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Voorwoord
Voor u ligt het onderzoeksrapport voor de transformatie 
van beukenhorst West. Tijden de stage bij het Kennislab 
voor Urbanisme hebben Geert en Tessa samen 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de 
transformatie van dit monotone kantorengebied.

De stage bij het Kennislab is ongelofelijk leerzaam 
geweest. We heb afgelopen vijf maanden veel 
verschillende werkzaamheden uitgevoerd en met veel 
van elkaar geleerd. Als stagiair bij het Kennislab voor 
Urbanisme zijn wij uitvoerder van mijn eigen project, 
we werken samen met professionals en leren wat er 
allemaal komt kijken bij stedelijke ontwikkeling. Er worden 
hoge verwachtingen gesteld, deze stage is zeker geen 
meeloopstage.

Dit moment willen we graag aangrijpen om onze dank uit 
te spreken. Geert en ik hebben een fijne samenwerking 
gehad afgelopen half jaar. We vullen elkaar goed aan in 
ons onderzoek. Tevens willen we Ad Hereijgers bedanken 
voor de uitdagende opdracht die hij ons heeft gegeven. 
Ook gaat onze dank uit naar Jan-Willem Wesselink en 
Joost Okkema voor de goede begeleiding van ons 
project. 

Met vriendelijke Groeten,

Tessa Tromp en Geert Kievit
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Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adip-
iscing elit. Aenean com-
modo ligula eget dolor. 
Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridic-
ulus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellen-
tesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, 
aliquet nec, vulputate 
eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. 

Inleiding
1
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Aanleiding
Het kennislab voor urbanisme is een extern research 
and development lab. Binnen het Kennislab werken 
ondernemingen, kennisinstellingen, overheid, media 
en overige organisaties samen aan het ontwikkelen en 
ijken van nieuwe kennis voor de stedenbouwkundige 
vraag van vandaag. De partners mogen hun vragen 
voorleggen aan het lab; de studenten in het lab komen 
met creatieve oplossingen die worden getoetst in 
de praktijk. Er zijn twee locaties van het Kennislab; in 
Amersfoort en in de Westas (op Schiphol).

Dit project is onderdeel van het Kennislab in de Westas. 
De Westas, het gebied dat loopt van de haven van 
Amsterdam via de luchthaven Schiphol naar Greenport 
Aalsmeer, is uniek. Nergens in de wereld wordt zo’n 
sterke bundeling van mainports gecombineerd met 
een internationaal georiënteerde mentaliteit en 
pioniersinstelling die het wonen en werken in de Westas 
kenmerken. En maar weinig gebieden op de wereld 
staan zo open voor nieuwkomers als de Westas.

De kracht van de Westas kan echter meer zijn dan 
die van de individuele delen. Daarom is het manifest 
opgesteld, zie bijlage 1. In het manifest voor de Westas 
wordt er, door het lab en de partners, gepleit dat er door 
een aantal concrete projecten een nieuwe impuls wordt 
gegeven aan de economie van de Westas. Daarbij 
wordt er gebruik gemaakt van de kenmerken (handel 
en logistiek, verbindingen en de netwerksamenleving) 
en het DNA van het gebied (flexibiliteit van het gebied, 

de pioniersmentaliteit die er heerst en de verbondenheid 
en een welkom voor nieuwkomers). (kennislab voor 
urbanisme, 2014)

Afb. 1.1 Projectteam Tessa Tromp (L) en Geert Kievit (R)
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Onderzoek
Het onderzoek zal worden uitgevoerd in drie delen. Het 
eerste deel van het onderzoek zal een analyse van de 
huidige situatie inhouden. Om de transformatie te kunnen 
realiseren is het van belang dat de huidige situatie 
goed in kaart is gebracht. In deze analyse zal worden 
gekeken naar de belanghebbenden, sociale situatie, 
economische situatie, ruimtelijke situatie. Ook wordt er 
gekeken naar referentieprojecten. 

Er wordt in deel twee gekeken naar Het openplanproces 
van de gemeente Haarlemmermeer. Zij werken samen 
met omwonenden en belanghebbenden aan de 
ontwikkeling van hun concept. Hierbij werd er gekeken of 
er aansluiting gevonden kon worden met het organische 
planproces en het concept van de gemeente

De analyse en de referentiestudie en de uitkomst 
van het open planproces vormen de basis waarop 
het derde deel van het onderzoek gebouwd kan 
worden. Het derde deel is een procesbeschrijving 
voor de transformatie van Beukenhorst West. Er is 
gekeken naar wat er nodig is voor de transformatie en 
hoe de transformatie het beste in Beukenhorst West 
vormgegeven kan worden.
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In de analyse van 
het plangebied is de 
huidige economische-, 
sociale- en ruimtelijke 
situatie van Beukenhorst 
West weergegeven. 
Tevens zijn er partners en 
belanghebbenden van 
de transformatie van het 
gebied in kaart gebracht.  

Analyse
2



14

ho
of

d
st

uk
 1

2.1
Huidige sociale 
situatie van 
Beukenhorst West

Deze deelvraag richt is op de sociale kant van 
Beukenhorst West. Dit deel van de analyse gaat in op 
de vraag wat de demografische kenmerken van de 
omgeving van Beukenhorst West zijn, wat het huidige 
beleid van de gemeente Haarlemmermeer over 
Beukenhorst West is en wat de wet- en regelgeving is 
die van toepassing is op dit gebied.  Door deze vragen 
te beantwoorden wordt Beukenhorst West op sociaal 
gebied geanalyseerd.

Afb. 2.1 Belanghebbenden van Beukenhorst West
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Demografische kenmerken 
Beukenhorst West
Door de demografische kenmerken van de omgeving 
van Beukenhorst West in kaart te brengen wordt  
onder andere duidelijke wat voor een soort mensen 
in de Hoofddorp wonen en wat van deze mensen  de 
kenmerken van zijn. Dit kan van invloed zijn op de 
doelgroep keuze voor het businessplan. Er zal eerst 
worden ingegaan op de demografische kenmerken 
van Hoofddorp in het algemeen en vervolgens een 
verdieping worden gedaan op de wijk Beukenhorst, waar 
onderscheidt wordt gemaakt tussen de deelgebieden.

Leeftijdsopbouw

Wonen

Gebruik voorzieningen en regelingen 

Omgeving van Beukenhorst West
Het Centraal Bureau van de Statistieken(CBS) maakt 
gebruik van een vaste indeling bij het analyseren van 
gebieden.  Er wordt door het CBS onderscheidt gemaakt 
tussen Wijkatlasgebieden, Woonplaatsen en Buurten. 
Beukenhorst West wordt onder de buurt ‘Hoofddorp-
Zuid’ geschaad.  Om de gegevens van Beukenhorst 
West te kunnen gebruiken wordt in dit deel vaak 
gebruik gemaakt van de gegevens over Hoofddorp-
Zuid. Dit zal per keer duidelijk worden weergegeven. 
(Haarlemmermeer, 2014)

Hoofddorp-Zuid is over het algemeen een woongebied, 
waarbij Beukenhorst West geldt als het enige 
bedrijventerrein. Het meewegen van deze informatie 
is van belang bij het analyseren van de gegevens. 
(CBS,2013)
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Het beleid van de gemeente over 
Beukenhorst West
De gemeente Haarlemmermeer maakt zoals elke 
gemeente beleid over het grondgebied van de 
gemeente. De gemeente heeft een bepaalde visie over 
de invulling van een gebied. Middelen die gemeenten 
hiervoor gebruiken zijn onder andere structuurvisies, 
bestemmingsplannen en jaarprogramma’s.  Een 
gemeente kan deze middelen gebruiken om een richtlijn 
te geven op welke manier de gemeente zich wil gaan 
ontwikkelen. 

De gemeente Haarlemmermeer heeft beleid dat van 
toepassing is op Beukenhorst West. In deze paragraaf zal 
het huidige beleid van de gemeente Haarlemmermeer 
geanalyseerd worden. Het analyseren van het beleid 
van de gemeente is belangrijk, omdat het businessplan 
makkelijker gerealiseerd kan worden als het binnen dit 
beleid valt. 

Beleid is een door de politiek bekrachtig plan 
met de aanpak, het liefst de oplossing, voor een 
maatschappelijk probleem. Dit beleid is volgens de 
geldende procedures tot stand gekomen. Wat inhoudt 
het door de volksvertegenwoordigers goedgekeurd is. 
Het maatschappelijke probleem is de kloof tussen de 
maatstaf, het ideaal, en de huidige situatie. (Hoppe e.a., 
2008) 

Geschiedenis
De gemeente Haarlemmermeer is nu enkele jaren bezig 

Wonen

gebruik voorzieningen en regelingen
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om een aanpassing in Beukenhorst West  te realiseren. 
Er moet een betere wandelroute tussen het centrum 
van Hoofddorp en het station komen. Deze plannen zijn 
tot dusverre altijd gestuit op partijen die bijvoorbeeld 
het wandelbos wilden beschermen.  Doordat de 
plannen steeds struinde zijn plannen om het gebied 
te veranderen enige tijd van de politieke agenda 
geweest tot de ontwikkeling van de structuurvisie 2030. 
In deze structuurvisie behoort de herontwikkeling van 
Beukenhorst West  tot een onderdeel van het plan om 
Station Hoofddorp te verbeteren. De gemeente is het 
proces  Hoofddorp Centraal begonnen om een invulling 
te geven aan de structuurvisie. 

Hoofddorp Centraal 
De gemeente Haarlemmermeer wil zich de komende 
20 jaar meer gaan ontwikkelen tot een stad. Hoofddorp 
moet dé stad van de gemeente Haarlemmermeer 
worden. Hoofddorp zal groter, intensiever en levendiger 
moeten worden voor haar 100.000 inwoners in 2030. 
Om dit te kunnen realiseren zijn er een drietal kernopgave 
opgesteld die dit moeten realiseren:
•   Het realiseren van een aantrekkelijke route door
     het stadspark van het stadscentrum naar het station, 
     met de Fruittuinen en Wandelbos als groen 
     schakelpunt;
•   De Beukenhorst transformeren tot een gemengd 
     stedelijk gebied;
•   Het station Hoofddorp uitwerken tot een volwaardig
     knooppunt.

De gemeente Haarlemmermeer heeft ervoor gekozen 
om de invulling van haar beleid vorm te geven 

doormiddel van een open proces. Op deze manier 
worden inwoners en ondernemers betrokken om tot 
een gezamenlijke ontwikkelingsstrategie te komen. 
Door gebruik te maken van een open proces kan er 
meer draagkracht voor het beleid worden gecreëerd, 
waardoor de kans groter is dat de uitkomst dit keer wel 
succesvol wordt.  

Beukenhorst West is een belangrijk gebied in dit plan. 
De snelste te route van het station naar het centrum 
loopt door dit gebied heen en zal dus als tussengebied 
moeten dienen.  Ook moet de transformatie van 
Beukenhorst West tot een gemengd stedelijke gebied 
leiden. En zal in Beukenhorst West een belangrijk deel van 
de woningbouwopgave van 5000 tot 11000 woningen 
gerealiseerd moeten worden.   Door het open proces 
staat de invulling momenteel nog niet vast. Wel moet het 
gebied van de gemeente Haarlemmermeer een sterkere 
identiteit krijgen, zodat het een aangenaam doorgaans- 
en verblijfsgebied met veel ruimte voor ontmoeting 
wordt.  Deze identiteit zal door het gebruik van horeca 
gecreëerd kunnen worden.  

Door gebruik te maken van een open proces heeft de 
gemeente Haarlemmermeer momenteel ook geen 
visie en beleid met een concrete invulling van het 
gebied. In februari 2015 moet het open proces worden 
afgesloten met een open debat. Met als gevolg dat in 
april van ditzelfde jaar de gemeenteraad geïnformeerd 
wordt met de resultaten van het open proces. Voor de 
ontwikkeling van dit open proces heeft de gemeente 
Haarlemmermeer een bedrag van €210.000 beschikbaar 
gesteld. 
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De wet- en regelgeving in 
Beukenhorst West
In Nederland bestaat er verschillende wet- en 
regelgeving die van toepassing is op gebouwen, 
omgeving en transformatie.  Er zit een verschillen tussen 
de wet- en regelgeving die van toepassing is op kantoren 
en woningen. Het Bouwbesluit en de omgevingswet die 
van toepassing zijn op de transformatie van Beukenhorst 
staan hiërarchisch boven de regels en wetten die een 
gemeente op kan leggen. Een gemeente is er niet toe 
bevoegd om strengere regels dan het Bouwbesluit op 
te stellen. Het Bouwbesluit 2012 en de omgevingswet zijn 
van belang om mee te nemen in de analyse van het 
gebied. In deze paragraaf zullen zal de Nederlandse 
wet- en regelgeving worden behandeld met de 
vragen: Welke wet- en regelgeving is momenteel op 
Beukenhorst West van toepassing is en welke onderdelen 
van de wet- en regelgeving zijn van belang zijn als 
een kantorengebied naar een woon-werkomgeving 
getransformeerd moet worden. 

Huidige situatie
Vanuit de gemeente Haarlemmermeer is het 
bestemmingsplan ‘Hoofddorp Centrum’ vastgesteld om 
onder andere het juridisch kader van Beukenhorst West 
vast te stellen. In het bestemmingsplan is opgenomen 
welke functies in Beukenhorst West toegepast mogen 
worden. Dit doet de gemeente Haarlemmermeer om 
een juridisch -planologisch kader voor de komende 10 
jaar te kunnen bieden.  

Voor Beukenhorst West vindt er door het 
bestemmingsplan een wijziging plaats in de wro-zone. 
Waar het voorheen ging om ‘wijzigingsgebied 8’ is het 
college van B&W nu bevoegd  om in Beukenhorst West  
de bestemming geheel of gedeeltelijk naar  ‘Gemengd 
6’ te wijzigen. 

Bestemming ‘Gemengd 6’ maakt het onder andere 
mogelijk om het aantal van 500 woningen in Beukenhorst 
West te realiseren. Dit was in de vorige bestemming 
‘wijzigingsgebied 8’ niet mogelijk, omdat de bestemming 
destijds alleen op kantoren gericht was.  De bestemming 
wonen is inclusief gestapeld wonen wat het mogelijk 
maakt dat er aan huis gebonden beroepsuitoefening 
plaats kan vinden. Dit biedt extra mogelijkheden voor de 
transformatie, zoals woningen voor ZZP’ers die dan uit huis 
kunnen werken.

De gemeente Haarlemmermeer wil dat Beukenhorst 
West een verblijfsomgeving wordt met een eigen 
identiteit.(zie paragraaf 2.2)  Om dit te kunnen realiseren 
is biedt ‘Gemengd 6’ hier de mogelijkheden voor. Er 
zijn in Beukenhorst West aanwezige gronden voor het 
realiseren van andere functies dan kantoren. Horeca-
activiteiten tot en met categorie 3a en maatschappelijke 
voorzieningen hebben door de huidige bestemming de 
mogelijkheid om zich in Beukenhorst West te vestigen. 
Horeca-activiteiten tot en met categorie 3a  houdt in dat 
er verschillende soorten van horeca-activiteiten in het 
gebied mogelijk zijn.  De staat van Horeca-activiteiten 
kent drie verschillende niveaus  van horeca, die in enkele 
subs zijn onderverdeelt. 
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• Categorie 1: Lichte horeca;
• Categorie 2: Middelzware horeca, en; 
• Categorie 3: Zware horeca.

Onder de eerste categorie bevinden zich 
ondernemingen als: broodjeszaken, koffiebars, ijssalons 
en snackbars. Bij de tweede categorie horen zaken als: 
restaurants, bars, grillrooms en biljartcentra.  En Sub a van 
de  derde categorie, zware horeca, houden discotheken 
en nachtclubs in.  Op het gebied van horeca-activiteiten 
is er in Beukenhorst West veel ruimte om een eigen 
identiteit aan het gebied te geven.  (gemeente 
Haarlemmermeer)

Belangrijke wet- en regelgeving voor Transformaties 
In het Bouwbesluit 2012 zijn enkele specifieke eisen 
opgenomen voor transformatie en verbouw. Over het 
algemeen geldt voor de meeste functieverandering 
dat de vergunning en nieuwbouwvoorschriften in stand 
blijven. Voor transformaties gelden lager eisen dan voor 
nieuwbouw. 

De meeste gebouwen voldoen voor de meeste 
aspecten aan de ondergrens van het actuele 
kwaliteitsniveau waar gebouwen aan moeten voldoen. 
Dit maakt het voor veel gebouw gemakkelijker om te 
transformeren. 

Het Bouwbesluit maakt geen gebruik van de term 
transformatie, maar heeft  het over het veranderen van 
de gebruiksfunctie van een gebouw. Er wordt in het 
Bouwbesluit gebruik gemaakt van een onderscheidt 
tussen twaalf functies. De eisen van het Bouwbesluit 

zijn gericht op de gebruiksfunctie. Een transformatie 
brengt een verandering van de gebruiksfunctie tot 
stand, waardoor er aan de eisen  van de nieuwe 
gebruiksfunctie voldoen moet worden. Er bestaat  
geen onderscheidt tussen de eisen voor tijdelijke of 
permanente transformatie. 

Het bouwbesluit 2012 kent een drietal kwaliteitsniveaus 
die met transformatie te maken kunnen hebben. 
• Nieuwbouwniveau;
• Niveau voor bestaande bouw; en 
• Het rechtens verkregen niveau.

De eisen van het nieuwbouwniveau zijn het strengst en 
geldt voor alle nieuwbouwsituaties. Deze regelgeving zal 
van toepassing zijn als er in Beukenhorst West gekozen 
wordt voor nieuwbouw van bijvoorbeeld woningen met 
uitzicht op het Wandelbos.  Voor de transformatie van 
de bestaande kantoren zijn de andere twee niveaus 
van toepassing.   Het rechtens verkregen niveau geldt 
als vuistregel. De transformatie mag er nooit toe leiden 
dat het kwaliteitsniveau van het gebouw achteruit 
gaat.  Daartegen zullen de eisen nooit hoger dan 
nieuwbouwniveau gesteld worden.  

Verder zijn er drie scenario’s die van toepassing kunnen 
zijn op de transformatie van de gebruikersfunctie van de 
gebouwen.
1.  Het actuele kwaliteitsniveau is lager dan de minimale 
     eisen(bestaande bouw) die worden gesteld aan de 
     nieuwe functie. Het gebouw moet tenminste 
     verbouwd worden tot er aan de eisen van bestaande 
     bouw wordt voldaan. 
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2.  Het actuele kwaliteitsniveau is hoger dan de 
     het nieuwbouwniveau van de nieuwe functie. 
     Het kwaliteitsniveau mag naar beneden worden 
     gebracht tot  aan het minimale niveau. Dit kan 
     bijvoorbeeld voorkomen als een hotel naar woning 
     wordt getransformeerd. Voor hotels gelden strengere 
     brandveiligheidseisen dan voor woningen. 
3.  Een nieuwe voorziening wordt aangelegd door 
     verandering  van de gebruiksfunctie. Er is dan nog 
     geen bestaand kwaliteitsniveau van toepassing. De 
     nieuwe voorziening moet voldoen aan de ondergrens 
     die wordt gesteld aan bestaande bouw. 

In figuur 1 is op een eenvoudige manier schematisch 
weergeven wat de regeling is als het gaat om een 
functiewijziging. Het gebouw hoeft alleen aangepast te 
worden aan de minimale eisen van de functie waarnaar 
het gebouw is gewijzigd. Voor de transformatie moeten 
de voorschriften voor de nieuwe functie worden getoetst. 

Voor de transformatie van kantoor naar de functies 
woning of logies gelden enkele specifieke eisen:
•   Installaties: Er gelden twee mogelijkheden voor 
     installaties in gebouwen. Bij de één geldt dat 
     de installaties moeten voldoen aan de actuele 
     kwaliteitseisen(rechtens verkregen niveau). Dit 
     gaat om het uitbreiden of gedeeltelijk vernieuw 
     van de installaties. Voor de andere mogelijkheid 
     als de installaties geheel worden vernieuwd of een 
     andere nieuwe installatie wordt aangebracht gelden 
     de nieuwbouweisen.
•   Vluchtwegen: Voor vluchtroutes gelden de 
     voorschriften die gelden voor bestaande bouw. Voor 
     het verbouwen van vluchtroutes gelen de 
     voorschriften voor rechtens verkregen niveau. Bij 
     het verwijderen van een vluchtroute moet een ander 
     vluchtroute aan de eisen van nieuwbouw voldoen.
•   Brandveiligheid:  Om de brandveiligheid te 
     kunnen waarborgen stelt het Bouwbesluit eisen 
     als het plaatsen van rookmelders in verblijfsruimtes. 
     De brandcompartimentering is een belangrijk 
     aandachtspunt bij transformatie naar woning of logies. 
     Woningen moeten bijvoorbeeld voldoen aan de eisen 
     die gelden voor branddoorslag en brandoverslag. 
•   Hoogte van verblijfsruimtes:  Een verblijfsruimte van 
     een woning moet een minimale hoogte van 2,1 meter Afb. 2.2  Stappen bij transformatie
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     hebben. Voor badkamers en toiletten geldt een 
     hoogte van tenminste 2 meter. 
•   Warmteweerstand:  Bij transformatie naar woningen 
     en logies geldt het niveau van rechtens verkregen 
     voor thermische isolatie van de gebouwschil. Met 
     als ondergrens een warmtestand van 1,3 m^2 K/W(Rc-
     waarde). 
 
In het figuur(figuur 2) hiernaast is schematisch 
weergeven welke stappen er gedaan moeten worden 
zodat transformatie binnen de wettelijk kaders plaats 
kan vinden. Als eerste moet de functie waar naar 
een gebouw getransformeerd wordt binnen het 
bestemmingsplan passen.  Per 1 november 2014 is het 
mogelijk om tijdelijk, tot 10 jaar, af te wijken van het 
bestemmingsplan. Het termijn wat voor deze procedure 
geldt is 8 weken(met een eventuele verlening van 6 
weken), eerder gold hier een termijn van  6 maanden 
voor. Deze verandering maakt het mogelijk om in te 
spelen op tijdelijke vraag.  Deze regels  zijn niet op 
Beukenhorst West van toepassing, omdat het huidige 
bestemmingsplan geen belemmeringen vormt voor 
transformaties.

Afb. 2.3 Wet- en regelgeving omtrend tranformatie
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Huidige 
economische 
situatie van 
Beukenhorst West

De vierde deelvraag van de analysefase is gericht op 
de huidige economische situatie van Beukenhorst West. 
Deze deelvraag moet inzicht geven in de economische 
cijfers van Beukenhorst West. Er zal worden ingegaan 
op de waarde van het vastgoed, de leegstand in 
Beukenhorst West en de werkgelegenheid. 

Wat is de waarde van het vastgoed 
Vastgoed vertegenwoordigd een bepaalde waarde. 
De WOZ-Waarde is een indicator die inzicht geeft over 
hoeveel de vastgoed waard is.  Verder is interessant 
welke waarde de vastgoedeigenaren aan hun kantoren 
toekennen doormiddel van de huurprijs. De huurprijs zal 
worden beïnvloed door de vraag en aanbod die ervoor 
kantorenpanden geldt. Zo staat in Nederland staat 17 
procent van de kantoren leeg wat invloed heeft op het 
vraag en aanbod. 

Afb. 2.4 Gemiddelde huurprijzen in Nederland

2.2



23

ho
of

d
st

uk
 2

Huurprijzen 
De huurprijzen zeggen iets over wat de 
waarde van het vastgoed is. Door het 
overvloed aan kantoren in Nederland 
zal de huurprijs beïnvloed moet worden. 
Nationaal gezien is de huurprijs de 
afgelopen jaren steeds meer aan het 
afnemen.  In het grafiek hieronder is te 
zien hoe de huurprijs zich de afgelopen 
jaren heeft ontwikkeld.  

Uit de cijfers van Beukenhorst West blijkt 
dat de een lagere huurprijs zorgt voor 
een lagere leegstand.  De gemiddelde 
huurprijs van Beukenhorst West ligt onder 
de gemiddelde huur prijs in Nederland. 
De huurprijs in 2013 was 4,50 euro per m² 
minder dan het landelijk gemiddeld. Van 
de gegevens die beschikbaar zijn valt op 
te maken dat de huurprijs tussen 2008 en 
2013 met 9% gedaald is.  Ondanks dat de 
vastgoedeigenaren hun prijs wel hebben 
bijgesteld aan de huidige situatie, lijkt dit 
nog niet afdoende te zijn door de hoge 
leegstand in het gebied.

Afb. 2.5 Huurprijzen in Beukenhorst West
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Leegstand 
In het tabel hieronder zijn de cijfers 
van 1 januari 2014 de gemeente 
Haarlemmermeer over de leegstand 
weergegeven. Uit de gegevens blijkt dat 
er een totale gemiddeld percentage 51% 
aan leegstaand is.  Meer dan de helft 
van de oppervlakte van de kantoren 
wordt momenteel niet gebruikt. 

Er is een verschil tussen de kantoren op 
het gebied van leegstand. Er stonden op 
1 januari 2014 vier panden volledig leeg. 
Ook zijn er slechts één kantoor die minder 
dan 10 procent leegstand heeft.  Verder 
blijkt dat een later bouwjaar niet een 
lagere leegstand als gevolg heeft. 

Afb. 2.6 Leegstandcijfers
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Partners en 
Belanghebbenden

De netwerkkaart
 
Om de transformatie in Beukenhorst West te 
kunnen realiseren is het van groot belang dat de 
belanghebbenden van het gebied in kaart gebracht 
worden. In dit hoofdstuk zullen de belanghebbenden 
van Beukenhorst West worden geanalyseerd.  De 
actorenanalyse zal uiteindelijk leiden tot een 
netwerkkaart. Een netwerkkaart is een visuele weergave 
van de belanghebbenden die het mogelijk maakt om 
verbanden tussen belanghebbenden te leggen. 

2.3
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In de actorenanalyse wordt onderscheidt gemaakt 
tussen een viertal rollen die actoren kunnen hebben. 
Deze rollen zijn:

•   Beslissers: Actoren die beslissen over het project.
•   Uitvoerders: Actoren die het project gaan uitvoeren.
•   Leveranciers: Actoren die mensen, middelen of 
     deskundigen beschikbaar stellen voor het project.
•   Gebruikers: Actoren die daadwerkelijke gebruik gaan 
     maken van de resultaten van het project.

De rollen van de actoren kunnen worden geplaatst in 
niveaus van wijze en mate van betrokkenheid bij het 
project. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen: 

•   Meeweten: Actoren hebben weinig invloed en weinig
     belang bij het project
•   Meedenken: Actoren kunnen advies leveren over het 
     project.
•   Meedoen: Actoren hebben groot belang en grote 
     invloed in het gehele project betrokken worden. 
•   Meebeslissen: Meest invloedrijke actoren. Deze 
     actoren hebben mogelijkheden om binnen het 
     project mee te beslissen. 

Afb. 2.7 Actoren en hun rol
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Afb. 2.7 Actoren netwerkkaart
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Actoren en hun rollen
Transforte 
Transforte is als opdrachtgever van de dit project één 
van de belangrijkste actoren. Transforte heeft veel 
invloed op de uitkomsten van het onderzoek, omdat 
het verslag uiteindelijk aan moet sluiten op de vraag 
van de opdrachtgever. Er zal gedurende het project 
met enige regelmaat overleg plaats vinden tussen 
de Transforte en de studenten. Transforte de rol als 
beslisser, de opdrachtgever heeft de mogelijkheid om 
mee te beslissen over de richting waarin het project 
zich ontwikkeld.  Door de rol die Transforte in het project 
inneemt behoort zij tot  niveau met de meeste invloed, 
meebeslissen. 

Kennislab voor Urbanisme 
Het Kennislab voor Urbanisme is een belangrijke 
actor. Dit R&D bedrijf wordt gevormd door studenten 
waar partners van het kennislab vragen aan kunnen 
stellen. Transforte heeft de vraag aan het Kennislab 
gesteld en is zo bij de studenten terecht gekomen. De 
invloed van het Kennislab is groot, omdat er wekelijkse 
voortgangsgesprekken worden gevoerd met de 
studenten. Tijdens deze voortgangsgesprekken is het 
voor de begeleiders mogelijk om invloed op het werk 
van de studenten te leveren.  Verder is het netwerk 
van het Kennislab voor Urbanisme van invloed op de 
mogelijkheden voor de studenten om informatie vanuit 
deze partners te halen.  Het Kennislab voor Urbanisme 
neemt dus de rol als beslisser in op het niveau van 
meebeslissen. 

Gemeente Haarlemmermeer 
De gemeente Haarlemmermeer is ook één van de 
grote belanghebbenden van het project. Beukenhorst 
West bevindt zich in de gemeente Haarlemmermeer. 
De gemeente heeft invloed op het gebied doormiddel 
van bestemmingsplannen, wetgeving etc.. Door de 
verandering op juridisch en beleidsmatig gebied bevindt 
de gemeente Haarlemmermeer zich op het niveau 
van meebeslisser.  De gemeente Haarlemmermeer is 
momenteel bezig met een open proces, Hoofddorp 
Centraal, dat zich ook richt op de herbestemming van 
Beukenhorst West en een route tussen het station en het 
centrum van Hoofddorp. Deze punten komen als rode 
draad terug in plan van de studenten. 

Vastgoedeigenaren 
De vastgoedeigenaren zijn tevens van grote invloed 
om het project realiseerbaar te maken. Als de 
vastgoedeigenaren de transformatie van Beukenhorst 
West bijvoorbeeld niet willen, is dit van grote invloed 
op realiseerbaarheid van het project. Het is dus van 
de belang dat de vastgoedeigenaren, met hun rol als 
beslisser betrokken worden. Deze betrokkenheid speelt 
zich op het meedoen-niveau. Het is ook mogelijk dat 
de vastgoedeigenaren in eerste instantie niet worden 
betrokken, maar later in het proces in de transformatie 
worden meegenomen. 

Burgers
De burgers zijn in de eerste plaats niet een bepalende 
actoor in het project. Het is wel van belang om de 
invloed en mening van de burger mee te nemen in het 
proces. Als de omwonende burgers of burgerorganisaties 
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tegen zijn wordt het moeilijk om het project uitvoerbaar 
te maken. Uiteindelijk moeten de burgers het 
getransformeerde gebied gaan gebruiken. De burgers 
hebben dus de rol als gebruiker. Aangezien de burgers 
niet direct kunnen beslissen over het gebied, maar hun 
belang en advies moet worden meegewogen, bevinden 
de burgers zich op het meedenk niveau. 

Potentiële gebruikers 
De potentiële gebruikers zijn belangrijke 
belanghebbenden, maar nog moeilijk in kaart te 
brengen.  Het is in dit stadia nog niet bekend wie deze 
potentiële gebruikers zullen zijn.  In later stadia van het 
project zal eruit de potentiële gebruikers advies moeten 
komen, het niveau van meedenken.  Verder zal deze 
actoor het ‘nieuwe’ Beukenhorst West gaan gebruiken, 
en heeft dus de rol als gebruiker. 

Hogeschool van Amsterdam
De Hogeschool van Amsterdam heeft aangegeven mee 
te willen werken met de vorming van de incubator. Voor 
de realisatie van de incubator is het van belang dat het 
gebruik kan maken van een netwerk met studenten en/
of starters die zich in de incubator willen vestigen. De HvA 
heeft de rol als leverancier van kennis op het gebied van 
logistiek in vorm van studenten en theorie. 

Overige partners Kennislab voor Urbanisme
Het Kennislab voor Urbanisme is opgebouwd vanuit 
een netwerk van partners. Naast Transforte, gemeente 
Haarlemmermeer en Hogeschool van Amsterdam 
zijn de overige partners van het Kennislab ook 
belanghebbenden van dit project. Elke maand fkunnen 

zij feedback leveren op de voortgangspresentaties die 
de studenten geven. Op deze manier kunnen zij advies 
en deskundigheid in het project bijbrengen. Hiermee 
neemt zij de rol als leveranciers van deze kennis en 
deskundigheid in. Door deze rol zitten zij op het meedenk 
niveau. 
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Gebiedsanalyse

Beukenhorst West
Beukenhorst West maakt onderdeel uit van het 
bedrijventerrein van hoofddorp. Dit terrein is onder te 
verdelen in de vier windrichtingen: Noord, Oost, Zuid 
en West. Beukenhorst West is een monofunctioneel 
kantorengebied van 37 hectare. Samen met 
Beukenhorst-Noord is het een van de eerst gerealiseerde 
delen van de beukenhorst. De oudste gebouwen van de 
Beukenhorst zijn in de jaren ’80 gebouwd, de laatste zijn 
in 2002 opgeleverd. 

Het kantorengebied ligt ingeklemd tussen het station van 
Hoofddorp en het wandelbos. Achter het wandelbos 
liggen de zuidelijk woonwijken van Hoofddorp en het 
centrum. 

Het gebied is opgedeeld in kavels van ongeveer een 
halve hectare. Hiervan is ongeveer de helft bebouwd 
met kantoorpanden van gemiddeld 3.647 m². De 
architectuur van het gebied kenmerkt zich voornamelijk 
aan de spiegelende wanden, waardoor het een 
onpersoonlijke en zelf kille uitstraling heeft. Het groen 
in het gebied is gedateerd en voornamelijk beheer 
vriendelijk. 

Het grote probleem waar Beukenhorst West mee te 
kampen heeft is leegstand. Momenteel staat 51% totale 
kantoorruimtes leeg. Dit houdt in gedeeltelijke- en 
complete leegstand van gebouwen. De ontwikkeling 
van het duurzame en hypermoderne bedrijventerrein 
in Beukenhorst Zuid heeft de leegloop van Beukenhorst 
West alleen maar versneld. 

2.4
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er drie belangrijke kernopgaven 
geformuleerd:
•   Het realiseren van een 
     aantrekkelijke route door het 
     stadspark van het stadscentrum 
     naar het station, met de 
     Fruittuinen en Wandelbos als 
     groen schakelpunt;

Beukenhorst West is al lange tijd 
een “probleemgebied” voor de 
Gemeente Haarlemmermeer. Al 
in 2006 had het gebied te maken 
met grote leegstand. Echter heeft 
de Gemeente geen zeggenschap 
over het vastgoed in het gebied. 41 
kantoorpanden zijn onderverdeeld 
onder verschillende eigenaren 
variërend van pensioenfondsen tot 
maatschappen, maar ook enkele 
particulieren en (buitenlandse) 
institutionele beleggers. 

Er zijn al veel verschillende plannen 
en visies opgesteld waarin de 
aanpak van het kantorengebied 
zijn beschreven. Onder andere 
is in de structuurvisie Hoofddorp 
2030 opgenomen dat Beukenhorst 
West onderdeel zal zijn in de 
nieuwe centrumontwikkeling. 
Echter is de boven genoemde 
eigendomsversnippering een 
belemmering voor deze plannen. 

In de structuurvisie van Hoofddorp 
2030, zijn de plannen voor een het 
stationsgebied beschreven. De 
gemeente wil het gebied tussen 
het station en het centrum aan 
gaan pakken, hier is Beukenhorst 
West onderdeel van. Hierbij zijn 

•   De Beukenhorst-West 
     transformeren tot een gemengd 
     stedelijk gebied;
•   Het station Hoofddorp 
     ontwikkelen tot een volwaardig 
     knooppunt.

Afb. 2.8 Luchtfoto Beukenhorst West (Bing)
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Eigendoms- 
verdeling  van de 
bebouwing
Het eigendom van de 41 
kantoorpanden in Beukenhorst west 
is verdeeld over 18 verschillende 
eigenaren, variërend van 
pensioenfondsen tot maatschappen, 
maar ook enkele particulieren en 
(buitenlandse) institutionele beleggers. 
De eigenaren in het gebied zijn lastig te 
benaderen.

De vastgoedeigenaren zijn in de 
huidige situatie van Beukenhorst 
West nog niet gemotiveerd om te 
transformeren. Echter is ook niet iedere 
pandeigenaar direct tegenstander 
van transformatie. Het feit is dat 
velen niet het voortouw willen nemen 
in de verandering. Men is bang 
dat de investering in het pand niet 
terugverdiend kan worden als zij als 
enige pand getransformeerd zijn, 
want wie wil er nu wonen op een half 
leegstaand kantorengebied dat ook 
geen andere faciliteiten biedt. 

Afb. 2.9  Eigendomsverdeling vastgoed
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Leegstand 
kantorenpanden
Naast het grote aantal eigenaren in het 
gebied kampt Beukenhorst West ook 
met een veel leegstand. In het gebied 
staat momenteel 51% van het totale 
kantorenoppervlak leeg. Hierbij zijn er 
panden die geheel of gedeeltelijk leeg 
staan. Het grote aantal leegstaande 
panden zorgt er voor dat de sfeer in het 
gebied onaantrekkelijk is. Dit komt ook 
voornamelijk, omdat de panden langs 
de Planetenweg te maken hebben met 
de grootste leegstandcijfers.

Deze leegstand is niet vaan het laatste 
jaar. Al vanaf 2006 verlaten steeds 
meer huurders het kantorengebied. 
Dat de kantoren niet meer voldoen 
aan de eisen van de huurders is hier 
de voornaamste reden van. Tevens 
speelt de realisering van Beukenhorst 
Zuid, beter bekend als park 2020, 
als een kanalisator van de leegloop 
van het gebied. Dit moderne en 
duurzame bedrijventerrein is een veel 
aantrekkelijker gebied voor bedrijven 
en kantoren.

Afb. 2.10 Leegstand vastgoed
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Functies
De kaart laat zien dat in het gebied 
tussen het station en het centrum van 
Hoofddorp veel verschillende functies 
aanwezig zijn. deze functies zijn echter 
wel onderling van elkaar gescheiden en 
vaak liggen ze met de rug naar elkaar 
toe. Het gebied van Beukenhorst West 
heeft een duidelijke functie; werken. 
In het gebied zij er nog wel andere 
faciliteiten aanwezig, deze staan op de 
kaart hiernaast.

Het park, de kinderboerderij en de 
fruittuin zorgen voor de natuurwaarde 
in het gebied en hebben tevens een 
recreatieve waarde, omdat mensen 
hier lekker kunnen wandelen. De 
tennisclub heeft ook een recreatieve 
waarde maar dan op het gebied 
van sport. Aansluitend aan de 
tennisclub begint het winkelcentrum. 
Aan de randen van deze functies zijn 
woonwijken geplaatst.

Er is weinig mogelijkheid om van de ene 
functie naar de andere te gaan. De 
gebieden hebben weinig entrees en 
sluiten niet goed op elkaar aan.

Afb. 2.11 Functies in de omgeving
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Faciliteiten
Het gebied Beukenhorst West is een 
kantorengebied, werken is hier de 
voornaamste functie. De meeste 
faciliteiten bevinden zich buiten het 
gebied, met uitzondering van de 
bushaltes. In het zuiden van het gebied 
zijn enkele appartementen te vinden 
in de voormalige douanekantoren. 
En ook zijn er twee hotels in het 
gebied te vinden, ook dit zijn 
transformatieprojecten. 

Doordat er in het gebied weinig 
faciliteiten aanwezig zijn heeft 
Beukenhorst West voor de bezoeker 
weinig tot geen verblijfswaarde. 
Het gebied is, als je geen 
kantorenmedewerker of hotelgast bent, 
geen bestemming. Dit zorgt er voor 
dat er weinig mensen in het gebied 
aanwezig zijn. Zelfs tijdens spitsuren en 
lunchtijden zijn er weinig passanten op 
straat te vinden. 

Ook zijn de faciliteiten buiten het 
gebied niet direct te bereiken. Er zijn 
veel barrières om van het ene gebied 
naar het andere gebied te komen. 
Voorbeelden hiervan zijn: het beperkt 
aantal bruggetjes naar het park, de 
brede weg naar het station en de 
onduidelijke route naar het centrum.

Afb. 2.12 Faciliteiten in Beukhorst West
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Openbaren ruimte
Door de monofunctie van het gebied 
en de afzijdige ligging van het gebied 
ten opzichte van haar omgeving is er 
na kantooruren helemaal geen sociale 
controle. Hierdoor wordt Beukenhorst 
West een plek waar hangjongeren 
en ongure types rond gaan hangen. 
En niet alleen de hangjongeren in het 
gebied zij afstotend, ook de openbare 
ruimte is toe aan een opknapbeurt.

De openbare ruimte is verouderd. Het 
gebruik van materialen en beplanting is 
verouderd en voornamelijk functioneel. 
Er is weinig esthetische waarde in het 
gebied, terwijl er wel veel openbare 
ruimte in het gebied aanwezig is. Ook 
de aanwezigheid van het vele water 
in het gebied wordt momenteel meer 
gezien als barrière, dan als kans. Het 
water kan juist een mooie plek bieden 
om de combinatie tussen natuur en het 
bedrijventerrein samen te brengen. 

Door in de openbare ruimte een groene 
route aan te leggen zal de verbinding 
tussen het station en het centrum 
versterkt worden. Ook kan hiermee het 
park meer worden betrokken bij het 
kantorengebied in plaats van dat het 
als scheiding fungeert tussen de stad en 
het station.

Afb. 2.13 Openbare Ruimte in Beukhorst West
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Routes nu
Het station van Hoofddorp heeft twee 
uitgangen, de hoofduitgang bij het 
Mercuriusplein en de zijuitgang aan 
de Polarisavenue. Beukenhorst West 
is vanaf het station van Hoofddorp te 
bereiken. Echter moet men wel bekend 
zijn met de omgeving om direct te 
weten waar man naartoe moet. 

Vanuit de hoofduitgang vertrekken 
voornamelijk voetgangers richting 
Beukenhorst West. Er is hier een 
oversteekplaats en met een trapje kan 
met het kantorengebied binnen treden. 
Vanuit hier kan men richting een van 
de bruggetjes te lopen om hiermee 
het park te doorkruisen om naar het 
Centrum te komen. 

De zijuitgang wordt meer gebruikt 
door fietsers, maar ook wel door 
voetgangers. Bij deze uitgang is ook 
een oversteekplaats om de drukke 
weg over te steken. Fietsers steken 
dwars door Beukenhorst West heen 
en zijn zonder te veel moeite via het 
park onderweg in de richting van het 
centrum.

In beide situaties zullen de passanten 
door het gebied weinig interesse 
hebben in het gebied. Het heeft de 
passant echter ook niets te bieden. Er 

is geen verblijfswaarde in het gebied. 
Ook is de route alleen duidelijk voor de 
mensen die bekend zijn in de omgeving 
van Beukenhorst. Bij een eerst bezoek 

zal het vaker voorkomen dat men 
verdwaald dan dat iemand we weg in 
een keer vind. 

Afb. 2.14 meest gebruikte routes door Beukhorst West
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Infrastructuur
Beukenhorst West is als gebied zeer 
goed ontsloten. Het is bereikbaar 
met zowel de fiets, de auto en het 
openbaar vervoer. Echter zorgt de 
infrastructuur in de omgeving van het 
gebied er ook voor dat het is afgesloten 
van haar omgeving. Het gebied is 
onderdeel van het Bedrijventerrein 
Beukenhorst, aan de rand van 
Hoofddorp. Echter heeft het geen 
echte verbinding met de stad. Het 
Stadspark (wandelbos) gelegen tussen 
het centrum en Beukenhorst zorgt voor 
een fysieke barrière. 

De Van Heuven Goedhartlaan zorgt er 
tevens voor dat het gebied geïsoleerd 
ligt van haar omgeving. Deze vierbaans 
weg vormt samen met het water, dat 
als een slotgracht om Beukenhorst 
West ligt, een scheiding van het 
kantorengebied met haar omgeving. 

Ook de dijk aan de zuidwest zijde van 
Beukenhorst West vormt een barrière 
tussen de omgeving en het gebied. Het 
ontneemt voorbijgangers het zicht op 
het gebied. Hierdoor ligt het verstopt 
en zijn passanten geneigd om langs het 
gebied op te lopen in plaats van door 
het gebied heen te lopen.  

Afb. 2.15 Infrastructuur van Beukhorst West
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Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van het gebied is 
een van de belangrijkst pluspunten van 
Beukenhorst West. Het gebied is zowel 
met de Auto, de bus als de trein zeer 
goed ontsloten. En voor de fietsers uit 
Hoofddorp of uit Beukenhorst Zuid is het 
kantorenpark ook goed ontsloten. 

Beukenhorst is door deze goed 
bereikbaarheid een goede locatie om 
elkaar te ontmoeten. Hiermee kan het 
zeker concurreren met bijvoorbeeld 
de Zuidas in Amsterdam. Doordat men 
vanuit Hoofddorp makkelijk richting 
Haarlem kan reizen of via de A4 is het de 
ideale locatie voor een snelle afspraak. 

En ook met het openbaar vervoer is 
Beukenhorst een ideale plek om naar 
toe te reizen. Met de trien is men binnen 
4 minuten op de luchthaven Schiphol. 
Dit biedt tevens mogelijkheden voor 
nieuwe doelgroepen als shortstay en 
expats. 

Schiph
ol

A4
Lei

de
n

Heemstede

Afb. 2.16 Bereikbaarheid van Beukhorst West
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Bebouwings-
beperking 
De bebouwingsbeperking rondom 
Schiphol is opgesteld aan de hand 
van de geluidscontouren rondom de 
luchthaven. Deze geluidscontouren 
geven aan hoeveel geluidsoverlast 
er wordt ervaren door het stijgen 
en landen van de vliegtuigen. 
Het is niet toegestaan om binnen 
de Bebouwingsbeperking nieuwe 
woningen te bouwen. 

Beukenhorst West is gelegen net 
buiten deze bebouwingsbeperking. 
Dit betekend dat het gebied dus wel 
geschikt is voor woningbouw, terwijl het 
zeer dicht bij de luchthaven is gelegen. 
Beukenhorst West is zelfs het dichtstbij 
gelegen gebied rondom de luchthaven 
waar daadwerkelijk gewoond mag 
worden. 

Afb. 2.17 Bebouwingsbepering rondom Schiphol
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Forensenstromen 
Eind 2011 werkte in Nederland bijna 56 % van de 
werknemers in een andere gemeente dan waar zij 
woonden. Vooral de grotere steden trekken veel forenzen. 
De helft van de trajecten met de meeste forenzen voert 
naar Amsterdam.

Eind 2011 reisden bijna 4,5 miljoen werknemers voor hun 
werk naar een andere gemeente dan waar zij woonden. 
3,6 miljoen mensen werkten in dezelfde gemeenten 
als waar zij woonden. Daarmee is bijna 56 % van alle 
werknemers forens. In 2006 was het aandeel forenzen 
vrijwel even hoog.

Inwoners van de gemeente Haarlemmermeer werken ook 
voornamelijk in hun eigen gemeente. In de tabel op de 
volgende pagina is te zien dat van de 38.600 werkzame 
inwoners van de gemeente er 37.900 werkzaam zijn in 
hun eigen gemeente. Daarbij komt dat De gemeente 
Haarlemmermeer het grootste aantal inkomende forenzen 
ontvangt. 

Afb. 2.18 Aandeel forenzen naar andere woongemeente
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Nieuwegein en Haarlemmermeer ontvangen 
meeste forenzen
Van de twintig grootste gemeenten 
hebben vooral de gemeenten Nieuwegein 
en Haarlemmermeer naar verhouding 
veel binnenkomende forenzen. Zo’n 
drie kwart van de werknemers in deze 
gemeenten woont elders. Nieuwegein 
heeft het Sint Antonius ziekenhuis en is erg 
centraal gelegen als werkgemeente. Bij 
Haarlemmermeer houdt dit verband met 
de aanwezigheid van Schiphol in deze 
gemeente. De verschillen tussen de andere 
grote steden zijn niet groot. Onder de 
twintig grootste gemeenten heeft Den Haag 
het laagste percentage binnenkomende 
forenzen.

Afb. 2.19  werkregio van werkend 
Haarlemmermeer

Afb. 2.20 Aandeel inkomende forenzen 
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Afb. 2.21 Top 15 meest bereisde trajecten 

Afb. 2.22 Werklocaties van forenzen  uit gemeente 
Haarlemmermeer
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Conclusie 
Uit de analyse blijkt dat het Gebied Beukenhorst West aan 
het verwaarlozen is. Door nieuwe vastgoedprojecten in de 
buurt loopt het vastgoed in het gebied langzaam leeg. De 
vastgoedeigenaren zelf zien hier echter nog niet allemaal de 
urgentie van hier, vanwege nog lopende contracten of het 
gebrek aan interesse.

In de omgeving van het kantorengebied zijn veel verschillende 
functies en faciliteiten te vinden, echter zijn deze niet goed 
bereikbaar. Tevens zijn deze faciliteiten niet terug te vinden 
in het gebied zelf. Hierdoor mist het gebied verblijfswaarde. 
En ook de openbare ruimte in het gebied is toe aan 
een opfrisbeurt. Door achterstallig onderhoud en de nu 
voornamelijk functionele, saaie, uitstraling van het openbare 
ruimte het gebied een afstotend effect op passanten.

De routes van naar en door beukenhorst zijn niet duidelijk. 
Voor bekenden in de omgeving is het wel begrijpelijk hoe men 
van het station richting het centrum moet komen, maar als 
onbekende voetganger of fietser is het zeer lastig om in een 
keer de weg te vinden tussen het station en het centrum van 
Hoofddorp. 

Een belangrijk pluspunt voor het gebied is de locatie en 
de bereikbaarheid. Dit biedt veel mogelijkheden voor de 
toekomt. Het gebied is gelegen op 4 minuten afstand van 
de luchthaven en is het dichtstbij gelegen gebied waar ook 
daadwerkelijk gewoond mag worden. 

Om gebruik te maken van een metafoor. Beukenhorst west is 
momenteel een plank over de sloot. Weliswaar een verborgen 
plak, maar men kan door gebruik te maken van de plan van 
A naar B komen. Echter heeft deze plank geen enkel andere 

toegevoegde waarde, geen reden ok langer op de plank te 
blijven.

Waar men naar toe zou moeten werken is een Ponte Vecchio 
(Florence, Italië). Dit is eveneens een Verbinding van A met B, 
maar het biedt ook ruimte om te Werken, recreëren en zelfs 
tot wonen. Deze plek is zelfs zo bekend geworden dat het een 
bestemming op zichzelf is geworden. Dit moet ook worden 
gedaan met Beukenhorst west. Het moet een verblijfsgebied 
worden, zonder dat het de verbindende functie verliest. 

Afb. 2.23  Ponte Vecchio
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Na dat de huidige 
situatie van het gebied 
in kaart wordt gebracht 
is er nagedacht over 
de toekomst van het 
gebied. Als inspiratie 
voor de transformatie 
van Beukenhorst West 
is er gekeken naar 
referentieprojecten. 
Zo is er onder andere 
gekeken naar Cheswick 
Park in Londen, Bikini 
Berlin in Berlijn en het 
Unperfekthaus in Essen.  3

Referentiestudie
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Chiswick Park
Chiswickpark is een kantoren gebied 5 mijl uit het 
centrum van Londen. Het is een kantorenpark met 
het motto “Enjoy Work”. Het gebied bestaat uit 
twaalf kantoorpanden met een totaal van 185.000 
m2 kantoorruimte. Bij de ontwikkeling van het gebied 
stond de mens centraal, in tegenstelling tot bij andere 
projecten waar vaak het vastgoed centraal staat. 
Het gebied is in samenspraak met de buurtbewoners 
ontwikkeld, omdat een hoogwaardige werkgelegenheid 
in de omgeving ontbrak.  Het gebied wordt al zes 
jaar lang bekroond met de titel beste werkplek in het 
Verenigd Koninkrijk. Gebiedsmanagement speelt een 
belangrijke rol in dit gebied.

Het park is, net als Beukenhorst West, ontzettend goed 
ontsloten. Chiswick park is gelegen op een kleine afstand 
van de hoofdstad Londen en ook de luchthaven ligt 
op een afstand van nog geen 8 mijl. Het station is twee 
minuten van het park te bereiken en vanuit hier kan 
zowel de trein, metro als de bus genomen worden. En 
ook is het gebied goed ontsloten voor de auto, omdat 
het aan de rand van de stad is gelegen is men in no-time 
op een van de rondwegen.

Het eigendom van Chiswick Park is vormgegeven met 
een gebiedsfonds. De vastgoedbedrijven Aberdeen 
Asset Management, Schroders and Stanhope plc richtten 
het fonds op en hebben hiermee het voormalige depot 
voor stadsbussen gekocht in 1999 voor £50 miljoen. 
In tien jaar tijd heeft het fonds, de Chiswick Park Unit 

In het referentie onderzoek is er gekeken naar drie 
projecten; Chiswick Park in Londen, Bikini Berlin in Berlijn 
en het Unperfekthaus in Essen. Er is naar Chiswick Park 
gekeken om te kijken hoe imago en identiteit een plek op 
de kaart te kunnen zetten. Tevens wordt op dit kantoren 
park op  een bijzondere manier gebruik gemaakt van 
de openbare ruimte. Er is naar Bikini Berlin gekeken, 
vanwege haar gebruik van pop-up stores en de invulling 
hiervan. Tevens heft de conceptmall haar identiteit rond 
deze pop-up stores verbonden. Het unferfekthaus is het 
ultieme voorbeeld van functiemenging. Hier komen 
zakenlui en creatievelingen samen, waardoor bijzondere 
ontmoetingen mogelijk worden gemaakt.

Afb. 3.1 Luchtfoto Chiswick Park



ho
of

d
st

uk
 3

51

Trust, een waarde van £360 miljoen behaald. In 2011 
werd het fonds verkocht aan de Amerikaanse private 
equity onderneming Blackstone voor £ 480 miljoen (€ 
570 miljoen) en was daarmee de op één na grootste 
kantorendeal van 2011 in Europa. 

De reden waarom Chiswick park zich heeft ontwikkeld 
tot zo’n succesvol kantoren gebied is te verklaren door 
het goede gebiedsmanagement. De openbare ruimte 
rondom de kantorenpanden is een plek waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten en waar mensen kunnen 
genieten van een parkachtige landschapssfeer. De 
kantorenpanden staan aan de rand van het gebied 
waardoor er een soort binnentuin wordt gecreëerd. 
Auto’s worden aan de buitenste rand van het gebied of 

in de ondergrondse parkeergarages geparkeerd. En door 
een grote waterpartij in het midden van het park en een 
grote variatie aan flora en fauna wordt er een klein stukje 
natuur in de stedelijke omgeving gebracht. De openbare 
ruimte is toegankelijk voor zowel buurtbewoners als 
werknemers van de kantorenpanden  en er is ruimte voor 
collectieve activiteiten.

De logica achter het concept is eenvoudig: als mensen 
hun werk leuk vinden, leveren ze beter werk af. En als ze 
dat doen, is dat goed voor jouw bedrijf. 

Niet alleen de openbare ruimte is toegankelijk 
voor iedereen, ook in winkels, sportcentra en 
horecagelegenheden zijn omwonenden, studenten en 
iedereen welkom. Het onderhoud van het park wordt 
gedaan door de lokale beheersorganisatie Chiswick Park 
Enjoy-Work.  Zij onderhouden zowel de gebouwen als het 
terrein en verzorgen allerlei diensten ten behoeven van 
de kantoormedewerkers en de gasten van het park. 

Men gaat uit van drie principes: Thoughtfulness, Surprise 
en Community. Het aspect ‘doordacht’ komt tot uiting 
omdat er allerlei diensten zijn die helpen een balans 
te creëren tussen werk en vrije tijd. Verrassend zijn de 
wekelijkse evenementen op het Events Square van sport 
en spel tot optredens. En als laatste zijn alle activiteiten 
van de beheerder erop gericht iedere gast in Chiswick 
Park onderdeel te laten zijn van de gemeenschap.

Chiswick park is het toonbeeld van duurzaamheid 
en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het 
bied ruimte voor scholieren om stages te volgen bij 

Afb. 3.2 Organogram Chiswick Park
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de bedrijven die in het gebied gevestigd zijn. en zelf 
basisschool kinderen worden in het gebied onderwezen, 
dit op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid is 
een belangrijk streven. 90% van het afval op het park 
wordt gerecycled. Er wordt gebruik gemaakt van groene 
energie en verspilling wordt tegen gegaan. Ook wordt 
er rekening gehouden met het opvangen en zuiveren 
van het regenwater, de grote vijver op het terrein zorgt 
er voor dat er vrijwel geen hemelwater op het riool hoeft 
worden geloosd. En de irrigatie op het terrein wordt 
voorzien vanuit een lokale bron. 

Chiswick park vs Beukenhorst West
Chiswick park is een interessant referentieproject, 
vanwege de manier waarop het zich positioneert in de 
markt. Het motto “Enjoy Work” wordt uitgevoerd door de 
buitenruimte te gebruiken als verkoopplaatje, door het 
organiseren van events en het aanbieden van diensten 
wordt het kantoormedewerkers en gasten in het gebied 
zo aangenaam mogelijk gemaakt. Er wordt een plek 
gecreëerd waar mensen ook graag zouden willen zijn in 
hun vrije tijd. 

Dit concept is niet een op een te kopiëren naar 
beukenhorst west. Ten eerste is Beukenhorst West een 
transformatieproject en geen nieuwbouwproject. Ten 
tweede is het budget er niet naar om dit in een keer 
neer te zetten. Maar dit project kan wel heel goed 
functioneren als inspiratie voor het organisch planproces. 
De invulling van de diensten en events zal uiteindelijk 
bepaald worden door de gebruikers van het gebied. 
Wel is uit het project van Chiswick Park te leren dat een 
gebiedsmanager onmisbaar is om dit alles goed te 
organiseren. 

Afb. 3.3 Openbare ruimte Chiswick Park

Afb. 3.4 Openbare ruimte Chiswick Park
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Bikini Berlin, Conceptmall
Het Bikini-Haus werd 9 maanden bouw opgeleverd in 
1956. Bikini was een deel van een groter bouwproject 
waar ook het Zoo-Palast en andere hoogbouw deel van 
uitmaakten. Charlottenburg, de wijk waarin het pand 
werd gebouwd, was booming en ontwikkelde zich na de 
Tweede Wereldoorlog snel. 

Bikini werd een toonbeeld voor de moderne 
kapitalistische maatschappij in het westen, er waren 
veel winkels en kantoren gehuisvest. Het moderne 
winkelcentrum tegenover de Gedächtniskirche moest 
licht en transparant zijn in tegenstelling tot de kolossale 
communistische bouwwerken. Dat lichte en transparante 
is nog altijd aan het Bikini-Haus terug te zien, veel 
ramen laten het zonlicht naar binnen doordringen. In 
de jaren ’70 werd het Bikini-Haus uitgebreid met een 
tussenverdieping op de tweede etage van het pand. De 
tussenverdieping splitste het bouwwerk in tweeën. Dat 
deed de Berlijners aan een bikini denken. Een nieuwe 
naam was geboren.

Oost-Berlijnse wijken als Mitte, Prenzlauer Berg en 
Friedrichshain werden na de val van de Berlijnse 
Muur alsmaar hipper. Lage huren trokken studenten, 
kunstenaars en ondernemers aan. Charlottenburg raakte 
in de vergetelheid en het Bikini-Haus werd langzaam 
maar zeker het symbool voor het verval in West-Berlijn. 

Maar de wijk is zich de afgelopen jaren grondig aan het 
herstellen en het Bikini-haus is van 2010 tot 2013 volledig 

gerenoveerd naar een moderne en industriële concept 
mall. Hierbij is zelfs het budget van 100 miljoen euro bijna 
verdubbeld.  

Bikini Berlin is een Concept mall, dit is amper te 
vergelijken met een kantoren gebied als Beukenhorst 
West wat betreft de een ruimtelijke vergelijking. Bij dit 
referentieproject wordt er gekeken hoe het gebruik van 
pop-up voor een identiteit kan zorgen en hoe de invulling 
van de pop-up stores invloed heeft op deze identiteit. 

De Concept mall van Berlijn. Bikini Berlin onderscheid zich 
van de doorsnee shopping malls. Hier zijn geen fastfood 
restaurants en grote winkelketens zal H&M en Primark. 
Bikini Berlin is zo bijzonder omdat het gebruikt maakt van 

Afb. 3.5 Concept store Bikini Berlin
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vele kleine en grote pop-up stores. Deze stores zijn voor 
een groot deel van tijdelijke aard en de invulling van de 
concept mall veranderd, zoals ook de trends veranderen.

Bikini Berlin is de plek waar men nieuwe designers, 
kunst, restaurantjes en gadgets kan vinden. Door jonge 
Designers, start-ups en net afgestudeerde ondernemers 
een plek aan te bieden waar zij zich kunnen ontwikkelen 
en naam kunnen maken is Bikini een bruisend, jong en 
creatieve broedplaats. De jonge ondernemers krijgen 
hier een tijdelijke winkelruimte aangeboden, zodat zij 
zich kunnen voorbereiden en kunnen groeien tot een 
winstgevend bedrijf. Na hen krijgen nieuwe ondernemers 
de kans om zich te bewijzen.

Op het terras op de tweede verdieping heeft men een 
prachtig uitzicht over de Berliner Zoo. En voor wie geen 
genoeg kan krijgen is er ook nog een hotel in het pand 
aanwezig, het luxe 25hours hotel. op de 25e verdieping 
van het hotel heb je een mooi uitzicht over Bikini en de 
rest van de West-Berlijnse skyline.

Wat Bikini Berlin voor Beukenhorst interessant maakt 
is het gebruik van de tijdelijke winkels in de concept 
mall. Door te werken met starters en jonge designers 
krijgt het gebouw direct haar eigen sfeer en identiteit. 
Hierbij is duidelijk te zien dat het meer effect heeft om 
te richten op een soort ondernemers. Het effect was er 
niet geweest als hier een starter tussen allerlei bestaande 
winkelketens had gezeten. Ook het tijdelijke aspect zorgt 
er voor dat het gebied dynamisch is en dat er altijd iets 
nieuws te vinden is.

Afb. 3.6 Expositie Bikini Berlin

Afb. 3.7 Eten in Bikini Berlin
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Das Unperfekt haus
Het Unperfekthaus is te vinden in een voormalig klooster 
in het centrum van Essen in Duitsland. Het is een plek 
waar creatievelingen zich kunnen uitten en waar men 
zich als bezoeker de ogen de kost kan laten geven. Over 
een totale oppervlak van 4000 m2 zijn ateliers, muren en 
trappen behangen met verschillende soorten creaties. 
Van muzikaal tot artistiek talent, maar ook creatieve ICT-
ers en werkgroepen kunnen hier een plek vinden. 

Het huis biedt ook ruimte voor verjaardagen, congressen 
en zelfs trouwerijen. Het Unperfekt haus is een 
broedplaats voor vele verschillende soorten mensen. 
Mensen komen hier om huiswerk te maken, creatieve 
hobby’s te beoefenen, te eten, te drinken en vooral ook 
om andere mensen te ontmoeten. 

De ruimtes in het Unperfekthaus wonde gehuurd voor 
slechts €15,- per maand. Tegen deze lage huur is het 
voor bijna iedereen toegankelijk om een plekje te vinden 
in het huis. Echter zijn er wel een paar eisen waaraan 
voldaan moet worden. Het allerbelangrijkste is dat wat je 
uitvoert creatief is. Dit begrip is zelf te interpreteren, dus is 
vrijwel alles mogelijk. Daarnaast moet project niet illegaal 
zijn. En tot slot moet het toegankelijk en zichtbaar zijn 
voor de bezoekers van het Unperkthaus. Kortom vrijwel 
alles is mogelijk in het gebouw.

Bezoekers van het Unperfekthaus betalen bij binnenkomst 
een entree van €6,50 voor 5 uur en €10,50 voor een 
verblijf voor de hele dag. Hierbij hebben zij toegang tot 

vrijwel alle ruimtes en kunnen zij drinken pakken bij de 
bar. 

Naast het huis is een hotel gevestigd. Dit hotel is het 
meest luxe hotel van de stad en wordt veelal gebruikt 
door zakelui. Reinhard Wiesemann, bedenker en 
oprichter van het Unperfekt haus heeft dit hotel expres 
naast de creatieve broedplaats gevestigd. Hierdoor wil 
het de creatievelingen en de business lieden met elkaar 
in contact brengen.  

Dit project is voor Beukenhorst West een interessant 
gebied, eigenlijk de definitie van functiemenging is. 
Het brengt verschillende culturen en doelgroepen en 
functies samen onder een dak. Het is een broedplaats 
die ruimte biedt voor de interactieve ontmoeting. Het is 
een plek waar iedereen iets over te zeggen heeft. Ook 
zal iedereen na een bezoek aan het Unperfekt haus met 
een andere beleving naar huis gaan, omdat er voor 
iedereen wel iets interessants te vinden is. 

Afb. 3.8 Het Unperfekt haus
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Naast dat het Kennislab 
voor Urbanisme 
onderzoek doet naar 
de transformatie van 
Beukenhorst West, 
is de gemeente 
Haarlemmermeer een 
open planproces gestart 
om omwonenden en 
betrokkenen om hun 
mening te vragen. Er 
zijn enkele kernpunten 
geformuleerd waar 
de participanten over 
discussiëren en plannen 
voor ontwikkelen. 

Open planproces  
Hoofddorp Centraal

4
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Open planproces
De gemeente Haarlemmermeer is bezig met een open 
planproces het gebied van Hoofddorp-Centrum naar 
het Station Hoofddorp te veranderen naar het winkel en 
cultureel hart van de gemeente Haarlemmermeer. Het 
moet een levendige en aantrekkelijke omgeving voor 
iedereen worden. Voor degene die er wonen, werken, 
ondernemen, recreëren, overstappen of op bezoek 
komen. Dit alles moet er toe leiden dat het een fijne plek 
wordt om te zijn.

Om dit te kunnen realiseren heeft de gemeente 
Haarlemmermeer ervoor gekozen om een open 
planproces te faciliteren. Dit maakt het voor iedereen 
mogelijk om input te leveren. De gemeente wil samen 
met haar bewoners aan de toekomst van Hoofddorp 
bouwen. In het open proces zijn bewoners, ontwikkelaars, 

ondernemers en andere belanghebbende met elkaar in 
gesprek gebracht. De bedoeling is om gezamenlijk tot de 
kernopgave voor het gebied te komen. Een open proces 
kost tijd. Er wordt tijdens dit proces veel tijd gestoken 
in het gezamenlijk formuleren van uitgangspunten en 
tradities. 

De gemeente Haarlemmermeer is in dit proces de 
facilitator van het proces en organiseert bijeenkomsten 
en evenementen. Het begon met een start bijeenkomst 
op 31 maart 2014. Vervolgens heeft de gemeente3 
workshops georganiseerd waar belanghebbende en 
geïnteresseerde voor uitgenodigd werden. De resultaten 
zijn na de iedere workshop online beschikbaar gesteld, 
zodat iedereen op een forum door kon discussiëren 
op de resultaten. Aan de hand van deze workshop zal 
er een advies aan het college van Burgemeester & 
Wethouders worden voorgelegd. 

Afb. 4.1 Stappen in het Open planproces
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Workshop 1 Opgaven 
formuleren
Om de buurtbewoners, vastgoed eigenaren en 
geïnteresseerden inzicht te geven, en om als gemeente 
inzicht te verkrijgen, zijn er workshops georganiseerd. 
De eerste vond plaats op 28 oktober en hierin is met 
name de opgave geformuleerd. Aan vijf tafels werd er 
gediscussieerd over de verbinding tussen Hoofddorp 
centrum en het station, de uitwerking van het 
knooppunt station en de transformatie van Beukenhorst. 
Terugkoppeling vindt hierna plaats.

Tijdens de eerste workshop wordt duidelijk gemaakt 
dat er geen plan of business case is. Bedoeling is dat er 
een plan komt voor de transformatie van Beukenhorst 
waar bovengenoemde partijen inspraak op hebben. Er 
moet duidelijk worden gemaakt waarom in dit gebied 
geïnvesteerd moet worden. Dit mede aan de hand van 
ideeën die de participanten naar voren brengen. 

De discussies geven weer dat er doordat er verschillende 
partijen betrokken zijn, het lastig is om tot de ideale 
situatie te komen. Zo wordt duidelijk dat er veel 
verschillende uitgangspunten zijn waar rekening mee 
gehouden dient te worden. Bij evenementen die veel 
impact hebben op de directe omgeving qua overlast en 
verbruik van energie, haakt een deel al af. Ook geven 
participanten aan dat de focus veel verspringt van het 
station, naar het gebied eromheen en weer terug. Een 
andere groep geeft weer aan dat Beukenhorst West 
geen toekomst biedt als de functie als kantoorgebied 

niet veranderd. Doorgaande routes naar het centrum 
en verbeterde entrees, zouden dit meer toekomst geven 
wanneer het een gemengd gebied met woningen 
wordt.

Nadat de presentaties en de discussies aan de tafel 
inzicht hebben gegeven naar de belanghebbenden toe, 
spelen er vragen op bij de aanwezigen. Deze worden 
beantwoord en geeft daarbij aan dat het uitgangspunt 
is dat iedereen mee kan doen en de condities samen 
worden geformuleerd. Met deze eerste workshop is een 
duidelijk beeld geschetst en gediscussieerd over de 
kernopgave. Daarbij wordt ook duidelijk dat men niet 
’aan het werken is aan een Rolls Royce, terwijl er budget 
is voor een DAF’.

Afb. 4.2 Belanghebbenden tijdens de eerste workshop
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Workshop 2 Beelden 
vormgeven
Woensdag 26 november 2014 werd de tweede 
workshop voor Hoofddorp-Centraal georganiseerd, met 
als thema “Beelden vormgeven”.  Aan de hand van 
ingestuurde beelden en foto’s van een ‘ideaal gebied’ 
werden er in vier groepen moodboards gemaakt. Deze 
moodboards bestonden ui een getekende schets en 
een aantal flipovervellen met ideeën. Ook was er een 
lijst actiepunten opgesteld, die bij wijze van spreken 
morgen al opgepakt kunnen worden; het zogenoemde 
‘laaghangend fruit’. 

Er waren dit keer vier tafels: twee die met de kernopgave 
Verbinding Hoofddorp centrum – station aan de 
slag gingen (groep 1 en 2), een voor de kernopgave 
Uitwerking knooppunt station (groep 3)en een voor de 
kernopgave Transformatie Beukenhorst (groep 4). Er werd 
gedurende anderhalf uur druk gediscussieerd, geplakt 
en getekend. Na afloop koppelden de tafelleiders de 
resultaten terug. Dit zijn de actiepunten. 

Groep 1:
•   Behouden bos zoals hij is. Verbeteren verlichting en 
     veiligheid
•   Natuur beter te kunnen beleven
•   De groep stelt verder voor om langzaam verkeer 
     zowel door als langs het gebied te leiden. 
     Verschillende routes dus en niet één hoofdroute. 
•   organiseren van kleinschalige evenementen 

Groep 2 
•   Je loopt het station uit en dan ben je meteen in dat 
     park (meer groen)
•   Groene route met duidelijke entree park
•   De recreatievereniging (o.a. tennis) gaat zich 
     helemaal open stellen en is als het ware het park
•   De grenzen vervagen dus (geen afbakening van 
     gebiedjes).
•   Verbeteren kwaliteit

Groep 3
•   De knoop als een poort van Hoofddorp
•   Het stationsgebied als plek voor zakelijk ontmoeten; 
•   Een stationsknoop waar het aangenaam en veilig 
     verblijven is

Afb. 4.3 Belanghebbenden tijdens de tweede workshop
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•   Een overstappunt, diverse 
     vervoersmodaliteiten frequent en 
     goed op elkaar aansluiten; 
•   Een stationsgebied waar 
     voetgangers dominant zijn;
•   Een stationsplein dat de 
     omliggende gebieden met elkaar 
     verbindt, waardoor die gebieden 
     het stationsplein (in de breedste 
     zin van het woord) als centraal 
     gebied gaan beschouwen. 

Groep 4
•   Samenwerken tussen eigenaren 
     en ondernemers
•   Park in Beukenhorst-West halen
•   Plaats de station entrees in een 
     groter perspectief en beschouw 
     het misschien wel veel meer in 
     een ring. 
•   Functiemenging, zoals wonen 
     introduceren, kleinschalige 
     voorzieningen in de plinten
•   Jongeren naar het gebied 
     trekken
•   Één ding echt cruciaal: 
     SAMENWERKING
 

Afb. 4.4 Sfeerbeelde groep 4 Afb. 4.5 Actiepunten groep 4
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Workshop 3 Uitgangspunten 
benoemen
Woensdag 21 januari 2015 werd de derde workshop 
voor Hoofddorp-Centraal georganiseerd, met als 
thema ‘Uitgangspunten benoemen’. Voorafgaand 
aan de avond is er een conceptplan ontwikkeld door 
de gemeente Haarlemmermeer. Drie onderwerpen 
bleken steeds terug te keren en zijn daarom ook in 
kaart gebracht, deze zijn te vinden in de bijlage van dit 
rapport. Tijdens de workshop keken de deelnemers of 
deze uitgangspunten een goede basis vormden en of 
er aanscherpingen of aanvullingen nodig waren op het 
concept wat gepresenteerd werd. De uitgangspunten 
waren:

Basis op orde: Beukenhorst West is in haar huidige staat 
op verschillende plekken niet zoals de participanten 
het graag zouden zien. Hierbij gaat het veelal op klein 
problemen welke eigenlijk al op orde zouden moeten 
zijn. Voor deze knelpunten is een onderhoudsbeurd 
voldoende. De huidige verlichting, bewegwijzering, 
onderhoud, sociale veiligheid en verkeersveiligheid zijn 
enkele van de knelpunten die worden benoemd. Op de 
kaart in bijlage 1 staan ideeën voor oplossingen die de 
deelnemers genoemd hebben. De vraag in de derde 
workshop aan alle deelnemers is: Staan dan de juiste 
uitgangspunten en suggesties op deze twee kaarten voor 
een ‘basis op orde’?

o   Verbeter de verblijfswaarde in het gebied
o   Langs het pad zijn zitplekken gewenst

o   Zorg voor eenduidige sfeer gericht op kwaliteit 
o   Zorg dat de route ook de wijken rondom het gebied 
     verbindt

Routes en verbindingen: Het gebied tussen het centrum 
en het station bevat een ongelooflijke rijkdom aan 
dingen, zoals sport, kinderboerderij, park, wonen, 
kantoren en cultuur. Maar eigenlijk zijn al deze activiteiten 
eilandjes die erg op zichzelf staan. Ze zijn niet erg goed 
verbonden, waardoor er weinig gebruik van wordt 
gemaakt. Door een route te maken (voor voetgangers 
en fietsers), die deze verschillende functies in het gebied 
met elkaar verbindt, kan dit veranderen. Op de kaart 
in bijlage 2 zij de vanzelfsprekende routes te zien om als 
voetganger en fietser van het station naar het stadshart 

Afb. 4.6 Belanghebbenden tijdens de derde workshop
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te komen. De routes en de legenda (wat kan er nu aan 
bijdragen om een aantrekkelijke route voor elkaar te 
krijgen?) waren onderwerp van discussie. Opmerkingen 
hierbij zijn:

o   Voordeuren, etalages aan de route te maken
o   Niet alleen door het gebied verplaatsen, maar in 
     Beukenhorst West ook verblijfswaarde creëren.
o   Route moet aanduiden dat dit een entree is naar park 
     en centrum.
o   Meer groen
o   De route moet duidelijk herkenbaar zijn door iedereen
o   Geen route door de fruittuinen

Functiemenging: Deelnemers zien er het nut en de 
noodzaak van in om het gebied levendiger te maken. 
Het mengen van functies kan daarbij helpen. Een kaart 
laat zien dat mensen in het gebied tussen het centrum 
en het station nu op gescheiden plekken wonen, werken, 
kunnen recreëren, of winkelen. Vaak liggen deze 
gebieden ook nog eens met achterkant naar elkaar toe. 
Een tweede kaart laat zien hoe daar verandering in kan 
komen, door verschillende functies op bepaalde plekken 
meer te mengen. De vraag die nu op tafel ligt is: wat zijn 
kansrijke plekken in het gebied voor functiemenging en 
wie zijn daarvoor nodig?

o   Zorg dat functies geen concurrentie vormen met het 
     winkelcentrum
o   Evenementen organiseren
o   Woningbouw, alleen hoogwaardige appartementen.
o   Functiemenging in het gehele gebied in de vorm van 
     kleinschalige functies, recreatie en wonen. 

o   Blijf oog houden voor het park en de ruimte 
o   Laat functiemenging gefaseerd, organisch ontstaan, 
     begin klein

Afb. 4.7 Ook vastgoedeigenaren waren hierbij aanwezig
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Conclusie
Kijkend naar de gemaakte kaarten en de conclusies 
die zijn getrokken tijdens de workshops, zijn er veel 
overeenkomsten te vinden tussen het plan van de 
gemeente en het organische planproces dat in dit 
rapport is beschreven. Echter is er een duidelijk verschil 
terug te vinden. De gemeente wil met een ingreep en 
een eenmalige transformatie het gebied nieuw leven in 
blazen, terwijl in dit rapport er juist op wordt aangestuurd 
dat het gebied zichzelf ontwikkeld.

De route door de openbare ruimte komt ook voor in het 
open plan proces. Dit is een mooi aanknopingspunt. 
Door aan te sluiten bij de plannen van de gemeente, 
en daarbij voornamelijk de nieuwe inrichting van de 
buitenruimte, kunnen hoge kosten voor de investering in 
de openbare ruimte worden gereduceerd. Wel zal er nog 
een budget vrij moeten worden gemaakt om het gebied 
te voorzien van de extra ++, oftewel de bijzondere 
plekken.

In het plan van de gemeente fungeert Beukenhorst 
West voornamelijk als verbindingsgebied. Er wordt nog 
geen verblijfswaarde gecreëerd in het kantorengebied 
zelf. En dit terwijl men wel wil transformeren naar 
een functiegemengd gebied waar zelfs wonen en 
mogelijkheid is. Door de organische gebiedsontwikkeling 
toe te passen die in hoofdstuk 6 staat beschreven 
val eerst de verblijfswaarde van het gebied worden 
verbeterd. Het gebied wordt beter bekend en er wordt 
verbondenheid gecreëerd . Hierdoor al ook de vraag 
naar woningen stijgen. 
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De gebiedstransformatie 
van Beukenhorst West 
zal worden uitgevoerd 
op organische wijze. 
Dit houdt in dat een 
eindbeeld niet vast staat. 
Door een duidelijke visie 
te communiceren en te 
inspireren aan de hand 
van voorbeeldprojecten 
zal er wel gestuurd 
kunnen worden naar 
een ideaal. Belangrijk 
bij de transformatie van 
Beukenhorst West is dat 
deze wordt gestart vanuit 
de openbare ruimte. 

Visie
5
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Beukenhorst West is gelegen aan de rand van 
Hoofddorp en dichtbij het station. Het is een monotoon 
kantorengebied gebouwd aan het eind van de jaren 
’80 en in de jaren ’90. Dit kansrijke gebied heeft te 
kampen met verschillende problemen en ondanks 
verschillende plannen voor het gebied is er nog geen 
actie ondernomen om het gebied weer aantrekkelijk te 
maken. Maar hier gaat verandering in komen!

Ten eerste is er gekozen voor een nieuwe benadering. In 
plaats van de transformatie te beginnen bij het vastgoed 
zal gestart worden met het verbeteren van de openbare 
ruimte. Hierbij speelt de ruimte die het gebied heeft 
een belangrijke rol. Er is Beukenhorst West ruimte om te 
Werken, leren en wonen. Daarnaast heeft Beukenhorst 
West een internationale bereikbaarheid. Het is goed 
ontsloten door treinstation, Schiphol en uitvalswegen.  
Dit maakt Beukenhorst West aantrekkelijk voor veel 
verschillende partijen. Uiteindelijk zal aan de hand van 4 
fasen Beukenhorst West worden getransformeerd naar 
een multifunctionele omgeving waar ruimte is om elkaar 
informeel te ontmoeten. 

De openbare ruimte biedt hiervoor de oplossing. Door 
de openbare ruimte aan te passen zal het gebied een 
nieuwe uitstraling krijgen en weer uitnodigend zijn voor 
passanten, werknemers en zelfs in de toekomst voor 
bewoners. De transformatie van de openbare ruimte 
blaast weer leven in het gebied en is bedoeld om als 
katalysator te fungeren voor de ontwikkeling van het 
gebied. 

De aanpassing van de openbare ruimte zal tevens 
de verbinding van het station met het centrum 
van Hoofddorp versterken. Door de buitenruimte 
langs de looproute aan te passen wordt deze meer 
geaccentueerd, waardoor mensen richting het centrum 
worden geleid . Naast de aanpassing van de openbare 
ruimte zullen er ook nog unieke pop-up stores worden 
geplaatst om het publiek het gebied in te trekken.

Ruimte om te werken
Naast de nabijheid van Schiphol als economische 
motor van gemeente Haarlemmermeer en zelfs van 
het gehele Westas gebied, Beukenhorst West biedt ook 
tal van mogelijkheden om in het gebied te werken. Te 
beginnen met ondernemers die met de pop-up stores 
eet- en drinkvoorzieningen, kapper en fietsenmaker 
verblijfwaarde aan het gebied geven.  De invulling van 
de pop-up stores kunnen ondersteunende diensten 
bieden voor de kantoormedewerkers. Hiermee wordt een 
fijnere werksfeer gecreëerd. Ook is ervoor kunstenaars 
en creatieveilingen ruimte om hun werk met te delen 
doormiddel van exposeren. 

Ruimte om te leren
Door de goede internationale bereikbaarheid en 
aangename, groene omgeving is Beukenhorst West 
voor onderwijsinstellingen een geschikte locatie. De 
mogelijkheid tot informele ontmoetingen maakt het voor 
studenten en cursisten interessant. 

Ruimte om te wonen
Naast de mogelijkheden om te werken en leren in 
Beukenhorst West leent het zich gebied ook goed 
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om in te wonen. De huidige vastgoedvorm is goed 
te transformeren naar appartementen. Om deze 
transformatie mogelijk te maken moet in het vastgoed 
geïnvesteerd worden. De transformatie begint in het 
organisch model in de laatste fasen.

Het uiteindelijke doel is om naar een bruisende woon- 
werkomgeving te transformeren dat fungeert als 
verbinding tussen Schiphol en Hoofddorp. Om deze visie 
duidelijk te maken wordt een metafoor gebruikt: van 
plank over het water naar Ponte Vecchio. 

In de huidige situatie is Beukenhorst West de plank, het 
heeft geen toegevoegde waarde voor het publiek. Men 
kan van A naar B door het gebied heen, echter biedt de 
bezoekers geen reden tot verblijven, met uitzondering 
van de mensen die hier nog wel werkzaam zijn. Door het 
gebied te transformeren ontstaat er  de “Ponte Vecchio” 
een gebied met verblijfswaarde, een bestemming. 
Functies als werken, recreëren en wonen komen hier 
samen. Een gebied dat ondanks alles wat het te 
bieden heeft haar verbindende functie niet verliest. Een 
bijzondere plek met een eigen identiteit waar bezoekers 
zich mee kunnen identificeren. 

De ontwikkeling van het gebied zal in verschillende 
fases worden uitgevoerd. Iedere fase heeft een eigen 
doel. Bij het realiseren va ieder doel breekt een nieuwe 
fase aan. Zo wordt in de eerste fase de basis gelegd 
voor de ontwikkeling van het gebied. In deze fase staat 
verbondenheid centraal, zowel de fysieke verbinding 
als de verbondenheid met het gebied. In de eerste fase 
wordt de route in het gebied uitgezet. Deze begeleid de 

passant door Beukenhors West van het Station naar het 
Centrum of andersom. De openbare ruimte rondom de 
route zal worden aangepast, zodat deze uitspringt in het 
gebied.  Het imago ‘De ruimte om te werken, leren en 
wonen’ zal gedurende de fases verder worden ontwikkelt 
in het gebied.  Dit imago zal de informele ontmoetingen 
in het gebied stimuleren. 

Afb. 5.1 Beukenhorst West,  Ruimte om te leven
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De transformatie van het 
kantorengebied naar een 
werk-, leer- en leefomgeving 
zal plaatsvinden in vier fasen. 
In de eerste fase zal de 
verbondenheid met het gebied 
worden gecreëerd, hierbij 
speelt de openbare ruimte de 
belangrijkste rol. In fase twee 
wordt ook het vastgoed van 
het gebied bij de transformatie 
betrokken, door benutting in 
de huidige staat. In de derde 
fase zal het vastgoed zelf ook 
langzaam mee transformeren, 
het wordt hierbij aangepast 
naar de vraag. In de vierde 
fase wordt het einddoel 
bereikt. Beukenhorst West 
ruimte voor functiemening. 

Procesbeschrijving
6
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De organische gebiedsontwikkeling vindt plaats aan de 
hand van een drietal elementen. Er wordt onderscheidt 
gemaakt tussen Project, Plan en Openbare ruimte.  
Deze elementen vullen elkaar aan om Beukenhorst 
West gezamenlijk te kunnen transformeren naar een 
multifunctioneel gebied met ruimte om te werken, leren 
en wonen.  

Project
Het project gedeelte van het proces is gefocust op 
de verbetering van het gebied doormiddel van de 
pop-upstores en benutting van het vastgoed. De 
ondernemers moeten zich volledig op hun werk kunnen 
richten en niet hoeven nadenken over randzaken.  
Ondernemers die naar het gebied komen moeten zich 
thuis voelen.  Daarnaast moet het voor kunstenaar 
mogelijk om te kunnen werken en exposeren.  Om dit te 
kunnen realiseren moet het proces goed gemanaged 
worden, zodat de ondernemers daadwerkelijk in het 
gebied komen. Verder moet er invulling worden gegeven 
in praktisch zaken als het regelen van GWL. Of het GWL 
het zelfvoorzienend en duurzaam moet zijn. 

Programma
Aan het begin van het proces is Beukenhorst West een 
onbekend gebied. Het element programma is er op 
gericht om de naamsbekendheid van het ‘nieuwe 
Beukenhorst West’ te vergroten. Dit heeft te maken 
met communicatie, PR en uitdragen van een merk. Op 
deze manier  wordt de naamsbekendheid vergroot. 
Daarnaast valt onder ‘programma’ het organiseren van 
evenementen en interactieve informele ontmoetingen.  
Dit element gaat invulling geven aan het merk en imago 

wat Beukenhorst West gaat uitstralen. Het gaat om het 
organiseren van wat Beukenhorst West te bieden heeft. 

Openbare ruimte
De openbare ruimte wordt door de gemeente 
Haarlemmermeer aangepast tot het niveau veilig,schoon 
en heel. Beukenhorst West is op dit niveau een 
aangenaam gebied waar mensen gebruik van willen 
maken.  In het ontwikkelingsproces van de gemeente, 
over de openbare ruimte, zal worden geparticipeerd om 
input te kunnen leveren. 

Om Beukenhorst West in een verblijfsgebied te 
veranderen is het nodig dat de openbare ruimte naar 
een hoger niveau wordt gebracht dan veilig,schoon en 
heel. Door plussen aan het gebied toe te brengen zal 
de openbare ruimte worden verbeterd. Deze plussen 
kunnen bijvoorbeeld op Duurzaamheid, groen en park 
2020 gericht zijn. Zodat de openbare ruimte uiteindelijke 
zich onderscheidt van andere gebieden.

Afb. 6.1 Project, programma en openbare ruimte
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De transformatie voor Beukenhorst West zal middels 
organische stedelijke ontwikkeling  worden gerealiseerd. 
Dit houdt in dat er geen definitief ontwerp voor het 
plangebied wordt gemaakt. In organische stedelijke 
ontwikkeling zijn plannen en visies van grote waarde om 
richting te geven aan de transformatie van een gebied. 
In plaats van het visualiseren van het eindbeeld zullen 
de plannen en visies worden ingezet om te inspireren, te 
verbinden en het doorlopende proces te stimuleren. 
Het plan voor het gebied is uitgezet in vier verschillende 
fases. Ieder fase heeft een eigen doel in de ontwikkeling 
van het gebied. In de eerste fase wordt er een 
begin gemakt aan de transformatie van het gebied. 
De ontwikkeling zal na de grote ingreep worden 
overgenomen door gebruikers van het gebied en zal zich 
organisch omvormen tot een gemengde leer-, werk- en 
woonomgeving. 

Fase 1 Verbinden
De eerste fase van de transformatie van beukhorst west 
staat in het teken van verbinden. Hierbij gaat het zowel 
on de fysieke verbinding, tussen Hoofddorp centrum 
en het stations, als om de emotionele verbinding met 
het gebied.  Beukenhorst moet weer toegankelijk 
worden voor publiek. Dit wordt gerealiseerd door 
Beukenhorst West naast een verbindende functie ook de 
verblijfswaarde en de bestemmingswaarde vergroten. 

In deze fase wordt een duidelijke identiteit voor 
het gebied uiteengezet. Hierbij staat de informele 
interactieve ontmoeting centraal. Ook zal er 
geïnvesteerd worden in de relatie ten opzichte van de 
luchthaven Schiphol. Beukenhorst West is gelegen op nog 
geen 4 minuten reizen van het vliegveld en zal ruimte 
bieden voor de informele meeting. Hiermee onderscheidt 
het zich ook ten opzichte van de Amsterdamse Zuidas 
waar business en zakelijkheid centraal staan. 

De openbare ruimte
De transformatie van Beukenhorst West begint bij 
een fysieke transformatie. Momenteel heeft het 
kantorengebied een saaie en verouderde uitstraling. Dit 
heeft een afstotend effect op de passant, als men niet 
in het gebied hoeft te zijn komt men er ook niet. Door 
de openbare ruimte op te frissen en een zeer moderne 
uitstraling te geven wordt het gebied weer aantrekkelijk 
om te doorkruisen. Tevens zorgt het groene karakter 
er voor dat het gebied zich onderscheid van haar 
omgeving. De stationsomgeving waar Beukenhorst west 
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aan grenst heeft namelijk eer zeer stenig karakter. 

In de openbare ruimte zal een groene route worden 
uitgezet. Het groen nodigt de passanten uit om het 
gebied in te komen. Het fungeert als het ware als 
afleiding van de bebouwing , zoals dat ook het geval 
is bij het “High Line Park” in New York en “Promenade 
Plantée” in Parijs. Deze parken zijn aangelegd op een 
voormalige spoorlijnen.  Het is een oase van groen te 
midden van een sobere stenige omgeving. 

Het groen heeft in beide referentiegebieden een  
esthetische als een begeleidende functie. Het geeft een 
duidelijke route aan welke de bezoekers van de parken 
volgen. Tevens zijn deze parken een echte trekpleister 
geworden en staan ze op het must-see-lijstje van menig 
toerist. 

Beukenhorst west heeft echter geen oude spoorlijn 
welke omgevormd kan worden tot park. Wel is er in de 
structuurvisie van Hoofddorp heel duidelijk beschreven 
dat men het centraal station wil verbinden met het 
stadscentrum. Beukenhorst West grenst aan een 
wandelbos. Dit bos is zeer gelieft bij de omwonenden, 
maar heeft ook een opknapbeurt nodig. Door het bos 
aan de route door beukenhorst West toe te voegen 
wordt de verbinding van het station met het centrum ook 
versterkt.

Beplanting
Voor de beplanting van de groene route is er gekozen 
voor een eigentijdse en stoere uitstraling met veel 
textuur. Er zullen veel grassen en bloeiende vaste planten 
worden toegepast afgewisseld met enkele heesters en 
sporadisch worden bomen opgenomen in het plan. 
Hierdoor ontstaat er een natuurlijk ogende beplanting 
met een dynamische seizoen beleving. 

Door de groene route zo in te vullen zal er een duurzaam 
stuk groen in het gebied worden aangelegd. En ondanks 
dat de beplanting voor een zeer variërend beeld zorgt 
is het zeer onderhoudsvriendelijk na het eerste groeijaar, 
hoeven er geen bestrijdingsmiddelen gebruikt te worden 
en is beregening ook veel minder nodig. De grote 

Afb. 6.2 High line in New York
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verscheidenheid aan vaste planten en grassen zorgt voor 
een hoge biodiversiteit.  

Dit is de manier om dat te doen. Maar naast een mooie 
buitenruimte moet er meer gebeuren om het kantoren 
gebied weer tot leven te wekken. Er moet weer reuring in 
het gebied gebracht worden. Mensen moeten weer een 
reden hebben om Beukenhorst west als bestemming te 
zien.

Pop-up stores
Doordat in de eerste fase er alleen de openbare ruimte 
wordt gebruikt zullen hier ook verschillende functies 
worden toegevoegd. Deze functies krijgen een plek 
in het gebied door middel van het plaatsen van 
verschillende pop-up stores. Hierbij moet er gedacht 
worden aan bijvoorbeeld foodtrucks en tijdelijke 
units (bijvoorbeeld containers). Waarin ondernemers, 
kunstenaars en creatievelingen ruimte krijgen om hun 
stempel te drukken op het gebied. 

De invulling van de pop-up stores zullen bestaan uit 
ondersteunende diensten voor het gebied. Hierbij moet 
er gedacht worden aan de bovengenoemde foodtrucks, 
maar tevens ook andere diensten die bijdragen aan 
het verbeteren van de omgeving. Dit kunnen diensten 
zijn als bijvoorbeeld een post ophaalpunt, maar ook 
culturele diensten als een wisselende kunst exposities 
en evenementenorganisaties, verschillende soorten 
werkruimtes voor workshops en start-ups.

Momenteel zijn er naast kantoren geen andere functies in 
het gebied te vinden. Door functies als eten en drinken, 
kunst, ophaalpunt van een webshop, infocentrum over 
de voortgang van het transformatieproces, een kapper, 
etc. Het is aan de ondernemers om met een zo creatief 
mogelijke invulling voor de store te komen. Er wordt met 
de gemeente en het transformatieteam besproken welke 
ondernemer een plek krijg in Beukenhorst west. Dit wordt 
gedaan, om de menging van functies in het gebied te 
garanderen.

Afb. 6.3 Voorbeeld van een prairie tuin
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Evenementen 
Een pluspunt aan dit gebied is dat het ontzettend goed 
ontsloten is. Zowel met de auto, de bus als met de trein 
is het gebied te bereiken. Dit maakt dat Beukenhorst 
west zich prima leent als evenementen locatie. Het 
heeft genoeg ruimte om zowel binnen als buiten een 
evenement, congres of bijeenkomst te organiseren. 

Evenementen zijn een communicatie middel ze zorgen 
voor de PR en uitdragen van een merk. Op deze manier  
wordt de naamsbekendheid vergroot. Evenementen 
verschillen van grootschalige evenementen met 
optredens, buurtfeesten en sportevenementen 
tot kleinschalige workshops, sport trainingen en 
interessante masterclasses. In de eerste fase zullen deze 
evenementen nog kleinschalig beginnen maar naarmate 
de bekendheid van Beukenhorst West groeit zullen ook 
de evenementen groter worden. Evenementen kunnen 
er tevens voor zorgen dat de verbondenheid met de 
omgeving van Beukenhorst West wordt vergroot. 

Afb. 6.4 Voorbeeld van een Pop-up store

Afb. 6.5 Voorbeeld van kleine verrassende evenementen
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Kosten en baten
Er is een begroting gemaakt voor de eerste fase van het 
project. Hierin zijn de verwachtte inkomsten en uitgaven 
opgenomen. Om het project van op te starten zijn er 
verschillende investeringen nodig. Na de opstart van het 
proces zullen de inkomsten voornamelijk uit de verhuur 
van de pop-up stores komen. De eerste fase van de 
transformatie van Beukenhorst West sluit zich aan bij de 
plannen van de gemeente Haarlemmermeer om de 
openbare ruimte aan te passen en een duidelijke route 
aan te leggen van het station richting het centrum van 
de stad.  

Het project Beukenhorst West heeft een verdienmodel 
door met de ondernemers van de pop-up stores en 
winkels omzetafspraken te maken. De omzetafspraak 
houdt in dat ondernemers tot een bepaald bedrag 
geen kosten hoeven te betalen voor hun pop-up store 
of winkel. Als het bepaalde omzet bedrag is bereikt zal 
er een percentage aan de stichting bepaald moeten 
worden van de omzet die hoger is dan de afspraak. 

Op deze manier verdiend het project geld om te 
kunnen investeren in het project, zodat de ontwikkeling 
niet alleen afhankelijk is van inkomsten van derden, 
zoals de gemeente Haarlemmermeer, provincie, 
vastgoedeigenaren of andere investeerders. 

Afb. 6.6  Kosten en baten op een rijtje
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Indicatie begroting 2015-2016
     Periode 1   Periode 2   Periode 3 
Kosten: 
Personeelskosten    40.000    x    x 
Advieskosten    10.000    x    x 
Huisvesting en reiskosten   5.000     x    x 
Communicatie en PR   10.000    x    x 
Diversen en onvoorzien   10.000    x    x 
Invest openbare ruimte   nvt     x    x 
Totaal kosten    75.000    ntb    ntb 

Opbrengsten: 
Gemeente H’meer   30.000    **    nvt 
Provincie Noord Holland   10.000    x    nvt 
Stadsregio Amsterdam   10.000    x    nvt 
Eigenaren kantoorpanden  nvt     x    x 
Rabobank Regio Schiphol  25.000    ***    *** 
TransForte     *     *   * 
Totaal opbrengsten   75.000    ntb    ntb

Toelichting:  
Bedragen in € 
nvt: niet van toepassing, 
ntb: nader te bepalen, 
x = bedrag nader te bepalen op basis van 
voortschrijdend plan van aanpak. 
Periode 1: februari t/m juni 2015, 
Periode 2: juli t/m december 2015, 
Periode 3: later. 

* TransForte heeft zich voor periode 1 opgesteld als 
‘sponsor’ (financiële bijdragen aan Kennislab), in periode 
1 als begeleider van student(en), faciliteiten aanbieden 

(huisvesten) en als mede uit de begroting te bekostigen 
coördinator/uitvoerder van concrete activiteiten. In 
periode 2 en 3 is meer risicodragende rol mogelijk, mede 
afhankelijk van samenwerking met vastgoedeigenaren. 

** Idee is dat Gemeente Haarlemmermeer alleen in 2015 
bijdraagt aan plankosten, vervolgens alleen in harde 
investeringen in openbare ruimte. 

*** Bijdrage Rabobank Regio Schiphol als 
aanjaagpremie; hoogte en looptijd nader overeen te 
komen; mede afhankelijk overige overheidsbijdragen. 

Afb. 6.7  Kosten en baten op een rijtje
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Fase 2:  Benutten van het 
vastgoed in huidige staat
De tweede fase is gericht op de eerste benutting van 
de van het leegstaande vastgoed. Deze benutting 
houdt niet in dat door grote investeringen het vastgoed 
volledig  getransformeerd wordt, maar dat huurders 
met alternatieve afspraken gebruik kunnen maken van 
het vastgoed. Verder is de tweede fase er op gericht 
om de recreatieve mogelijkheden in Beukenhorst West 
vergroten, waardoor Beukenhorst West een beter 
verblijfsgebied wordt. De eerste benutting van het 
vastgoed en het vergrote aanbod van recreatie zal de 
mogelijkheden tot informele ontmoetingen vergroten.  
Deze informele ontmoeten moeten plaats gaan vinden 
in een gebied dat bekend staat om haar ruimte, rust en 
gezonde leefklimaat. 

Benutting van het vastgoed
In Beukenhorst West wordt ongeveer 50% van het 
vastgoed niet benut. Ondanks dat de openbare 
ruimte verbeterd is, zal het gebruik van de leegstaande 
kantoorruimte waarschijnlijk niet toenemen. Wel zal 
de moderne openbare ruimte een aangenamer 
verblijfsgebied worden waar mensen afspreken om te 
ontmoeten of te ontspannen. Daarnaast zal erdoor de 
verbetering en het gebruik van de openbare ruimte een 
vraag ontstaat het leegstaande vastgoed te kunnen 
benutten. Er zijn verschillende mogelijkheden denkbaar 
hoe het vastgoed benut kan worden zonder dat hier 
grote investeringen aan te pas hoeven te komen. Dit 
kan door alternatieve huurafspraken te maken tussen de 

vastgoedeigenaren en benutters. Met deze afspraken 
zal er zowel voor de vastgoedeigenaar als de tijdelijke 
gebruikers een win-winsituatie ontstaan. Een voorbeeld 
van een dergelijke afspraak is: een ondernemer van een 
pop-up store  wil voor een periode van 2 jaar gebruik wil  
maken van een kantoor, maar kan niet voortijdig de huur 
opzeggen. Dit zorgt ervoor dat het voor de ondernemer 
betaalbaar is om zich in het vastgoed te vestigen. En 
voorkomt daarnaast dat de ondernemer zich ergens 
anders kan vestigen, zodat de vastgoedeigenaar minder 
kosten en meer zekerheid heeft. 

Door de goede, internationale bereikbaarheid van het 
gebied zal het gebied is het voor verschillende partijen 
aantrekkelijk.

Afb. 6.8 tijdelijke  functies in het vastgoed
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 Door de verandering  van Beukenhorst West naar een 
verblijfsgebied zullen kleine ondernemingen  zich in het 
vastgoed gaan vestigen.  Een voorbeeld waar dit ook 
is gebeurd is ‘Bikini Berlin’. Dit is voormalig kantoor biedt 
nu de ruimte voor winkeltjes en eetgelegenheden.  De 
ondernemers zijn niet instaat om de huur of transformatie 
van de kantoorruimte zelf te kunnen financieren, maar 
kunnen het vastgoed wel benutten.  Op deze manier  
wordt de verblijfswaarde van Beukenhorst West zonder 
grote investeringen vergroot.

Daarnaast zijn er kunstenaars  die de kantoorruimte 
willen gebruiken als atelier en biedt het de mogelijkheid 
voor (internationale) start ups om zich in dit gebied 

vestigen om huisvesting kosten te kunnen besparen, 
terwijl de internationale bereikbaarheid gewaarborgd 
blijft. De benutting zal van positieve invloed zijn op de 
mogelijkheden tot informele ontmoetingen.  

Deze potentiële gebruikers zullen niet instaat zijn om 
met grote investeringen het vastgoed te kunnen 
transformeren. Tevens zullen zij maar gedeeltelijk gebruik 
willen maken van de kantoorruimte, maar zijn opzoek 
naar (tijdelijke) huisvesting van hun product of dienst.  

Recreatie 
Beukenhorst West zal steeds meer een verblijfsgebied 
worden waar mensen naar toekomen met verschillende 
redenen, maar en vooral openstaan voor informele 
ontmoetingen. Mensen zullen pas in een gebied 
verblijven als er iets te doen is. Door de getransformeerde 
hotels in Beukenhorst West zijn er (internationale) 
gasten aanwezig. Op deze aanwezigheid van mensen 
moet worden ingespeeld door het aantal recreatieve 
voorzieningen te vergroten.  

Naast de pop-up stores en tijdelijke recreatie doormiddel 
van evenementen moet er een voortdurend aanbod 
van recreatie in het gebied aanwezig zijn. Er zijn 
verschillende vormen van recreatie in Beukenhorst West 
denkbaar.  Door bijvoorbeeld een interactieve kunstroute 
door het gebied  te leggen of  verschillende eet- en 
drinkgelegenheden te creëren.  Daarnaast kunnen 
kantoren dienen als expositiecentra. 

Tenslotte wordt er verder voortgebouwd op het imago 
van Beukenhorst West als  gebied waar veel ruimte is om 

Afb. 6.9 Pop-up kunst/ info langs de route
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te kunnen werken, ontspanen en te ontmoeten in een 
moderne openbare ruimte en multifunctioneel vastgoed 
dat rust uitstraalt. 

Het  einde van de tweede fase begint wanneer er door 
partijen transitie van vastgoed gaat plaatsvinden door 
grote investeringen. Deze investeringen zullen zowel op 
verdieping als pand niveau plaats kunnen vinden.  De 
overgang van fase 2 naar fase 3 zal niet in één keer op 
het hele gebied van toepassing zijn. kantoren zullen los 
van elkaar naar fase 3 gaan. 

Fase 3: Transitie
In de derde fase van de transformatie van Beukenhorst 
West ligt de focus op de transitie van het vastgoed. Waar 
het in de tweede fase vooral om tijdelijke huisvestiging 
gaat zonder  grote investeringen. Staat de derde fase 
in teken van de transitie van de kantoren naar andere 
functies doormiddel van (grote)investeringen.  Om de 
multifunctionaliteit van Beukenhorst West te vergroten 
zal functiemenging in het gebied gestimuleerd worden. 
Daarnaast wordt er voortgebouwd op de ruimte die in 
het gebied aanwezig is en zal het informele ontmoeten 
worden aangemoedigd.

Transitie 
In Beukenhorst West zijn een tal van transities denkbaar. 
De unieke omgeving maakt het gebied voor veel 
verschillende partijen aantrekkelijk.  Er is in Beukenhorst 
West  ruimte voor wonen, werken en ontspannen. Zoals 
in de eerder fasen beschreven is wordt de openbare 
ruimte verbetert  naar een frisse openbare ruimte. En is 
het met de op fruitbomen en een wandelpark op een 
steenworp afstand de ultieme mogelijkheid om tot rust te 
komen.  Daarnaast zijn het centrum, het station, Schiphol 
en uitvalswegen dichtbij. 

De investeringen in het vastgoed kunnen zowel op 
horizontaal als op verticaal niveau plaatsvinden. Bij 
verticale initiatieven wordt het gehele kantoor met één 
investering getransformeerd naar andere functie(s). Dat 
er bijvoorbeeld alleen appartementen in een kantoor 
worden gerealiseerd. Of bij horizontale investeringen 
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waar per verdieping wordt geïnvesteerd, zoals een 
verdieping die op start-ups of kleine bedrijven is gericht 
waarbij de een andere verdieping woonmogelijkheden 
biedt. 

Beukenhorst West is tegenovergesteld van andere 
woongebieden in de regio niet dichtgebouwd. Dat 
maakt het wonen in een ruimtelijk gebied mogelijk. 
Terwijl de bereikbaarheid gewaarborgd blijft. Daarnaast 
is het een veilig en ontsloten gebied wat voor alle 
bevolkingsgroepen aanlokkelijk is. 
Volgens de theorie van Enjoy Work ‘If people enjoy 
work, they do better work – if they do better work, you 
have a better business’ is het belangrijk dat mensen met 
plezier kunnen werken. Dit is in in Beukenhorst West van 
toepassing. Door de prettige, aantrekkelijke omgeving 
en de activiteiten in het gebied georganiseerd gaan 
worden is wordt het leuk om te werken, waardoor er 
beter wordt gewerkt. Verder zal de informele ontmoeting 
in het gebied het werken stimuleren en mensen in 
contact brengen. 

Met de ruimte die in het gebied aanwezig is het voor 
onderwijsinstellingen een ideale plaats om zich te 
vestigen in Beukenhorst West. Het is een aangename 
omgeving om te leren en biedt de leerlingen, studenten 
en cursisten de mogelijkheid tot informele contact te 
leggen met de andere gebruikers van het gebied. Op 
deze manier kan de onderwijsinstelling meer dan inhoud 
bieden, waardoor het aantrekkelijker wordt om voor 
een opleiding of cursus te kiezen in Beukenhorst West. 
Daarnaast is de goede bereikbaarheid van Beukenhorst 
West een pré. De onderwijsinstelling is hierdoor niet alleen 

regionaal goed bereikbaar, maar ook voor internationale 
studenten en  cursisten. 

Door de transitie van de kantoor ontstaat er meer 
ruimte voor permanenten vestiging van recreatie. De 
drink- en eetgelegenheden bieden naast het werken 
en wonen mogelijkheden om te ontspannen. Het leven 
in het gebied houdt niet meer na kantorenuren op.  
Bovendien is de ruimte er voor de ondernemers om in 
eigen initiatieven investeren. Dit sluit aan op de ruimte en 
imago die Beukenhorst West uitstraalt. 
Om het gebied zo aangenaam mogelijk te houden 
is het stimuleren van functiemeningen belangrijk. Het 
hebben van meerdere functies brengt meer leven 
in het gebied wat de mogelijkheden tot informele 
ontmoetingen stimuleert. Door actief met de 
ontwikkelaars en vastgoedeigenaren in gesprek te gaan 
zal het afstemmen van functies op de omgeving worden 
aangemoedigd.  

Het doel van de 3de fase is behaald als een gebouw 
door investeringen naar zijn definitieve functie 
getransformeerd is.  De gebouwen zullen stuk voor stuk in 
de 4de fase terecht komen. Uiteindelijk zal de vierde fase 
beginnen als Beukenhorst West getransformeerd is. 
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Fase 4: Beukenhorst West; 
Ruimte voor functiemenging
Er wordt gestreefd om een plek te creëren die lichaam 
en geest stimuleert. Een plek waar men zowel tot 
rust kan komen als waar creativiteit en productiviteit 
aangemoedigd worden. De openbare ruimte speelt 
hierin een belangrijke rol. Een groene en aangename 
plek werkt stres verminderend en geest verruimend. Op 
Beukenhorst west wordt er gestreefd naar een informele 
sfeer waar mensen elkaar vrijuit kunnen ontmoeten.

De voornaamste focus ligt op de functies wonen 
en werken, dit om te voorkomen dat er een  
concurrentiestrijd met Hoofddorp centrum ontstaat. 
De retail functies binnen Beukenhorst west zijn 
gericht op de gasten van het gebied en zijn er om 
de leefomstandigheden van deze personen te 
vergemakkelijken. 

Bij een organisch planproces zal er niet een duidelijk 
ontwerp op papier komen te staan. Een plan en het 
plangebied ontwikkeld zich in de loop van het proces. 
Belangrijk hierbij is wel dat er een duidelijke visie is waar 
naartoe gewerkt kan worden en dat er voldoende 
inspiratie is om met het plan naar toe te werken. 
 

Inspiratie
Voor Beukenhorst West zijn er verschillende referentie 
projecten gebruikt als inspiratie. Hierbij gaat het om 
inspiratie uit de vormgeving , zoals in “Highline Park” in 
New York en “Promenade Plantée” in Parijs. Hierbij wordt 
groen toegepast om een unieke locatie te creëren in 
een stedelijke omgeving. Waarbij het park als een lint 
door het gebied loopt. Maar ook is er inspiratie gehaald 
uit projecten waarbij het functiemening en de identiteit 
van een project/gebied wordt gebruikt als unique selling 
point, zoals bij “Chiswick Park” (Enjoy-Work), “Bikini Berlin” 
en “Unperfekt haus”

Chiswick park London
Chiswick Park is een kantoren gebied dat al 6 jaar lang 
wordt bekroond met de titel beste werkplek in het 
Verenigd Koninkrijk.

Chiwick park is een gebiedsontwikkelingsproject en 
niet een transformatie project. De bebouwing en de 
openbare ruimt in het gebied zijn compleet nieuw 
aangelegd. Het initiatief voor de ontwikkeling van het 
gebied lag bij drie partijen, een hoofdinvesteerder, 
een ontwikkelaar/opdrachtgeven en een 
vermogensbeheerder voor de ontwikkeling van een 
gemengd gebied met diverse voorzieningen. 

Het gebied bestaat uit een aantrekkelijk parklandschap 
met een grote variëteit aan flora en fauna en een grote 
waterpartij, in het park staan  12 ruime kantorenpanden . 
Echter ligt volgens Enjoy-work, het gebiedsbeheerbedrijf,  
de sleutel tot succes bij het vraag gestuurde, integrale  
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service concept. Met de aangeboden diensten wordt de 
optimale balans gecreëerd tussen werk en leven. Enjoy-
work levert dus ook geen producten maar diensten voor 
de eindgebruikers.

Het gebied heeft zich organisch ontwikkeld, hierbij 
is vanaf de eerste fase de service van Enjoy-work 
aangeboden. Met ontwikkeling van het gebied 
ontwikkelde ook het ambitieniveau van het 
gebiedsbeheerbedrijf. Om deze ontwikkelaanpak ook 
haalbaar te maken diende er extra kapitaal verworven 
te worden. Daarom hebben de initiatiefnemers ervoor 
gekozen om een fonds op te zetten. 

Chiswick park is een belangrijke casestudy voor 

Beukenhorst west, omdat het gelooft in het creëren 
van een  omgeving/ het aanbieden van diensten om 
de werknemer plezier te geven in zijn werk. De filosofie 
hierachter is dat een werknemer die meer plezier heeft in 
zijn werk ook bereid is om zich meer in te zetten voor het 
bedrijf, hij/zij is loyaler, en zal beter werk af leveren. Hier 
heeft het bedrijf weer profijt van. 

Bikini Berlin Berlijn
De Concept mall van Berlijn. Bikini Berlin onderscheid zich 
van de doorsnee shoppingmalls. Hier zijn geen fastfood 
restaurants en grote winkelketens zal H&M en Primark. 
Bikini bied jonge designers en starters ruimte om hun 
winkel te openen. Veel winkels zijn hier van tijdelijke aard, 
waardoor het zichzelf constant blijft vernieuwen.  Er is 

Afb. 6.10 Motto Chiswick Park
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een ruim aanbod aan verschillende winkels voor mode, 
design en kunst er zijn restaurantjes en broodjeszaken en 
dit alles wordt afgewisseld met kleine tentoonstellingen. 
Op het terras op de tweede verdieping heeft men een 
prachtig uitzicht over de Berliner Zoo. En voor wie geen 
genoeg kan krijgen is er ook nog een hotel in het pand 
aanwezig, het luxe 25hours hotel. op de 25e verdieping 
van het hotel heb je een mooi uitzicht over Bikini en de 
rest van de West-Berlijnse skyline.

Wat Bikini Berlin voor Beukenhorst interessant maakt 
is het gebruik van de tijdelijke winkels in de concept 
mall. Door te werken met starters en jonge designers 
krijgt het gebouw direct haar eigen sfeer en identiteit. 
Hierbij is duidelijk te zien dat het meer effect heeft om 

te richten op een soort ondernemers. Het effect was er 
niet geweest als hier een starter tussen allerlei bestaande 
winkelketens had gezeten. Ook het tijdelijke aspect zorgt 
er voor dat het gebied dynamisch is en dat er altijd iets 
nieuws te vinden is.

Unperfekthaus Essen
Het Unperfekthaus is te vinden in een voormalig klooster 
in het centrum van Essen in Duitsland. Het is een plek 
waar creatievelingen zich kunnen uitten en waar men 
zich als bezoeker de ogen de kost kan laten geven. Over 
een totale oppervlak van 4000 m2 zijn ateliers, muren en 
trappen behangen met verschillende soorten creaties. 

Het huis biedt ook ruimte voor verjaardagen, congressen 
en zelfs trouwerijen. Het Unperfekthaus is een broedplaats 
voor vele verschillende soorten mensen. Mensen komen 
hier om huiswerk te maken, creatieve hobby’s te 
beoefenen, te eten, te drinken en vooral ook om andere 
mensen te ontmoeten. 

De ruimtes in het Unperfekthaus wonde gehuurd voor 
slechts €15,- per maand. Tegen deze lage huur is het 
voor bijna iedereen toegankelijk om een plekje te vinden 
in het huis. Echter zijn er wel een paar eisen waaraan 
voldaan moet worden. Het allerbelangrijkste is dat wat je 
uitvoert creatief is. Dit begrip is zelf te interpreteren, dus is 
vrijwel alles mogelijk. Daarnaast moet project niet illegaal 
zijn. En tot slot moet het toegankelijk en zichtbaar zijn 
voor de bezoekers van het Unperkthaus. Kortom vrijwel 
alles is mogelijk in het gebouw.

Afb. 6.11 Invulling van de pop-up stor is zeer bepalend
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Visie
Om een duidelijk eindbeeld te schetsen is er een 
visie opgesteld. In deze visie worden verschillende 
punten verder uitgelicht. Duurzaamheid, ruimte en 
verblijfswaarde. Om een duurzame gebiedsontwikkeling 
te garanderen  wordt het gedachtengoed van people, 
planet profit gehanteerd. Hierin wordt er gestreefd naar 
een afgewogene combinatie van de drie p’s. de eerst P 
staat voor  people, hieronder vallen de mensen binnen 
en buiten de onderneming;  de P van planet staat voor 
de gevolgen voor het (leef)milieu en tot slot de P van 
profit, hierbij gaat het om winst, zoals geld, maar ook is er  
winst te behalen in vertrouwen, betrokkenheid, kwaliteit, 
binding, werkgelegenheid, etc.

People
Gedurende de ontwikkeling van het plangebied staat 
de omgeving centraal. Beukenhorst als verbinding, 
bestemming en leefomgeving. Om dit te bereiken is 
de community belangrijk. De community bepaald de 
identiteit en invulling aan het gebied en de positionering 
in de buurt. 
Om dit te bereiken is het van belang dat er wordt 
gekeken naar de behoeftes en de belangen van de 
gasten in het gebied. Gasten in het gebied zijn onder 
anderen medewerkers, consumenten, leveranciers en 
bewoners/ omwonenden. 

Onderwerpen die hierbij een invulling krijgen zijn 
gezondheid, veiligheid, scholing en stage, betrokkenheid 
van bewoners en ondernemers met het gebied en het 
betrekken/ aandacht geven aan lokale ondernemers en 

Bezoekers van het Unperfekthaus betalen bij binnenkomst 
een entree van €6,50 voor 5 uur en €10,50 voor een 
verblijf voor de hele dag. Hierbij hebben zij toegang tot 
vrijwel alle ruimtes en kunnen zij drinken pakken bij de 
bar. 

 Dit project is voor Beukenhorst West een interessant 
gebied, omdat het verschillende culturen en 
doelgroepen en functies samenbrengt onder een 
dak. Het is een broedplaats die ruimte biedt voor de 
interactieve ontmoeting. Het is een plek waar iedereen 
iets over te zeggen heeft en met een andere beleving en 
ervaring mee naar huis gaat. 

 

Afb. 6.12  Het dakterras van het Unperfekt haus
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producenten van streekproducten zoals de fruittuin. 

Planet
Hoe gaat de organisatie om met de milieu-effecten 
die zij veroorzaakt? Veel voorkomende onderwerpen 
op de Planet-dimensie zijn gevolgen van producten, 
processen en diensten voor lucht, water, bodem en 
biodiversiteit, maar ook thema’s als Cradle to Cradle, 
CO2-compensatie, afval en hergebruik, duurzame 
mobiliteit, duurzame producten en diensten vallen onder 
de dimensie Planet. 

Profit
Het doel is om invulling te geven aan MVO op manieren 
die passen bij de organisatie en die winst opleveren. 
Het verlagen van de kosten van energieverbruik en 
van afval zijn daar voorbeelden van. Winst is daarbij 
een meervoudig begrip: het gaat niet alleen om 
wat onder de streep overblijft, maar ook om trots, 
vertrouwen, betrokkenheid, innovatie, kwaliteit, 
binding, werkgelegenheid, productiviteit, positionering, 
reputatie en het aanspreken van de steeds groter 
wordende groep klanten en organisaties die om 
duurzame producten vragen. Duurzaam beleggen, 
duurzaamheidsverslaglegging, transparantie, 
samenwerking en partnerships, risicomanagement, 
stakeholderdialoog zijn veelvoorkomende onderwerpen 
op de Profit-dimensie.

Afb. 6.13 People Planet  Profit
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