de bedrijven
niet direct aan de weg. Het geeft een levendig
effect als de gebouwen niet in nette rijtjes langs de
hoofdweg staan.

Voorzijde gevels richting hoofdweg
Alle voorgevels van de gebouwen moeten naar de
hoofdweg gericht zijn. Hierdoor zijn er geen blinde
gevels op grote wegen gericht, waardoor het terrein
er niet aantrekkelijk en levendig uit ziet. Daarnaast
is het dan ook voor iedereen duidelijk wat voor
bedrijven op het bedrijventerrein gevestigd zijn.
Geen blinde muren versterken ook het veiligheidsgevoel. Mensen zien dan bijvoorbeeld ’s avonds ook
nog dat er mensen in de bedrijven aanwezig zijn en
om die reden ga je daar liever ’s avonds over straat.
Het werkt ook andersom: er is meer sociale controle
mogelijk.

Afmetingen kavels
Alle kavels hebben afmetingen van 25x25 meter.
Dit is ruim voldoende voor kleine ondernemers.
Grotere ondernemers kunnen meerdere blokken
huren waardoor deze ondernemers ook hun
ideale kavelgrootte hebben. Dit principe is beter
dan het huidige principe waarbij veel grote kavels
beschikbaar zijn. Ook worden er vaak grote
bedrijfspanden geplaatst die langzaam tot nauwelijks
vol komen met bedrijven. Dit vinden mensen zonde
van de ruimte, zo blijkt uit de enquête. Daarnaast
zorgen lege gebouwen voor criminaliteit, want er is
totaal geen sociale controle.
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Afstand gebouwen
Tussen de gebouwen moet een minimale afstand zijn
van X meter. Hierdoor oogt het terrein niet te krap en
ontstaan er geen kleine steegjes. Daarnaast dient
de afstand om de veiligheid te kunnen waarborgen.
De veiligheid heeft voornamelijk te maken met
bereikbaarheid van hulpdiensten. Hulpdiensten
moeten alle panden makkelijk kunnen bereiken en
de kavels moeten daarom goed bereikbaar zijn.
Daarnaast moet er ook gedacht worden aan werken
met gevaarlijke stoffen of eventueel het uitbreken
van brand. Daarbij moeten de bedrijven niet dicht op
elkaar staan om een ramp te voorkomen

Nutsvoorzieningen
Er wordt een buizensysteem aangelegd op het
terrein. Dit systeem is vergelijkbaar met een
wegenpatroon. Deze ligt voor elk terrein vast,
onafhankelijk van het aantal kavels of het aantal
bedrijven dat gevestigd is op een terrein. Op het
moment dat er kavels worden uitgegeven kan er een
aansluiting van het systeem naar de kavel worden
gemaakt. Zo werkt dat voor elke kavel en zo heeft
elke kavel uiteindelijk voldoende water en stroom.

Parkeren
Parkeren gebeurt in de daarvoor bestemde
parkeergarage. Dit om te voorkomen dat er veel
verkeer op het bedrijventerrein is. Ook heb je op
die manier een plek voor parkeren die flexibel
kan worden ingericht. Op momenten dat er meer
bedrijven op het terrein gevestigd zijn, zorg je voor
meer parkeerplekken in de parkeergarage en dus
een grotere garage.
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Openbaar vervoer
Het terrein moet optimaal bereikbaar zijn met het
openbaar vervoer door het eindpunt van tram en/
of buslijn op het bedrijventerrein te plaatsen. Dit
kwam voort uit de enquêtes en de trends. Mobiliteit
verandert en mensen zullen meer van het openbaar
vervoer gebruiken gaan maken. Ook volgens
de enquêtes is het zo dat veel mensen met het
openbaar vervoer komen. De verbinding hiervoor
moet dus goed zijn, want op die manier maak je het
terrein goed en makkelijk bereikbaar.

Flexibel bestemmingsplan
Het bestemmingsplan moet erg flexibel zijn. De
trends leidden uiteindelijk tot flexibiliteit. Mensen
willen meer flexibiliteit en minder gebonden zijn
aan de vaste patronen. De bedrijven moeten een
kavel kunnen kiezen die past bij de grootte van hun
bedrijf. Daarnaast moet een kavel van de gewenste
afmetingen aan kunnen sluiten op de hoofdweg van
het terrein. Ook moet elke gewenste kavel kunnen
aansluiten op de leidingen die net als de hoofdweg
standaard in het terrein zijn aangelegd.

Hoogwaardige openbare ruimte
Zorgen dat de openbare ruimtes aangenaam zijn om
te verblijven. Dit gebeurt al, doordat de auto’s niet
op eigen terrein geparkeerd worden, maar in een
parkeergarage. Daarnaast moet de openbare ruimte
een ontmoetingsplek worden voor alle werknemers
en omwonenden onder andere door de plaatsing
van bankjes en sportvoorzieningen in deze ruimte.
Nu wordt het bedrijventerrein vaak als sfeerloos
omschreven. Dit moet dus voor het perfecte terrein
veranderen en dit kan onder andere door een
hoogwaardige openbare ruimte.
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Schone energie
Duurzaamheid is iets dat ook vanuit de trends naar
voren is gekomen. Duurzame energie opwekken op
het bedrijventerrein is dan ook iets dat past bij deze
tijd. Het streven is om het terrein zo veel mogelijk
energieneutraal te maken. Hierdoor is het terrein ook
niet meer gevoelig voor stroomstoringen.

Collectieve opslagruimtes
Kosten besparen door goederen in een gezamelijk
gebouw op te slaan en bedrijven per m2 te laten
betalen. Hierdoor is de opslagruimte flexibel, want
als men meer ruimte nodig heeft in een bepaalde
periode kan men meer ruimte erbij huren en
andersom. Daarnaast betaalt men alleen voor ruimte
die ook daadwerkelijk benut wordt. Hierdoor wordt
ook leegstand tegengegaan, want dit gebouw is ook
flexibel. Op het moment dat er minder ruimte nodig
is kan er een stuk van het gebouw worden afgehaald
en als er meer ruimte is kan er een stuk bij worden
gemaakt.

Wifi in openbare ruimtes
Door gratis wifi aan de openbare ruimtes toe te
voegen wordt deze nog hoogwaardiger. Daarnaast
kan de openbare ruimte ook als werkplek gebruikt
worden en kunnen mensen elkaar hier ontmoeten.
Mensen zijn veel meer virtueel met elkaar verbonden
en dus is het belangrijk dat deze verbinding makkelijk
tot stand kan komen. Maar de fysieke verbinding
blijft altijd belangrijk en op deze manier combineer je
beide. Het sluit dus aan bij de trends. Hierin zit ook
de trend van het nieuwe werken, namelijk niet altijd
meer op een vaste werkplek, maar ook buiten die
werkplek om. Door wifi kun je bijvoorbeeld ook in een
park gaan zitten werken op het moment dat het mooi
weer is.
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Auto minder prominent aanwezig
De auto is wel belangrijk voor het bedrijventerrein,
maar er moet meer aandacht worden besteed
aan langzaam verkeer. Dit zijn fietsers en
voetgangers. Daarnaast moet er goed openbaar
vervoer aanwezig zijn. In de toekomst zal er meer
gebruikgemaakt worden van het opembaar vervoer
en eventueel ook in combinatie met de fiets. De
openbaarvervoersverbinding moet dus goed zijn en
op de rest van het terrein moeten goede wandel- en
fietsverbindingen zijn. Op die manier kan je vanaf de
parkeergarage of vanaf het openbaar vervoer het
gehele terrein makkelijk bereiken.

3D-printen
Duurzaam bouwen is erg belangrijk. Daarom kunnen
de bouwstenen voor de gebouwen op het terrein
zelf geproduceerd en gerecycled worden. Hierdoor
ontstaat er een gesloten en duurzaam systeem.
De basis van het gebouw bestaat uit een soort
plastic legoblokken. De ruimte tussen de binnenen buitenmuur wordt opgevuld met duurzaam
isolatiemateriaal dat bestaat uit papier, karton en
houtresten. Hierdoor is het gebouw ook flexibel:
de legomuren kunnen snel worden afgebroken en
verplaatst worden.

Door de verschillende principes toe te passen in
het ontwerp, wordt ervoor gezorgd dat er wordt
voldaan aan de wensen van de gebruikers.
Het ontwerp wordt ook aangepast aan de
trends. Daarnaast bieden de principes ruimte
om het terrein flexibel in te richten (zoals het
principe over het flexibele bestemmingsplan).
De principes zorgen ervoor dat het terrein geen
grote chaos wordt.
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08 Ontwerp
Het ontwerp is gemaakt voor een gebied van een
hectare. De Westas is al erg vol en een geheel
nieuw terrein ontwikkelen in de Westas is niet
realistisch. Wel zijn er op de bedrijventerreinen stukken leeg. Hierop zou ons ontwerp goed
kunnen worden toegepast. Op die manier heb
je alweer een deel van het terrein vol en kun je
uitproberen hoe dit concept werkt. Niet alleen
dit is een goede reden om een deel van een terrein te kiezen, ook is het zo dat het een geheel
bedrijventerrein kan veranderen. Door een soort
bedrijfscamping op te zetten in een hectare zal
het gehele terrein meer levendigheid krijgen. De
bedrijfscamping zal dus ook effect hebben op
het gehele gebied.
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Bedrijfscamping

Openbare ruimte

Naar aanleiding van flexibiliteit en tijdelijkheid
zijn wij uitgekomen op het ontwerp van een
bedrijfscamping. Wij hebben het idee dat dit erg
goed aansluit bij de wensen van de gebruikers.
Het idee van een camping sluit perfect aan bij
flexibiliteit. De campingeigenaar zorgt voor een
goede wegenstructuur en leidingen. Ook zorgt hij
ervoor dat er voorzieningen zijn op een camping.
Er zijn standplaatsen waar de mensen hun tijdelijke
verblijf kunnen huisvesten. Zo werkt dat ook op een
bedrijfscamping. Er is een terreineigenaar die zorgt
voor voorzieningen en aanleg van het terrein. De
bedrijven kunnen een kavel huren voor een bepaalde
tijd en daar zelf hun gebouw opzetten. Wel moeten
deze gebouwen tijdelijk zijn en makkelijk kunnen
worden verwijderd.

Op het terrein is het belangrijk dat de openbare
ruimte goed is. Er moet sfeer zijn op het terrein. Dit
komt naar voren uit de wensen van de gebruikers.
Hier zal dus op de bedrijfscamping rekening mee
worden gehouden. Dit wordt gedaan door de
openbare ruimte hoogwaardig te maken aan de
hand van groenvoorzieningen en een goede ruimte
om buiten te zitten. Op die manier kunnen mensen
elkaar ontmoeten en kunnen ze in hun pauze goed
gebruikaken van de buitenruimte. Ook zal een goede
buitenruimte zorgen voor meer sfeer en levendigheid.
Er zullen meer mensen buiten zijn in plaats van dat ze
in de pauze binnen blijven. Dit zorgt ook weer voor
meer sociale controle en daarmee een verbetering
van de veiligheid op het terrein. Daarnaast is het
belangrijk dat het terrein beschikt over wifi in de
openbare ruimte. Hierdoor zijn mensen minder
gebonden aan een vaste werkplek binnen, maar
kunnen ze ook buiten de vaste werkplek werken. Zo
kun je eraan denken dat er buiten wordt gewerkt in
de openbare ruimte. Ook kan er gewerkt worden in
bijvoorbeeld een horecagelegenheid op het terrein.
Ook hiermee zorg je ervoor dat er meer levendigheid
is op het terrein en mensen niet alleen binnen in de
gebouwen aanwezig zijn.
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Verlichting
Uit de enquête is gebleken dat verlichting een grote
rol speelt bij het veiligheidsgevoel. In het ontwerp is
gekozen voor ledverlichting. Traditionele verlichting
laat objecten hun daadwerkelijke kleur verliezen en
zorgt ervoor dat oriënteren moeilijker wordt. Ledlicht
daarentegen is helder en comfortabel. Het heeft
een perfecte kleurweergave zonder verblinding en
zorgt ervoor dat het gebied veiliger aanvoelt en er
aantrekkelijker uitziet. Ledverlichting geeft niet alleen
mooi licht, maar is ook energiezuinig, duurzaam en
efficiënt. Daarnaast heeft ledverlichting een lange
levensduur. Hierdoor is minder onderhoud nodig in
vergelijking met de traditionele straatverlichting.
Ook sluit ledverlichting aan bij de trend van circulaire
economie. Doordat de lampen een stuk langer
meegaan dan traditionele straatverlichting ontstaat
minder afval. De ledverlichting bevat geen kwik
en wordt toegepast in een speciaal armatuur dat
is ontworpen voor gemakkelijke demontage en
recycling. Deze ledverlichting zal geplaatst worden
langs de hoofdwegen die zijn aangelegd.
De overige verlichting op het bedrijventerrein bestaat
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uit straatverlichting op zonne-energie. Voordeel
van deze verlichting is dat het de voordelen
van ledverlichting heeft en daarnaast ook geen
stroomkosten. De lamp laadt zichzelf op en gaat
branden als het donker is. Ook is een groot voordeel
dat deze lampen, redelijk eenvoudig, overal te
plaatsen zijn en niet hoeven te worden aangesloten
op het elektriciteitnetwerk. Dit laatste maakt deze
verlichting zeer geschikt voor de bedrijfscamping,
omdat van tevoren nog niet te bepalen is waar de
bedrijven zich precies zullen gaan vestigen.

September 2013 - Februari 2014

Voorzieningen
Uit de enquête kwam naar voren dat de gebruikers
graag gebruik willen maken van een aantal
voorzieningen. Er moet op de bedrijfscamping
dan ook ruimte komen voor voorzieningen. Deze
voorzieningen zijn een supermarkt, een sportvoorziening en een horecagelegenheid. Deze drie
verschillende voorzieningen waren volgens de
enquête namelijk de voorzieningen waar behoefte
aan is op een bedrijventerrein. Ook is het zo dat deze
voorzieningen nu nog vaak ontbreken. In ons plan
wordt een vaste ruimte op het terrein ingericht waar
dit plaats kan vinden.
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Parkeren
Parkeren wordt gezamenlijk geregeld in een
parkeergarage aan het begin van het terrein. Auto’s
worden daardoor niet geparkeerd op de kavel van
het bedrijf zelf. Dit zorgt ervoor dat er minder verkeer
is op het terrein. Ook past dit meer bij het idee van
flexibiliteit. Het aantal parkeerplaatsen is bepaald en
het maakt niet veel uit wat voor bedrijf zich vestigt
op de kavels en waar het bedrijf zich vestigt. Een
parkeergarage is de ideale situatie, maar er kan ook
gedacht worden aan een parkeerplaats op maaiveld.
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Gemeenschappelijke goederenopslag
De opslag van goederen wordt centraal geregeld.
Er is een grote tent waarin de goederen van de
verschillende bedrijven kunnen worden opgeslagen.
Dit bespaart ruimte en kosten. Je huurt namelijk
alleen dat deel van de tent waar je ook daadwerkelijk
goederen voor hebt. Dit past ook weer bij flexibiliteit;
op het moment dat je meer ruimte nodig hebt kun je
meer ruimte huren. Je zit dan niet met een grote hal
waarvoor je betaalt terwijl je de ruimte niet gebruikt.
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Huisvesting
Op de bedrijfscamping kunnen verschillende soorten
flexibele units worden geplaatst. In deze paragraaf
komt er een aantal aan bod: containers, hubbels en
tenten.
Containters
Zeecontainers kunnen prima gebruikt worden
als bouwmateriaal. Na aanpassingen kan de
zeecontainer beginnen aan een nieuw leven
als bijvoorbeeld kantoorruimte. Hiervoor dienen
openingen in de container gemaakt te worden voor
deuren en ramen. Daarnaast worden er doorgangen
gecreëerd, tussenwanden geplaatst en kan de
buitenkant in een kleur naar wens worden geverfd.
Ook worden er door bedrijven steeds meer

containers gebouwd voor gebruik als bouwunit. Deze
containers zijn al geïsoleerd. Er kunnen complete
modulaire gebouwen ontstaan door de verschillende
containers aan elkaar te koppelen of door ze te
stapelen.
Groot voordeel van de containerbouw is dat de
containers schakelbaar zijn. Daarnaast is een
container relatief eenvoudig en snel te plaatsen en te
verplaatsen. Ook kunnen de containers hergebruikt
worden. Tot slot is een container gemakkelijk aan te
passen naar de wensen van de gebruiker. Een zeer
flexibel bouwsysteem.
Een container is gemiddeld 12 meter lang, 2,4 meter
breed en 2,9 meter hoog. De gemiddelde kosten
van een container zijn € 5000,- voor een oppervlak
van ongeveer 15 m2.

Container
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Hubbels
Een Hubbel is een modulair gebouw, dat onder
andere gebruikt kan worden als werkruimte. De
Hubbel kan afhankelijk van de grootte binnen 1 tot 3
dagen worden geplaatst. Bij de bouw van de Hubbel
worden estetische gevelpanelen gebruikt. Hierdoor
is een Hubbel gemakkelijk aan te passen naar de
wensen van de gebruiker. Door gebruik te maken
van elektrische vloerverwarming en zonnepanelen
is een Hubbel van 10 m2 energieneutraal. In de
vloerpanelen zit een kabelgoot waardoor overal
gebruik kan worden gemaakt van ICT en elektra.
Door gebruik te maken van zonnepanelen, dakramen
en ventilatievoorziening is het klimaat goed te

beheersen. De onderdelen van de Hubbel wegen
minder dan 50 kg en kunnen hierdoor makkelijk
getransporteerd worden. Onderdelen van Hubbels
kunnen met elkaar worden uitgewisseld en eventueel
worden opgslagen in een depot. De onderdelen
gaan niet verloren en kunnen doorverkocht worden
aan anderen. Dit sluit aan bij de circulaire economie.
Doel van de Hubbel is om de afvalberg niet verder te
vergoten.
Het kleinste formaat is 10m2, maar grotere Hubbels
zijn ook beschikbaar. De plafondhoogte is 2,75
meter. De Hubbel is vanaf € 25.985,- excl. btw te
plaatsen.

Hubbel
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Tenten
Naast het plaatsen van modulaire bouwsystemen
kan ook worden gekozen voor het plaatsen van
tenten. Deze zijn in verschillende uitvoeringen te
bestellen en te huren. De tenten kunnen gebruikt
worden als tijdelijke ruimte met verschillende
mogelijkheden.
Flexibiliteit is het kernwoord voor de semipermanente
ruimtes van de tenten. De tenten zijn gemakkelijk op
te bouwen en af te breken. Er kan worden gekozen
uit een gevarieerd assortiment aansluitend op de
wensen van het bedrijf. Daarnaast kunnen er binnen

het assortiment nog eventuele aanpassingen gedaan
worden. De tenten zijn semipermanent en zeer
flexibel.
Zo is er een tentensysteem van SpanTech. Het is
een volledig demonteerbaar en transporteerbaar
bouwsysteem, dat is ontwerpen voor het langdurig
en comfortabel onderbrengen van personeel. De
voordelen van deze tenten zijn dat ze duurzaam en
her te gebruiken zijn, ze hebben een korte installatie
en levertijd, ze zijn flexibel en aanpasbaar en hebben
de uitstraling van een vaste constructie.

Tenten
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Het ontwerp is erg flexibel. Het terrein
is voorzien van een hoofdinfrastructuur,
voorzieningen en parkeergelegenheid.
Ondernemers kunnen hun modulaire gebouw(en)
neerzetten op de kavels die zij huren. Het is
te vergelijken met een camping. Wat is nou
flexibeler dan een camping. Als vakantieganger
zet je je tent op wanneer je wil en vertrek je
ook wanneer je maar wilt. De campingbaas
heeft de weg naar de campingplaats aangelegd.
Men zet een tent neer of huurt een tent van de
camping. Wat te vergelijken is met de modulaire
gebouwen die op de bedrijfscamping neergezet
kunnen worden. Makkelijk op te bouwen en
makkelijk af te breken. Daarnaast zorgt de
campingbaas dat er water en elektriciteit
aanwezig is. Dit laatste is te vergelijken met
de aansluiting op de infrastructuur en de
aansluiting op de kabels en leidingen die naast
de hoofdinfrastructuur zijn aangelegd.
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09 Businessmodel
Om dit ontwerp ook echt te kunnen uitvoeren,
moesten de kosten en opbrengsten in kaart
gebracht worden. Zo weet je of dit idee rendabel
is, een goed idee, maar onmogelijk qua geld om
uit te voeren. In dit hoofdstuk zullen de kosten
en opbrengsten worden uitgewerkt en wordt
er bekeken of dit concept ook daadwerkelijk
uitgevoerd kan worden. Er zijn twee
verschillende modellen en ze worden beide in
een aantal stappen uitgewerkt. In onderstaande
modellen is uitgegaan van een periode van 10
jaar. Hiervoor is gekozen omdat een tijdelijke
vergunning ook 10 jaar van kracht is. Daarnaast
is 10 jaar realistischer dan de 50 jaar waar je in
Amsterdam vaak een stuk grond voor huurt op
basis van erfpacht.

Model 1
Het eerste model gaat ervan uit dat de investeringen
die gedaan worden vooraf, zodat het terrein in
gebruik genomen kan worden, gedaan worden door
“‘campingbaas’’. Er komen dus in het begin extra
kosten bij voor de infrastructuur, ophogen van de
grond en kosten voor voorzieningen zoals groen.
Deze investering zal gedaan moeten worden door
de campingbaas. De uitwerking van dit model is in
vier stappen gedaan. Elke stap zal nu behandeld

Stap 1: Prijsuitwerking huisvesting
Verschillende verhuurders van flexibele units zijn
opgezocht. Deze prijzen zijn als referentie gebruikt.
De verhuurder StarCabin is uitgekozen als goede
referentie; vanuit de prijzen is de huurprijs berekend
voor de gebouwen op de bedrijfscamping.
StarCabin verhuurt verschillende soorten units.
De prijzen van deze flexibele units variëren van
1200 euro tot 9000 euro voor een duur van 10
jaar. De gemiddelde prijs per vierkante meter per
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Verhouding grondprijs en huurprijs

jaar is 20 euro. Hier is dan ook in het model van
uitgegaan. Voor de manier waarop dit gebeurt zijn
twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat
StarCabin de grond huurt en er de units voor 20 euro
per vierkante meter op zet. Vervolgens huurt een
ondernemer de unit weer van StarCabin. De tweede
mogelijkheid is dat een ondernemer direct de grond
van de bedrijfscamping huurt en daar zijn eigen unit
op zet, ook dat zal ook zijn voor een huurprijs van 20
euro per vierkante meter.

Stap 3: Overzicht kosten en opbrengsten
De grondprijs is berekend op basis van het
canonpercentage van de gemeente Amsterdam in
2014. Dit percentage is 2,53% en wordt berekend
over de grondprijs van 75 euro. Dit wordt dan 3 euro
per vierkante meter. De kosten voor het aanleggen
van de infrastructuur en de voorzieningen van het
terrein kosten ongeveer 200.000 euro. Om dit
te kunnen betalen, moet er een lening worden
afgesloten. Over deze lening betaal je rente en die
moet worden terugbetaald. Dat komt uit op een
prijs van 1,53 euro. Daarnaast moet de investering
worden terugbetaald en dat komt neer op 3 euro.
Dus in totaal voor de investering betaal je 4,50 euro.
Voor de managementkosten betaal je 40%. Dat komt
voor dit model uit op 5 euro. In totaal komt dat neer
op12,50 euro.

Stap 2: Grondprijs
In de Westas is de grondprijs gemiddeld 225
euro. De prijs per vierkante meter op het moment
dat er een vast gebouw gebouwd is, is 50 euro
per vierkante meter. Voor leegstand betaalt men
gemiddeld 25 euro per vierkante meter. De
verhouding tussen de grondprijs en de prijs per
vierkante meter is ongeveer 20%. In ons model gaan
we daar ook van uit. Onze prijs per vierkante meter is
vastgesteld op 20 euro. Normaal gesproken zou de
grondprijs dan uitkomen op 90 euro.

Kostprijsberekening model 1

In het ontwerp is uitgegaan van flexibele gebouwen
in plaats van vaste gebouwen. Dit zorgt ervoor
dat de grondprijs verschilt met de grondprijs van
een gebied waar alleen vaste gebouwen staan.
Er is namelijk van uitgegaan dat mensen voor een
flexibel gebouw minder over hebben. Het uiterlijk is
anders, de materialen zijn vaak goedkoper net als de
bouw ,door het gebruik van prefab-materialen. Als
dezelfde verhoudingen tussen de grondprijs en de
huurprijs per vierkante meter gebruikt worden als bij
een vast gebouw, komt de grondprijs uit op 90 euro
per vierkante meter. Dit is om bovenstaande reden
verlaagd naar 75 euro per vierkante meter. Deze prijs
is in een Excelsheet residueel nagerekend en qua
kosten komt deze huurprijs ook uit.
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Stap 4: Prijs van flexibiliteit

Model 2

Een huurprijs van 12,50 euro per vierkante meter
per jaar is vrij hoog. Hiertegenover staat wel dat
men dan het voordeel van flexibiliteit heeft. Voordeel
van de prijs is dan ook dat men als huurder niet
vastzit aan een lang contract. Het idee is flexibiliteit
en tijdelijkheid. Om dit te waarborgen, is dit in de
huurprijs doorberekend. In de Westas wordt over
het algemeen een lagere huurprijs betaald. Dit heeft
te maken met de erfpacht, dit brengt het voordeel
met zich mee dat de grond goedkoop is. Nadeel
is wel dat men 50 jaar aan de grond vastzit. In de
bedrijfscamping is ruimte voor flexibiliteit en betaalt
men dus iets meer, maar op het moment dat je
bedrijf niet goed loopt of men zich ergens anders wil
vestigen, is dat een mogelijkheid.

Naast voorgaande uitwerking is er ook een tweede
mogelijkheid die het ontwikkelen van dit terrein nog
aantrekkelijker maakt. In deze uitwerking is ervan
uitgegaan dat de investeringen voor het terrein, zoals
de aanleg van infrastructuur en parkeren, gedaan
worden door de gemeente. Hierdoor hoeven er
minder kosten gemaakt te worden. Het terrein is dan
zo ingericht dat bedrijven zich er kunnen vestigen.
Alleen het managen van de huisvesting moet in dit
geval nog geregeld worden. Deze andere benadering
scheelt dus dan ook aanzienlijk in kosten.

Stap 1: Prijsuitwerking huisvesting
In dit tweede model wordt nog steeds uitgegaan
van flexibele gebouwen. Ook deze zullen door
StarCAbine worden geplaatst of direct worden
gehuurd. De huisvesting komt dan nog steeds neer
op 20 euro per vierkante meter.

Stap 2: Grondprijs
Op het moment dat de gemeente alle voorzieningen
en de infrastructuur heeft aangelegd, betaal je meer
voor de grond. De grondprijs is dus anders dan in
voorgaand model. Er is in dit model uitgegaan van
een grondprijs van 100 euro per vierkante meter
in plaats van een grondprijs van 75 euro, waar
in voorgaand model van uit wordt gegaan. Dit is
berekend door de investering te delen door het
aantal vierkante meters en dat bij de eerste grondrpijs
op te tellen.
Cashflow model 1
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Kostprijsberekening model 2

Stap 3: Overzicht kosten en opbrengsten
Als investering dient in dit geval 2,53%
(canonpercentage) van 100 euro aan de gemeente
betaald te worden. Dit moet wel omgerekend worden
naar de kavel en komt dan uit op 3,90 euro.
De managementkosten dalen iets, omdat er
minder gemanaged hoeft te worden. Wel blijft het
percentage nog steeds 40. De aanleg van onder
andere infrastructuur en parkeergelegenheden zijn
bijvoorbeeld al geregeld. Hier hoeft op dit moment
verder geen aandacht naartoe, waardoor de
managementkosten lager uitvallen. De uiteindelijke
huurprijs komt uit op 9,50 euro per vierkante meter.

Het tweede model brengt meer op dan het eerste
model. Daarnaast is de huurprijs die volgens
berekeningen gevraagd dient te worden om de
kosten te kunnen dekken ook realistischer. Het
is dan ook verstandig om bij uitwerking van
de bedrijfscamping te proberen voor dit model
te gaan (bij medewerking van de gemeente).
Als de bedrijfscamping op meerdere terreinen
wordt toegepast zullen de opbrengsten stijgen.
De managementkosten stijgen namelijk niet
geleidelijk mee, maar zullen dan in verhouding
lager uitvallen. De bedrijfscamping sluit aan bij
de wensen van de gebruikers en de trends en is
volgens de berekeningen financieel haalbaar.

Cashflow model 2
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10 Conclusies
De megatrend van de onderzochte trends is
flexibiliteit en dit is dan ook waarop ingezet
moet worden bij het maken van het perfecte
bedrijventerrein. Uit de enquêtes kwam naar voren
dat veiligheid op het terrein erg belangrijk is. Ook de
sfeer op een bedrijventerrein wordt erg belangrijk
gevonden; de sfeer van de terreinen van deze tijd
scoort niet goed. Daarnaast missen de gebruikers nu
een aantal voorzieningen waar ze wel graag gebruik
van willen maken. Voorzieningen als sport en winkels
moeten dan ook niet ontbreken op het perfecte
bedrijventerrein.
Het terrein moet extreem flexibel zijn, want dat is wat
past bij deze tijd. Het terrein kan worden vergeleken
met de Phonebloks: er is een vast moederbord,
maar de onderdelen die daarop komen kunnen
naar eigen wens worden ingevuld. Het terrein zal
bestaan uit een vast netwerk van leidingen en wegen
en kent een kavelgrootte van 25 bij 25 meter. De
kavels worden verhuurd en er wordt een aantal
regels gesteld waar de gebouwen op de kavels aan
moeten voldoen. Deze regels komen overeen met de
beschrijvingen in het hoofdstuk principes.

Het uiteindelijke perfecte bedrijventerrein kan worden
vergeleken met een camping. De campingbaas,
in dit geval de grondeigenaar, zorgt voor een
goed wegen- en leidingennetwerk. Daarnaast
zorgt de campingbaas voor goede staanplaatsen
waar mensen met hun tent of caravan een plek
kunnen huren voor een bepaalde tijd. Ook kan de
campingbaas zorgen voor een aantal tenten of
caravans die hij al op de verhuurde plekken neerzet,
zodat de plek met verblijfsplek wordt gehuurd. De
campingbaas moet zorgen voor goed onderhoud
van de voorzieningen die de camping te bieden
heeft. Tevens moet de baas ervoor zorgen dat alle
mensen die een plek op de camping huren de regels
naleven. Zo moeten de tenten bijvoorbeeld met hun
ingang naar de weg toe staan. Deze regels vallen
samen met de principes die zijn opgesteld voor dit
onderzoek. De manier om een bedrijventerrein als
camping te zien sluit aan bij flexibiliteit en sluit aan bij
de wensen van de gebruikers, want hiermee is bij het
ontwerp gebruikgemaakt.
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In het geval van het perfecte bedrijventerrein is de
campingbaas een grondeigenaar die de grond
verhuurt en zorgt voor het onderhoud. De tenten
en caravans kunnen eigen containers, hubbels
of tenten zijn. Ook kunnen deze gehuurd worden
bij de grondeigenaar. Deze zorgt er dan voor dat
de gebouwen op de juiste manier geplaatst of
wegehaald worden. De voorzieningen kunnen door
iedereen worden gebruikt en zullen zorgen voor meer
samenhang tussen de mensen die gebruikmaken
van het bedrijventerrein. Dit zal ook zorgen voor
meer sfeer. De veiligheid zal in dit project net als de
voorzieningen bij het moederbord gaan horen. Er
wordt veel rekening gehouden met verlichting in het
ontwerp en ook overzicht is erg belangrijk.
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Het businessmodel brengt op twee manieren geld
op. Het ene model daarin betaalt de ‘‘campingbaas’’
de investeringskosten en een model waarin de
gemeente deze kosten betaalt. Beide modellen
leveren geld op, alleen de een brengt sneller geld
op dan de ander. Daarnaast zit er een verdienmodel
in de bedrijfscamping. Op het moment dat je meer
terreinen als een bedrijfscamping maakt dan verdien
je meer geld. Het gehele idee is erg flexibel en
tijdelijk, en qua kosten zal dit een goede investering
zijn. Er zal namelijk meer levendigheid op een geheel
bedrijventerrein zijn. Daarnaast willen mensen zich
liever vestigen op een bedrijfscamping dan op een
bestaand bedrijventerrein zoals we die tegenwoordig
kennen.
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12

Bijlages
In dit hoofdstuk komen de blijagen aan bod.
De bijlage is het rekenmodel van Excel. Aan de
hand van dit model hebben is het businessmodel
in elkaar gezet.
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Model 1
Uitgangspunten

Bedrijfscamping
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Residueel model bedrijfsruimte
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Model 2
Uitgangspunten
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Residueel model kantoren
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