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oorwoord 

Van plaats naar plek. Van gesloten omgeving naar een open sfeervolle plek. Zorgen voor de 
juiste atmosfeer in je gebouw of gebied. Getriggerd en geïnspireerd  worden door je omgeving. Je 
welkom voelen. Maar hoe creëer je zo’n plek als het lange tijd slechts een plaats is geweest? Hoe 
zorg je ervoor dat je plek, gebouw of gebied, weer in de ‘mental map’ van je stadsbewoners 
terugkeert en onderdeel wordt van de stad?  
 
De transitie van plaats naar plek staat centraal in deze thesis. Met andere woorden, in deze thesis 
wordt onderzocht hoe de tijdelijke herbestemming van leegstaand erfgoed bijdraagt aan de 
ontwikkeling van een gebiedsidentiteit. Door tijdelijk gebruik te maken van iets wat in het verleden is 
gebouwd, ontstaat er een nieuwe laag en wordt er een nieuwe gebiedsidentiteit gecreëerd. 
Faciliteren, niks kopiëren en het belang van functiemenging en een kloppend geheel creëren waren 
vier steeds terugkerende thema’s tijdens mijn interviews met elf professionals over het tijdelijk 
herbestemmingsproces, de ontwikkeling van een gebiedsidentiteit en hun ervaringen hiermee.  
 
Ik kan niet anders zeggen dat het schrijven deze thesis ook een hele persoonlijke transitieperiode 
met zich mee heeft gebracht. Het eerste half jaar van 2012 heb ik het schrijven van de thesis 
gecombineerd met een stage bij Início, Bureau voor stedelijke vernieuwing en beheer te Rotterdam 
en ‘stadsanalisten met opgestroopte mouwen’. Ik heb hier veel geleerd, onder andere over de 
woningcorporatiewereld en de vernieuwende manier van het uitdelen van wijkkrachtbijdragen door 
middel van een online crowdfundplatform die Início heeft ontwikkeld. Tevens heb ik drie extra 
vakken gevolgd aan het departement Aardwetenschappen om me meer te verdiepen in de fysische 
kant van de geografie. Deze ervaringen hebben me doen inzien dat ik nog lang niet ben uitgeleerd en 
ik heb dan ook gekozen om een tweede Master te gaan volgen. 
 
Met trots kan ik zeggen dat het inleveren van deze scriptie een afsluiting vormt van een roerige 
periode en al terugkijkend is het ook een leerzame tijd geweest. Graag wil ik op deze plek mijn 
facultaire begeleider Brian Doucet bedanken voor zijn kritische advies. Ook wil ik Freek Liebrand 
bedanken voor zijn hulp en bijdrage in de eerste fase van de totstandkoming van deze thesis en de 
rest van de medewerkers van Início voor de leerzame en interessante stageperiode. Mijn dank gaat 
ook uit naar de elf professionals die ik heb geïnterviewd en waarmee ik zonder uitzondering hele 
interessante en goede interviews heb gehouden waarvan ik ook veel heb geleerd. Ook wil ik mijn 
ouders en zus heel erg bedanken voor hun steun. De ‘scriptiekampen’ in Warnsveld en Kijkduin 
hebben enorm geholpen! Tot slot wil ook mijn lieve vriendinnen en vrienden ook bedanken die allen 
op verschillende manieren een bijdrage hebben geleverd aan deze scriptie en voor hun gezelschap 
tijdens de vele UB-uren.  
 
 
Wendy Thomassen 
Augustus, 2013 
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amenvatting 

 
Inleiding  

- Door de voortschrijdende globalisering is er steeds meer sprake van ontruimtelijking; het 
proces waardoor locaties en gebieden een steeds neutrale identiteit krijgen. 

- Als reactie hierop is er op lokaal niveau steeds meer behoefte aan plekken met een  
onderscheidende ruimtelijke identiteit, ook wel gebiedsidentiteit genoemd.  

- Mede als gevolg van de economische crisis is er een overschot aan gebouwen, waaronder ook 
10.000 leegstaande monumenten en andere bijzondere historische gebouwen die zich in een 
‘tussentijd’ bevinden totdat er een nieuwe functie is gevonden. Deze gebouwen en gebieden 
laten zich perfect lenen voor pionierende vormen van stedenbouw zoals tijdelijk gebruik 
waardoor het gebouw of gebied weer toetreedt tot het stedelijk weefsel en dit de 
gebiedsidentiteit positief beïnvloedt (§ 1.1). 

- De hoofdvraag waarop dit onderzoek antwoord zal gaan geven luidt als volgt (§1.3): In hoeverre 
draagt het geven van een tijdelijke herbestemming aan leegstaand erfgoed bij aan  de 
ontwikkeling van een gebiedsidentiteit en welke ervaringen hebben sleutelfiguren bij dit 
proces? 

- De sleutelfiguren in dit onderzoek zijn verschillende professionals in het werkveld van het 
tijdelijke herbestemmen van leegstaand erfgoed, verdeeld over drie cases. Voor deze groep 
participanten is gekozen omdat tot op heden weinig onderzoek naar is gedaan en uit de 
literatuur bleek dat veel gevallen van tijdelijk gebruik slechts mogelijk zijn door de vastberaden 
en kordate aanpak van een aantal zogenaamde ‘key agents’ in het proces (§1.1).  

- Dit onderzoek omvat drie kwalitatieve case-studies; Strijp-S in Eindhoven, Open Lab Ebbinge in 
Groningen en het HAKA-gebouw in Rotterdam en participanten zijn allen doelgericht benaderd 
waarbij er is gekeken naar de functie en hun ervaringen met het tijdelijke 
herbestemmingsproces (Hoofdstuk 3 en 4) 
 

Theorie  
- Een van de manieren om de veranderende stedelijke ruimte te analyseren is via de Spatial 

Triad van Lefebvre, in deze thesis wordt de nadruk gelegd op de ‘conceived’ space, waarbij het 
draait om de ruimte die beleidsmakers en stedenbouwkundigen voor ogen hebben. Door het 
aanpassen van de ‘perceived space’ door nieuwe ruimtelijk beleid; door middel van het 
herbestemmen van leegstaand erfgoed, wordt de ‘lived space’ aangepast en verandert zo de 
gebiedsidentiteit (§2.2.1). 

- ‘Space’ (ruimte) en ‘place’ (plaats) zijn dynamische concepten en vooral sociale constructen en 
krijgen pas betekenis door de context waarin ze geplaatst zijn (§2.2.2). 

- Door het verbeteren van de gebiedsidentiteit wordt de plek aantrekkelijker voor toekomstige 
bewoners, bedrijven en investeerders. Dit is cruciaal voor steden om mee te kunnen blijven 
doen in de stedelijke competitie (§2.2.3). 

- Het concept ruimtelijke identiteit kan zowel slaan op de manier waarop plaatsen en ruimten 
onderdeel kunnen uitmaken van persoonlijke en collectieve identiteiten maar ook op de 
kenmerken waarmee een plek zich onderscheidt door de ‘persoonlijkheid’ en identiteit van 
andere plekken. Dit kan worden bewerkstelligd door een combinatie van unieke 
locatiefactoren, het benadrukken van de geschiedenis van de plek door gebruik te maken van 
historische gebouwen en het inzetten van communicatie-uitingen zoals reclame en marketing 
(§2.3). 

- Historische gebouwen of monumenten, afgekort onder de term ‘erfgoed’ spelen steeds vaker 
een belangrijke rol in culturele en ruimtelijke transformaties en daardoor in de ontwikkeling 
van een stedelijke identiteit (§2.4.1). 

S 
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- Een gebiedsidentiteit is het DNA van het gebied en het wordt gevormd door zowel de 
fysiekruimtelijke als de sociaal-maatschappelijke condities waarbij de factoren tijd, plaats en 
authenticiteit een belangrijke rol spelen waardoor een plek een bepaalde vorm van 
gelaagdheid kent. Een nieuwe ‘layer’ in de gelaagdheid van een al bestaande gebiedsidentiteit 
kan het resultaat zijn van herbestemming van een gebouw of gebied (§2.5). 

- Er zijn drie categorieën te onderscheiden waarom er voor herbestemming wordt gekozen: 
duurzaam-ecologisch, financieel of sociaal cultureel. In de beschrijving van deze laatste 
categorie komt naar voren dat naast het gegeven dat de lokale gemeenschap ervan kan 
profiteren wanneer een historisch gebouw of gebied wordt herbestemd, uit de literatuur blijkt 
dat wanneer de waardevolle en historische onderdelen van de oude gebouwen benut worden 
en deze worden verbonden met de nieuwe invulling van het gebouw bij de herbestemming, er 
op deze manier een nieuwe identiteit kan worden gevormd (§2.6.2). 

- Een van de mogelijkheden om leegstand tegen te gaan is een tijdelijke herbestemming en 
ondanks het tijdelijke karakter, komt op die manier de plek weer in de ‘mental map’ van de 
stadsbewoners en wordt de verdere ontwikkeling van het gebied wel degelijk beïnvloed.  
(§2.8). 

- Tijdelijk gebruik kent diverse verschijningsvormen en is vaak experimenteel van karakter maar 
omvat altijd een gelimiteerde tijdsspanne, variërend van één dag tot enkele jaren. 

- Een gebiedsidentiteit wordt volgens de literatuur bepaald door vier elementen en door deze 
aan te passen, wordt ook de identiteit van het gebied gewijzigd: 

 Gedrag: tijdelijke activiteiten en evenementen zorgen voor vernieuwde levendigheid, 
verbeterde toegankelijkheid en een aantrekkelijke leefomgeving; positievere sfeer.  

 Communicatie: betere bekendheid bij publiek en door middel van branding een bewuste 
sturing op de gewenste gebiedsidentiteit. 

 Symboliek: door de waardevolle en historische elementen in te zetten bij de herbestemming 
wordt de gebiedsidentiteit verder ontwikkeld.  

 Beleving: belevingswaarde van de plaats vergroot door tijdelijke evenementen en eveneens 
door de historische elementen (§2.10). 

-    De kern van het conceptueel model voor dit onderzoek is dat een tijdelijke herbestemming van    
    een gebied of gebouw waarbij er gebruik wordt gemaakt van de historische elementen en   
    sociale activiteit en het gevolg is van het stedelijke beleid door actoren, de ontwikkeling van de    
     gebiedsidentiteit beïnvloedt (§2.11). 
 
Analyse 
 

- De empirische onderzoeksresultaten zijn per thema geanalyseerd en gekoppeld aan de 
literatuur.  

- Wat betreft herbestemming van een gebouw moet er een goed samenspel worden 
gecreëerd wat betreft de nieuwe functie na de herbestemming van het gebouw en welke 
behoeften er in het gebied zijn, zowel qua type uitstraling als het type gebruik (§5.1). 

- Alle drie de cases passen qua herbestemming in de sociaal-culturele categorie, allen hebben 
wel ander accent en aanleiding (§5.2.1). 

- Herbestemmen wordt ook wel pionieren genoemd. Door de crisis is de huidige 
vastgoedmarkt in zwaar weer, daarom: juist de kansen met beide handen aanpakken die de 
markt ondanks de crisis nog biedt en durven om nieuwe dingen te doen die andere partijen 
nalaten en daardoor onderscheidend zijn (§5.2). 

- Tijdelijk gebruik zorgt ervoor dat het gebied weer op de kaart komt te staan. Terugkerend 
thema (§5.3). 

- Verschillende reacties bij de drie cases op de vraag of succesvol tijdelijke herbestemmingen 
moeten kunnen uitgroeien naar permanente functies (§5.3.1). 
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- Er wordt in alle drie de cases gebruik gemaakt van de tussentijd als proefperiode: veel 
experimenten (§5.3.2). 

- Herbestemming van de historische gebouwen hebben invloed op de ontwikkeling van het 
omliggende gebied waarbij de industriële gebouwen als iconen dienen en de organisatie van 
activiteiten ook veel invloed hebben op de ontwikkeling van de gebiedsidentiteit (§5.4). 

- Een doelbewuste sturing van gebiedsidentiteit kan ook de reden zijn voor initiatie 
herbestemming (§5.5). 

- De paragraaf over de ervaringen van actoren gaat voornamelijk over faciliteren en over het 
feit dat de locatie en de condities van de locatie van een project het type functie bepaalt.  
Een project letterlijk kopiëren kan niet, er moet voort worden gebouwd op al bestaande 
identiteit van de plek (§5.6). 

- De empirische resultaten sluiten op de meeste aspecten aan bij de theoretische literatuur. 
 
Conclusie   
 

- Het geven van een tijdelijke herbestemming aan leegstaand erfgoed kan heel geschikt zijn 
om het gebied weer nieuw leven in te blazen zodat het gebied weer een plekje krijgt op de 
‘mental map’  van de stadsbewoners. Tijdelijke herbestemmingen kunnen worden gebruikt 
als experimenten waarbij succesvolle experimenten wellicht later een permanente functie in 
het gebied krijgen. Het is van groot belang om ervoor te zorgen dat tijdelijke herbestemming 
passend is bij zowel de historische kenmerken van het gebied als de locatiefactoren die op 
haar beurt zorgen voor de typen tijdelijke functies die het meest geschikt is. Op deze manier 
ontstaat er een nieuwe laag in de gebiedsidentiteit.  

 
- De belangrijkste ervaringen die de sleutelfiguren bij dit proces hebben is dat door de 

financiële crisis er flexibeler moet worden omgegaan met het planningsproces. Creativiteit 
en inventiviteit staan voorop en het faciliteren van activiteiten en evenementen die 
aansluiten bij de historische kenmerken en unieke locatiefactoren staan hierbij centraal.  
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1.  Inleiding 

1.1  Aanleiding 

 
‘Grenzeloos globalistisch’. Zo beschrijft bestuurskundig planoloog Michiel Schoemaker (2012) de  

huidige wereld. Door de verregaande ontwikkelingen op het gebied van transporttechnologieën, 
telecommunicatie en het ontstaan en belang van virtuele omgevingen kan worden gesteld dat er 
steeds meer sprake is van ‘ontruimtelijking’. Dit is het proces waarin het belang van ruimte als drager 
van identiteit afneemt en op deze manier locaties  en gebieden worden ‘geneutraliseerd’ (Reinders, 
2005; Antrop, 2005).  
 
Als tegenreactie hierop is er echter op lokaal niveau juist een groeiende behoefte aan gebieden en 
plekken met een onderscheidende ruimtelijke identiteit. Het belang van plekken met zo’n 
onderscheidende identiteit, ook wel aangeduid met de term ‘gebiedsidentiteit’, wordt steeds groter. 
Gebiedsidentiteit wordt ook wel omschreven als het DNA van een gebied. Het is het resultaat van 
een combinatie en wisselwerking tussen zowel fysiekruimtelijke als sociaal-maatschappelijke 
condities en bestaat uit meerdere ‘lagen’ (Sulsters en Schulbert, 2006; Brakkee en van der Weide, 
2012; Steenhuis, 2012).  
 
De reden waarom het hebben van een onderscheidende gebiedsidentiteit zo van belang is, is de 
steeds grotere competitie tussen steden om bewoners, bedrijven en bezoekers te trekken. Om dit te 
bewerkstelligen, zullen gemeenten, projectontwikkelaars en ook woningcorporaties constant de 
bijzondere kwaliteiten van de desbetreffende plek of gebied moeten blijven benadrukken. Dit 
refereert aan de hierboven beschreven gebiedsidentiteit die moet worden versterkt en ook duidelijk 
zichtbaar en herkenbaar moet zijn.  
 
Tegelijkertijd is er momenteel ook een overschot aan gebouwen, mede als gevolg van de huidige 
economische crisis. Naast 6,8 miljoen vierkante meter leegstaande kantoren en bedrijven, telt 
Nederland ook naar schatting 10.000 leegstaande monumenten en andere bijzondere historische 
gebouwen (DTZ Zadelhoff, 2012; van Leeuwen, 2012; Gelinck, 2010). Deze bijzondere historische 
gebouwen staan centraal in deze thesis. Volgens Oosting (2010) zal namelijk het aantal leegstaande 
locaties alleen maar toenemen. Volgens hem is dit het gevolg van de combinatie tussen de huidige 
marktomstandigheden, die direct gevolg zijn van de crisis en de toegenomen complexiteit van 
grootschalige gebiedsontwikkeling en herstructurering. Dit samen zorgt ervoor dat de aanpak van 
leegstand, bijvoorbeeld door middel van herbestemming, de laatste jaren een ‘hot’ item in het 
werkveld van de (inter)nationale stadsontwikkeling is geworden.  
 
De leegstand die de crisis met zich meebrengt kan tijdelijk zijn. De kans dat een nieuwe gebruiker 
zich meldt voor een leegstaand gebouw wordt echter naarmate het gebouw langer leegstaat, steeds 
kleiner (Asselberg e.a., 2008). Vervolgens kan het gebouw ook lang leeg staan wanneer er wel voor 
herbestemming wordt gekozen, maar het gebouw eerst geschikt moet worden gemaakt voor de 
nieuwe functie. Schutten (2012; 2011) stelt dat als gevolg hiervan een groeiend deel van de 
bebouwde omgeving zich in een zogenaamde staat van ‘tussentijd’ bevindt. Deze lange verstoring 
van stedelijke processen kan ingrijpende gevolgen hebben voor de betreffende gebieden en hun 
identiteit (Oosting, 2010; Asselberg e.a., 2008). Leegstaande locaties zorgen voor gaten in het 
stedelijk weefsel, verminderde sociale binding van bewoners en hebben verloedering, verval en 
verrommeling van de leefomgeving tot gevolg, met alle bijbehorende problematiek van dien 
(Oosting, 2010; Schutten, 2011, Asselberg e.a., 2008). Dit heeft een negatieve invloed op de 
gebiedsidentiteit.  
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Volgens Schutten (2011) kan er op twee manieren worden gekeken naar deze locaties. Enerzijds 
kunnen deze gebieden worden gezien als een moeilijke en complexe beheersbare terreinen; als een 
‘gapende wond’ in de stad. Anderzijds worden deze gebieden gepositioneerd als een ‘welkome 
verademing’, vol met vrijheid en mogelijkheden voor pionierende stedenbouw te midden van een 
dichtbebouwde en volgeplande stad. UC (2003) stelt dat de openheid en onzekerheid van deze 
gebieden en gebouwen juist zorgt voor inspiratie en verleidt tot nieuwe en ongeplande activiteiten.  
Junge-Reyer (2007) vult aan dat het ‘tijdelijke gebruik’ steeds meer als een soort van magische term 
in de stadsontwikkeling wordt gezien. Ook vormt het tegelijkertijd een goede combinatie met de 
huidige economische crisis en tevens met de verminderde stadsontwikkelingsbudgetten (Oosting, 
2010). Het geven van een tijdelijke invulling aan een gebouw of gebied kan dienen als een belangrijke 
impuls voor gebiedstransformatie. In het verlengde hiervan ligt het geven van een al dan niet 
tijdelijke herbestemming aan een monument of ander belangrijk historisch gebouw of gebied. Van 
Leeuwen (2012) stelt dat dit een belangrijke bijdrage kan  leveren aan de waardeontwikkeling van 
het gebied aangezien historische gebouwen worden gezien als vooraanstaande dragers van een 
gebiedsidentiteit.  
 
De positieve en vernieuwde aanpak van de leegstandsproblematiek door historische gebieden en 
gebouwen tijdelijk te herbestemmen zal in deze thesis onderzocht worden. Het tijdelijk 
herbestemmen van leegstaande historische gebieden en gebouwen is geen nieuw onderwerp maar 
specifiek aan deze thesis is dat het zich richt op zogeheten ‘key agents’ achter het ontwikkelproces. 
Volgens UC (2003) zijn veel gevallen van tijdelijk gebruik namelijk slechts mogelijk door de 
vastberaden en kordate aanpak van een aantal sleutelfiguren die zorgen voor een goede en 
werkbare situatie tussen de verschillende actoren waaronder de gemeente, de eigenaar van de plek 
en de gebruikers. Deze ‘key agents’ kunnen volgens UC (2003) en Teder (2011) zelf actief zijn als 
tijdelijk gebruiker wanneer het een ‘bottom-up’ initiatief is maar kunnen ook betrokken zijn als 
zogenaamde ‘highly motivated submarines within the municipal bureaucracies’ (UC, 2003, p. 5). Deze 
laatste categorie staat in deze thesis centraal. Binnen het kader van de analyse, hoe een tijdelijke 
herbestemming van een bijzonder historisch gebouw of gebied de ontwikkeling van een 
gebiedsidentiteit beïnvloedt, wordt onderzocht hoe verschillende partijen aan de beleidskant 
deelnemen in dit proces.  

1.2  Doelstelling van het onderzoek 
 

De focus van dit onderzoek ligt op de ontwikkeling van een gebiedsidentiteit door een historisch 
gebouw of gebied een tijdelijke herbestemming te geven en op welke manier verschillende actoren 
deelnemen in dit proces. Met dit onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan de praktijk door het 
actuele onderwerp ‘tijdelijke herbestemming’ in relatie tot de ontwikkeling van een gebiedsidentiteit 
tegen het licht te houden. Het doel van dit onderzoek is dan ook; het verkrijgen van nieuwe inzichten 
in de wijze waarop een tijdelijke herbestemming van leegstaand erfgoed de gebiedsidentiteit kan 
veranderen en hoe dit proces wordt aangestuurd en ervaren door de betrokken sleutelfiguren. 
Doordat tijdelijke herbestemmingen vaak in eerste instantie slechts wordt gebruikt als een 
tussenoplossing, als een tussenfase totdat bijvoorbeeld een gebouw of gebied op de kaart is gezet en 
tot die tijd wacht op een definitieve invulling, is het interessant om te onderzoeken wat zo’n 
tussenfase voor invloed kan uitoefenen op de ontwikkeling van een gebiedsidentiteit. Doordat achter 
het proces van tijdelijke herbestemming meerdere actoren actief zijn, is het bovendien zeer 
interessant om te analyseren hoe deze partijen dit proces sturen en ervaren.  
 
Deze thesis tracht op theoretisch niveau conclusies te trekken over de mate waarop tijdelijke 
herbestemmingen van historisch bijzondere gebieden en gebouwen invloed hebben op de 
ontwikkeling van een gebiedsidentiteit en hoe de verschillende actoren aan de beleidskant invloed 
proberen uit te oefenen op dit proces. Het onderzoeken wat de ervaringen zijn van betrokken 
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partijen zoals gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties bij het toepassen van tijdelijke 
herbestemmingen bij de drie gekozen casestudies, kan een nuttige bijdrage leveren bij beslissingen 
over toekomstige herbestemmingen.  
 
Voor deze studie zijn drie cases bestudeerd die alle drie zeer verschillend van aard zijn. De drie cases 
hebben echter wel één grote overeenkomst, namelijk dat voor de herbestemming van start ging het 
de laatste jaren een gesloten en ontoegankelijk gebied was. Een gebiedsidentiteit is een sociaal 
construct en in grote mate subjectief van aard. Door een analyse te maken van de veranderde 
identiteit op basis van wat er (inmiddels*) is gerealiseerd en wat dat voor invloed heeft op de 
omgeving en de ervaringen van de beleidsbepalers, worden de effecten van de herbestemming 
aangetoond.  
Een vergelijk met de situatie indien er niet gekozen zou zijn voor het (her)gebruik van cultureel 
erfgoed valt buiten deze casestudie.  
 
*Door externe omstandigheden zijn herbestemmingsprojecten, met name ook door het langere 
tijdstraject in haar uitvoering kwetsbaar. Één van de bestudeerde cases, het HAKA-gebouw kreeg 
bijvoorbeeld onverwachts te maken met financiële problemen van haar opdrachtgever Vestia.   

1.3  Onderzoeksvragen 

 
Met de bovenstaande geschreven inleiding en onderzoeksdoel samen met bevindingen uit de  

literatuur, persoonlijke interesse en de casestudy’s in gedachten, is de volgende hoofdvraag tot stand 
gekomen:  
 
In hoeverre draagt het geven van een tijdelijke herbestemming aan leegstaand erfgoed bij aan  de 
ontwikkeling van een gebiedsidentiteit en welke ervaringen hebben sleutelfiguren bij dit proces? 
 
Aangezien deze hoofdvraag complex is en niet direct kan worden beantwoord, is er voor gekozen om 
volgende twee deelvragen op te stellen:  
 
1. Hoe kunnen de bijzondere historische kenmerken van erfgoed bijdragen aan de ontwikkeling van 
een gebiedsidentiteit wanneer het erfgoed een tijdelijke herbestemming krijgt? 
 
2. Wat is de invloed van de diverse actoren op het hele tijdelijke herbestemmingsproces en hoe 
sturen en ervaren ze dit? 
 
De gebiedsidentiteit wordt in deze thesis afgekaderd tot het grondgebied van het te herbestemmen 
gebouw of gebied. Het gaat om de identiteit van de desbetreffende plek, niet om de buurt of wijk 
waartoe het gebouw of gebied behoort.  

1.4  Wetenschappelijke relevantie 
 

Deze thesis kan een relevante bijdrage leveren aan de wetenschap aangezien er wel disciplinaire 
studies bestaan die zich bezig houden met het onderzoek naar tijdelijke herbestemming, de 
toekomst van leegstaande historische gebouwen, de ontwikkeling van een gebiedsidentiteit en de 
ervaringen van professionals in het werkveld, maar studies waarin de relaties tussen deze thema’s 
worden onderzocht zijn er niet. De theoretische kennis hierover zal door deze thesis en haar 
resultaten worden uitgebreid met inzichten hoe tijdelijke herbestemming bijdraagt aan de 
ontwikkeling van gebiedsidentiteit in transformatiegebieden en wat voor een rol sleutelfiguren 
spelen in dit proces en hoe ze dit ervaren. Aangezien deze thesis kan worden beschouwd als een 
verkennend onderzoek vormen de resultaten een mooi startpunt voor vervolgonderzoek.  
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1.5  Maatschappelijke relevantie  
 

Deze thesis kan ook gebruikt worden in het maatschappelijk debat over de alsmaar veranderde 
ruimte om ons heen en het steeds grotere belang van een onderscheidende ruimtelijke identiteit. 
Het geven van tijdelijke functies aan leegstaande gebouwen is namelijk geen nieuw fenomeen in 
Nederland. Al in de jaren ’80 werd bijvoorbeeld het leegstaande complex op het Rotterdamse 
Quarantaine-terrein voorzien van een tijdelijke functie door middel van atelierruimte voor 
kunstenaars (Prins & Lampen, 2011). De laatste jaren is er echter een alsmaar groeiende 
belangstelling voor het gebruik van tijdelijke functies waar te nemen. Door de economische crisis is 
er namelijk minder geld beschikbaar voor grootschalige herstructureringsplannen van gebieden met 
leegstaande gebouwen. Het gebruik van tijdelijke functies is dan ook, in de laatste jaren, een geschikt 
middel gebleken om te zorgen dat het gebied niet verloedert en verrommeld. Ook is gebleken dat 
het een goed startpunt kan zijn voor zogenaamde ‘organische gebiedsontwikkeling’ waarbij er sprake 
is van een open-eindeproces zonder blauwdruk.  
 
Verder kan het geven van tijdelijke functies aan leegstaande gebieden en gebouwen als startpunt 
dienen om een gebied onderscheidend te laten worden ten opzichte van andere gebieden in de 
betreffende stad. Om dit te bewerkstelligen kan ervoor worden gekozen om het gebied te ‘branden’. 
Op deze manier wordt de ontwikkeling van de gebiedsidentiteit in de juiste richting gestuurd. Vaak 
wordt er dan gekozen om de tijdelijke herbestemming in te vullen met activiteiten met een cultureel 
en creatief karakter. Dit in navolging van de opkomst van theorieën die stellen dat de aanwezigheid 
van de creatieve industrie zorgt voor economische ontwikkeling. Volgens Cerutti (2011) wordt 
gebiedsontwikkeling namelijk ook steeds meer een culturele en sociaal-maatschappelijke invulling in 
plaats van enkel een stedenbouwkundige transformatie. Dit tezamen maakt dat dit onderzoek, naast 
dat het maatschappelijk relevant is, ook zeer actueel.  
 

1.6  Methoden 
 

Het onderzoek zal middels een kwalitatieve methode worden uitgevoerd. Dit omdat de  
belangrijkste thema’s; tijdelijke herbestemming, historische gebieden en gebouwen, de ontwikkeling 
van een gebiedsidentiteit en ervaringen van professionals zich niet laten uitdrukken in cijfers en 
statistieken. Middels diepte-interviews met verschillende sleutelfiguren van het tijdelijk 
herbestemmingsproces zal worden ingegaan op hun ervaringen met de belangrijkste thema’s en de 
relaties daartussen. Zoals al eerder vermeld richt deze thesis zich op zogeheten ‘key agents’ achter 
het ontwikkelproces. Dit omdat uit de literatuur blijkt dat in veel gevallen van tijdelijk gebruik  slechts 
mogelijk door de vastberaden en kordate aanpak van een aantal sleutelfiguren die zorgen voor een 
goede en werkbare situatie tussen de verschillende actoren. Hier vallen onder andere de gemeente, 
de eigenaar van de plek en de gebruikers onder (UC, 3003; Teder, 2011). Binnen het kader van de 
analyse hoe een tijdelijke herbestemming van een bijzonder historisch gebouw of gebied de 
ontwikkeling van een gebiedsidentiteit beïnvloedt wordt onderzocht hoe verschillende partijen aan 
de beleidskant deelnemen in dit proces.  
 
Een kwalitatieve manier van onderzoek doen, is de beste manier om te onderzoeken welke 
ervaringen de actoren hebben maar ook wat de onderliggende argumenten en gedachten hierbij zijn. 
Er zijn drie verschillende cases verspreid over Nederland gekozen om te onderzoeken; Open Lab 
Ebbinge in Groningen, Strijp-S in Eindhoven en het HAKA-gebouw in Rotterdam. De selectie van deze 
drie cases in een strategische keuze geweest omdat in alle drie de cases er sprake is van een tijdelijke 
herbestemming van leegstaand erfgoed, het gebied of gebouw wezenlijk is veranderd ten opzichte 
hoe het voor de herbestemming het geval was maar de condities in elke case anders zijn. Er is 
gekozen om te kiezen voor drie cases en niet voor één of twee zodat de cases goed met elkaar 
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kunnen worden vergeleken en één case sowieso niet representatief is voor alle andere soortgelijke 
cases.  
 
In juni 2012 zijn er in totaal 11 interviews afgenomen met verschillende professionals, waaronder 
woningcorporatie-medewerkers en projectdirecteuren, projectontwikkelaars en een adviseur van 
een extern bureau die de rol van ‘planmaster’ in het proces op zich had genomen. Voor deze 
gesprekspartners is gekozen omdat ze allen een sleutelrol in het proces hebben gespeeld en zeer 
goed op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen rondom de betreffende case. Hierdoor kunnen zij 
goed reflecteren op het proces rondom de tijdelijke herbestemming en deze kennis is zeer waardevol 
om tot een goede analyse te komen en daarom zijn drie of vier interviews per case voldoende. Een 
uitgebreide beschrijving van dit proces, de operationalisatie en een aantal opmerkingen over de 
beperkingen die het onderzoek met zich meebrengt, zijn beschreven in het methodologiehoofdstuk.  
 

1.7  Leeswijzer   

 
Hoofdstuk twee bevat het theoretisch kader waarbinnen dit onderzoek is verricht. De bestaande 

literatuur over space en place, erfgoed, identiteit, tijdelijke herbestemming, leegstand en 
transformatiegebieden komt aan bod en zal aan elkaar worden gerelateerd. Hoofdstuk drie is het 
methodologie-hoofdstuk en zal gedetailleerd beschrijven op welke manier dit onderzoek tot stand is 
gekomen. In hoofdstuk vier worden de drie cases uitgebreid beschreven zodat inzicht wordt 
verschaft in de geschiedenis en de huidige stand van zaken in de drie gebieden. Tevens wordt 
uitgebreid verantwoord waarom er juist voor deze drie cases is gekozen. In hoofdstuk vijf worden de 
resultaten besproken en hoofdstuk zes bevat de conclusie.  
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2. Theoretisch kader 

2.1  Inleiding  

 
Dit hoofdstuk heeft als doel om inzicht te verschaffen in de ontwikkeling van een gebiedsidentiteit 

door middel van tijdelijke herbestemming van leegstaande historische gebouwen en gebouwen, 
vanaf nu beknopter omschreven met de term ‘erfgoed’. Een solide theoretisch kader is van groot 
belang voor het verdere empirische gedeelte van deze thesis. Om dit onderzoek in de juiste context 
te kunnen plaatsen, zal er in dit hoofdstuk eerst aandacht worden besteed aan belangrijke theorieën 
over ‘space’ en ‘place’. Hierna zal de relatie met erfgoed en andere belangrijke thema’s zoals 
leegstand, tijdelijke herbestemmingen, transformatiegebieden en ruimtelijke identiteiten worden 
geanalyseerd. Vervolgens wordt er aangegeven hoe deze thema’s gerelateerd tot elkaar zijn. De 
laatste paragraaf bevat het conceptueel model en geeft de visualisatie weer van de besproken 
thema’s en de relaties hiertussen. 

2.2  Space en place  

Space (ruimte) en place (plaats) zijn twee uiterst belangrijke concepten in de (stads)geografie. In de 
loop der jaren zijn deze concepten voortdurend gewijzigd en aangevuld. De eerste wetenschappers 
die stelden dat de mens in een ‘oneven’ of een niet-homogene omgeving verkeert, waren de oude 
Griekse wiskundigen waartoe ook Archimedes behoorde. Een niet-homogene omgeving zou het 
gevolg zijn van natuurlijke factoren of menselijk handelen. Deze aanname vormde de basis voor 
onderzoek naar ruimtelijke ongelijkheid en het startpunt voor de zogenaamde ‘non-Euclidean’ 
manier van denken die opkwam in de 19e eeuw (Cao & Zhang, 2013). Deze term stamt af van de 
Euclidische meetkunde, het klassieke Griekse wiskundige systeem waarbij in een Euclidische ruimte 
de afstand tussen twee punten constant blijft. Hierdoor kan er volgens Nentjes (1996) en Graham & 
Healey (1999) van een eendimensionale, deterministische en absolute ruimte worden gesproken.  
 
Absolute ruimte wordt door Lefebvre (1984, geciteerd door Graham & Healey, 1999) beschreven als 
een zogenaamde lege container waarin ruimtelijke relaties en processen zich afspelen en waardoor 
de stad gevormd wordt. Hedendaagse steden laten zich echter niet beschrijven op deze eenvormige 
manier. Het tegenovergestelde van een Euclidische ruimte is de niet-Euclidische ruimte, ook wel 
relatieve ruimte genoemd in de bekende theorie van David Harvey. In deze theorie worden de  
concepten van absolute en relatieve ruimte uiteen gezet. De theorie over relatieve ruimte is een 
meer relationele manier om tijd en ruimte te analyseren. Volgens Meentemeyer (1989) wordt de 
relatieve ruimte bepaald door de ruimtelijke elementen en processen die er plaatsvinden. Buser 
(2012) specificeert dit verder door te stellen dat dit relationele perspectief meer gericht is op de 
diversiteit van de sociaaleconomische netwerken en relaties die de stedelijke gebieden doorkruisen 
en via deze wijze ruimte wordt geproduceerd. Op deze manier is zelfs afstand tussen twee plekken 
relatief, dit in tegenstelling tot absolute afstand.  
 
2.2.1  De Spatial Triad 

Hoewel het relationele perspectief een betere manier is om de stedelijke ruimte te analyseren dan 
via de Euclidische wijze, ontbreekt er echter nog wel een diepere theoretische analyse om de 
veranderende ruimte door de tijd en de daarbij behorende maatschappelijke ontwikkelingen  te 
kunnen duiden. Henri Lefebvre’s bekende ‘the production of space’ theorie waarbij sociale processen 
via de ruimte uit kunnen worden gelegd, sluit hier beter bij aan. Deze theorie behandeld de 
zogeheten ‘Spatial Triad’ die bestaat uit drie elementen die elkaar continue beïnvloeden en kunnen 
niet onafhankelijk van elkaar gezien worden (Leary, 2009). Het eerste element wordt de ‘perceived 
space’ genoemd, ook wel bekend als de ‘spatial practices’. Dit element wordt gebruikt om de fysieke 
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vorm van ruimte aan te duiden en hoe deze ruimte gegenereerd en gebruikt kan worden door de 
verschillende actoren. Dit wordt ook wel de ‘material city’ genoemd en is empirisch te onderzoeken 
(Leary, 2009). In het kader van deze thesis gaat het hier om de fysieke vorm van gebouwen en 
gebieden en hoe deze steeds verandert naarmate de tijd vordert en hoe verschillende groepen 
mensen hier gedurende de levensduur van de gebouwen gebruik van maken.  
 
 Het tweede element is de ‘lived space’, ook wel de spaces of representation genoemd. Dit is de 
interpretatie van de ruimte door de gebruikers van deze ruimte. Zo krijgt ruimte een sociale en 
symbolische betekenis en draait het vooral bij dit derde element om de associaties en ervaringen die 
de gebruikers hebben van een bepaalde ruimte. Dit derde element kan worden gezien als een extra 
dimensie bovenop de fysieke ruimte en is subjectief (Leary, 2009; Buser 2012). In de kader van deze 
thesis gaat het over de ervaringen die de verschillende actoren hebben bij het gehele 
herbestemmingsproces, de hernieuwde waardering voor het erfgoed en de vorming van een nieuwe 
gebiedsidentiteit en ook de ervaringen van alle gebruikers van de ruimte.  
 
Het derde element uit de ‘Spatial Triad’ is de ‘conceived space’, ook wel de ‘representations of space’ 
genoemd. Dit is de ruimte die beleidsmakers, stedenbouwkundigen en planologen voor ogen 
hebben. Dit is ook wel de meest dominante en technocratische vorm van ruimte. Dit element speelt 
een belangrijke rol in de letterlijke productie van ruimte aangezien dit element de uitvoering 
vertegenwoordigt van het stedelijke beleid (Leary, 2009). In het kader van dit onderzoek draait het 
om het beleid wat betreft het tijdelijk herbestemmen van het leegstaande erfgoed. Hoewel de drie 
elementen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en constant aan verandering onderhevig zijn, 
staat in deze thesis de ‘conceived space’ meer centraal dan de andere twee elementen. Door de 
aanpassing van de perceived space door nieuw ruimtelijk beleid, in dit onderzoek; het faciliteren van 
de tijdelijke herbestemmingen van het erfgoed, wordt ook de ‘lived space’ aangepast en verandert 
de gebiedsidentiteit. 
 
De vraag is nu hoe de ‘Spatial Triad’ gebruikt kan worden in relatie tot de veranderingen die plaats 
vinden in de ruimte en met het oog op het herbestemmen van erfgoed op specifieke plekken in een 
stad. Buser (2012) gaat in zijn artikel dieper in op de theorie van Lefebvre in combinatie met 
ruimtelijke veranderingen in grootstedelijk gebieden. Hierbij stelt hij dat volgens Lefebvre bij elke 
poging om het echt inzicht te krijgen in het concept ruimte, men moet begrijpen dat de concepten 
tijd en ruimte samenhangen en het product zijn van de maatschappij. Aangezien de maatschappij 
dynamisch van aard is en ook veel tijdsdynamiek en interacties kent, geldt dit ook voor het concept 
ruimte (Buser, 2012; Graham & Healey, 1999). Graham & Healey (1999) vullen dit aan door te stellen 
dat ruimte geproduceerd en gecreëerd wordt door sociale activiteiten die plaats vinden binnen en 
tussen bepaalde plekken. Leary (2009; p.196) gebruikt de ‘Spatial Triad’ om de stedelijke ruimte als 
volgt te duiden: ‘a physical entity requiring resources for its maintenance and development, a space 
that is institutionally represented and a place that is socially interactive and historically situated, 
imagined by a range of actors’. In dit citaat komen alledrie de elementen uit de ‘Spatial Triad’ terug 
maar wordt ook benadrukt dat een stedelijke ruimte naast sociaal ook een historisch gesitueerde 
plaats is. Dit historische element komt later in dit hoofdstuk aan de orde.  
 
2.2.2  Het concept Place onderzocht 

Gevolgd door deze theorieën over ruimte is het ook van groot belang om theorieën over het 
concept ‘place’, oftewel plaats te onderzoeken. Graham & Healey (1999; p.628) definiëren het 
concept plaats als volgt: ‘places are articulated moments in networks of social relations and 
understandings’. Net als ruimte is ook plaats een dynamisch concept, is het ook vooral een sociale 
constructie en krijgt een plaats volgens Healey (2009) pas betekenis wanneer er sprake is van een 
juiste context. Het lijkt erop dat een plaats steeds meer wordt geproduceerd door een bepaald event 
wat er zich op de plaats afspeelt.  
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Massey (1994) stelde bijna 20 jaar geleden al dat wereld steeds globaler wordt en dat we in een 
nieuw tijdperk leven wat Marx eens de ‘'the annihilation of space by time' noemde. Dit wordt ook 
wel het ‘time-space compression’ fenomeen genoemd, de wereld werd en wordt door alle 
telecommunicatie mogelijkheden en steeds snellere transportmogelijkheden steeds kleiner en 
makkelijker bereikbaar. Op deze manier worden de economische, culturele en sociale interacties 
vereenvoudigd maar groeit ook de onzekerheid over het concept ‘place’ en welke relatie de mens tot 
bepaalde plekken nog heeft (Massey, 1994). Graham & Healey (1999) stellen namelijk dat de kans 
bestaat dat specifieke plekken betekenisloos worden.  
 
Een betere omschrijving dan betekenisloze plekken is te vinden in de analyse van Reinders (2005) en 
Antrop (2005). Zij stellen dat de verregaande ontwikkelingen op het gebied van transport-
technologieën, telecommunicatie en het ontstaan en belang van virtuele omgevingen het proces van 
‘ontruimtelijking’ veroorzaakt. Dit is volgens hen de ontwikkeling dat het belang van ruimte als 
drager van identiteit afneemt en op deze manier locaties en gebieden worden ‘geneutraliseerd’ 
(Reinders, 2005; Antrop, 2005). Ook de opkomst van ‘pseudo-places’ zoals Disneyland, de 
standaardisatie van gebouwen, de bouw van anonieme ‘suburbs’, ‘shopping malls’, ‘fastfood-
restaurants’ en inwisselbare luchthavens illustreren dit proces (Erickson & Roberts, 1997; Gregory, 
2011). Deze homogene, solistische en als identiteit- en betekenisloos beschouwde plaatsen als 
gevolg van de globalisering worden ook wel aangeduid als ‘non-places’ (Arefi, 1999; Gregory, 2011). 
Yuen (2006) en Kolen (2008) zien dit als het proces van ‘placelessness’ of ‘rootlessness’ aangezien er 
geen identificatie met de plek meer bestaat en waar sociale bindingsprocessen en herinneringen 
bijna afwezig zijn.  
 
2.2.3  De tegenbeweging  

Als tegenreactie hierop komt er echter volgens Yuen (2005) steeds meer aandacht voor het belang 
van en ideeën over locaties, identiteit en plekken in de stad. Deze tegenbeweging is van groot belang 
om de context van deze thesis te kunnen begrijpen. Madanipour (2006) en Boisen e.a. (2011) stellen 
dat er hiervoor onder andere economische beweegredenen aan ten grondslag liggen omdat de 
competitie tussen steden steeds groter wordt. Ze zijn het middelpunt van innovatie en communicatie 
en het aantal mensen die in de stad wonen, groeit nog steeds. Door de identiteit van een plaats te 
vergroten, wordt deze plek aantrekkelijker voor toekomstige bewoners, bedrijven en investeerders. 
 
De hernieuwde belangstelling en focus voor de relaties tussen ruimte en identiteit als tegenbeweging 
op de opkomst van identiteitsloze en neutrale plaatsen, biedt volgens Yuen (2006) een nieuw 
perspectief op de wijze waarop een plek betekenis heeft in de stad en ons dagelijks leven. Aly (2011, 
p. 505) zegt hier over het volgende:  
 
‘Identity is neither an easily reducible, nor a separable quality of places—it is neither constant and 
absolute, nor is it constantly changing and variable. Identity is the glue which binds people together 
and connects them to place. It is the opposite of rootlessness. It brings a sense of belonging, a 
cohesive force which can be powerful enough to overcome some aspects of economic deprivation and 
physical decline. A strong sense of identity can be an attractor, bringing new investment and talent 
into an area’.  
 
Volgens Reinders (2005) is er in de literatuur over de relatie tussen plaats en identiteit, door hem ook 
wel ‘ruimtelijke identiteit’ genoemd, een belangrijke tweedeling te maken: onderzoek naar ‘de 
identiteit van plaats’ en ‘de plaats van identiteit’. Voordat hier verder op in zal worden gegaan, zal 
eerst het algemene concept ‘identiteit’ kort worden behandeld in de volgende paragraaf zodat de 
analyse over de ruimtelijke identiteit in de juiste context geplaatst kunnen worden.  
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2.3  Identiteiten  

 
Eind jaren ’50 werd het begrip ‘identiteit’ voor het eerst gebruikt in de sociale wetenschappen. 

Psychoanalist Erik Erikson introduceerde toen het concept ‘identiteitscrisis’ en daarmee ook het 
gebruik van het begrip identiteit (Brubaker & Cooper, 2000; Fearon, 1999). Sindsdien is het gebruik 
van het begrip in de wetenschap, dat in beginsel verwijst naar de onveranderlijke aard van iets of 
iemand, explosief gestegen (Bauman, 2001; Reinders, 2005; Kalandides, 2011). Volgens Bauman 
(2001) en Fearon (1999) lijkt het wel of er geen ander aspect van het hedendaagse moderne leven 
zoveel aandacht krijgt uit verschillende wetenschappelijke disciplines, van Filosofie, Politicologie tot 
Psychologie en ook later in de ruimtelijke wetenschappen. Naast individuen werden in deze 
wetenschappen ook sociale groepen en gemeenschappen onderzocht en bestudeerd. Deze groepen 
creëerden logischerwijs ook een eigen identiteit. Het begrip ‘identiteit’ verwees vanaf dat moment 
ook niet enkel en alleen meer naar een individu en kon dus betrekking hebben op meerdere 
verschijningsvormen, waaronder ook gebieden en gebouwen (Bauman, 2001; Reinders, 2005).  
 
De laatste twee decennia wordt het begrip ‘identiteit’ echter steeds flexibeler gebruikt en ingezet om 
actuele hedendaagse thema’s en onderwerpen te verklaren (Bauman, 2001). Volgens Reinders 
(2005) ontstonden er echter twijfels over de essentialistische notie van identiteit door de 
toegenomen populariteit en het discipline overstijgend gebruik van het begrip. Het concept van 
‘identiteit’ werd steeds verruimd en daarmee vager, aangezien er zoveel betekenissen aan vast zitten 
en ook werden toegevoegd (Fearon, 1999). 
 
Identiteit als begrip wordt dan ook voornamelijk als een subjectief, sociaal en meerduidig construct 
beschouwd in de postmoderne en poststructuralistische theorievorming, in plaats van een eenduidig 
gegeven (Reinders, 2005; Fearon, 1999; Hauge, 2007). In de postmoderne literatuur wordt gesteld 
dat identiteit niet een duiding is van de bestaande werkelijkheid maar een verbeelding is van de 
werkelijkheid die logischerwijs aan verandering onderhevig is (Dormans e.a., 2003; Kalandides, 
2012). Identiteit is dus een subjectief en sociaal construct. Volgens Caris (2009) hoeft dit niet als 
problematisch worden beschouwd aangezien subjectiviteit van het begrip identiteit een 
noodzakelijke voorwaarde is zodat ook verschillende mensen zich kunnen hechten aan een fysieke 
omgeving en zich hier betrokken bij voelen. Ook Castells (geciteerd in Tomlinson, 2003) onderkend 
dit belang en vult dit als volgt aan: ‘Identity is people’s source of meaning and experience’. Aan 
identiteit wordt dus waarde en ervaringen ontleend en bestaat uit meerdere componenten. Dit 
gegeven is van groot belang in de context van deze thesis, ook de fysieke omgeving heeft een 
identiteit en deze wordt gevormd door waarden, ervaringen en is veranderbaar naarmate de 
componenten aan verandering onderhevig zijn. In de volgende paragraven worden de concepten van 
de ruimtelijke identiteit geanalyseerd.  
 
2.3.1  Ruimtelijke identiteiten 

Het eerste onderzoeksveld, ‘de plaats van identiteit’ richt zich met name op de manier waarop 
plaatsen en ruimten onderdeel kunnen uitmaken van persoonlijke en collectieve identiteiten 
(Reinders, 2005). De gedachte hierbij is dat iedere persoonlijke ervaring een ruimtelijke grondslag 
heeft. Deze categorie wordt door Madanipour (2006) ook wel de ‘social urban space’ genoemd. De 
concepten die hierbij horen zijn ‘place identity’, en ‘place attachment’. Het concept ‘place identity’ is 
volgens Kalandides (2011 & 212) een ongrijpbare en paradoxale term en kent vele betekenissen. Ook 
Hauge (2007) stelt dat concepten zoals ‘place attachment’, ‘place-identity’, and ‘place identification’ 
theoretisch en empirisch moeilijk van elkaar te scheiden zijn. Volgens Reinders (2005) refereert 
‘place identity’ aan de wijze waarop de mens zich met een bepaalde plek kan identificeren door 
middel van de aanwezigheid van symbolische aspecten en betekenissen. En het begrip ‘place 
attachment’ kan volgens Hauge (2007) gedefinieerd worden als het gevoel dat wordt ontwikkeld 
wanneer bepaalde plekken zeer vertrouwd worden.  
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Ondanks deze verwarring tussen deze concepten kan het uiterlijk van een stad, ook wel de ‘urban 
morphology’ genoemd, wel degelijk invloed hebben op het ontwikkelen van een onderscheidende 
‘place identity’, aldus Gospodini (2004). Steden kunnen hierop inspringen door het ontwerpen van 
innovatieve openbare ruimten en het ontwikkelen van ‘flagship’ projecten. Erfgoed kan hierbij 
mogelijk ook een rol spelen. Yuen (2005) stelt namelijk dat erfgoed een belangrijk rol kan spelen bij 
het definiëren van identiteit, het creëren van trots en een gevoel van ‘empowerment’. De rol van 
erfgoed zal later in dit hoofdstuk uitgebreid aan bod komen.  
 
Het tweede onderzoeksveld, ‘de identiteit van plaats’ richt zich op de kenmerken waarmee een plek 
zich onderscheidt door ‘persoonlijkheid’ en ‘identiteit’ van andere plekken. Deze categorie wordt 
door Madanipour (2006) ook wel de ‘built urban space’ genoemd. De concepten die hierbij horen zijn 
‘character’, ‘genius loci’ en de ‘spirit of place’ (Jivén & Larkham, 2003; Yuen, 2005). Het Latijnse 
begrip ‘genius loci’ wordt ook wel vertaald met de term ‘sense of place’ maar deze laatstgenoemde 
heeft door het veelvuldige interdisciplinair gebruik weinig betekenis meer. De term ‘genius loci’ 
verwijst volgens Jivén en Larkham (2003) naar de sfeer van de locatie en de kwaliteit van de 
omgeving. Ook is de term in hedendaagse betekenis verbonden met de authenticiteit en het karakter 
van de plek: ‘de personnalite´ (Jivén & Larkham, 2003). Deze ‘spirit of place’ is niet vluchtig, maar 
kent structuur en betekenissen (Yuen, 2005). Op deze manier onderscheidt de plek zich fysiek van 
andere plekken en is het bijvoorbeeld juist herkenbaar vanwege gezichtsbepalende tekens en 
‘landmarks’ die op hun beurt een diepere symbolische functie hebben (Reinders, 2005; Kalandides, 
2011; Jivén & Larkham, 2003). Ook erfgoed kan deze rol vervullen.  
 
Volgens Gospodini (2004) kan dit hele proces ook op een andere manier worden uitgelegd aangezien 
steden zich steeds meer willen onderscheiden van elkaar door bijzondere grootschalige stedelijke 
herontwikkelingsprojecten te initiëren. Het gevolg is echter dat steden dan juist nog meer 
gelijkenissen vertonen. Op deze manier ontstaat er dan volgens hem een soort gestandaardiseerde 
‘identiteit van plaats’ en daarmee ook een homogenisering van steden. Madanipour (2006) ziet dit 
gevaar ook en stelt dat het design van een gebouw en stad dan gedevalueerd kunnen worden tot een 
‘verpakking’. Een stad kan dan worden gebruikt als elk ander consumptieartikel.  
 
Jivén en Larkham (2003) zijn echter van mening dat ‘character’ en ‘genius loci’ kunnen worden 
gecreëerd door het toepassen van gebieds- of plaats specifiek ontwerp en planning die gericht is op 
de unieke kenmerken van een plek. Bepaalde plannen klakkeloos kopiëren gaat niet, er moet wel 
gekeken worden naar de unieke locatiefactoren. Het gehele plaatje moet kloppen. Castello (2006) 
vult aan dat hierbij de aanwezigheid van een bepaalde vorm van geschiedenis een belangrijk 
component is. Het duidelijk benadrukken en inzetten van historische gebouwen kan hierbij een 
belangrijke rol spelen (Madanipour, 2006). Op deze manier kunnen ruimtelijke identiteiten ook 
bewust gestuurd worden (Reinders, 2005; Jivén & Larkham, 2003). Zenker (2011) en Madanipour 
(2006) stellen dat naast visuele en fysieke kenmerken ook communicatie-uitingen zoals reclame en 
marketing kunnen bijdragen aan een veranderende gebiedsidentiteit. Marketingstrategieën uit het 
bedrijfsleven kunnen worden toegepast om een gewenste gebiedsidentiteit te ontwikkelen. Door 
dragers van de gebiedsidentiteit te vinden en te onderzoeken welke bruikbaar zijn, kan er een 
zogenaamde wensidentiteit ontstaan. Deze wensidentiteit kan dan geprogrammeerd en ‘vermarkt’ 
worden (Brakkee & van der Weide, 2012).  
 

2.4  Het concept erfgoed 

 
Voordat de relatie tussen erfgoed en identiteit zal worden geanalyseerd, is het eerst van belang om 

eerst het concept ‘erfgoed’ nader te onderzoeken.  
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Een algemeen eenduidige geldende definitie van het begrip ‘erfgoed’ bestaat er helaas niet in de 
literatuur (Graham, 2002; Harvey, 2001; Graham & Howard, 2008). Renes (2011) stelt dat erfgoed, 
ook wel cultureel erfgoed genoemd, vaak wordt gedefinieerd als:  ‘sporen uit het verleden die een 
betekenis hebben in het heden’, hetgeen nogal ruim omschreven is. Volgens Graham (2002) ligt het 
pijnpunt in het feit dat het mogelijk is om erfgoed verschillend te interpreteren in elke cultuur en op 
elk moment, maar dat dit ook verschillend kan worden geïnterpreteerd tussen culturen en naarmate 
de tijd vordert. In dat opzicht is het dan ook een breed en complex begrip. Ook omdat het begrip een 
grote verscheidenheid aan onderwerpen kent die allen in de categorie erfgoed vallen (Harvey, 2001).  
 
Praktisch gezien hebben de sporen uit het verleden uit de definitie van Renes (2011) betrekking op 
gebouwen en archeologische vondsten maar ook op zogenaamd immaterieel erfgoed als tradities en 
verhalen. In deze thesis wordt de definitie aangenomen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
die stelt dat cultureel erfgoed, ook wel cultuurhistorie genoemd, een verzamelnaam is voor onder 
andere historische stedenbouwkunde, monumenten, archeologische vondsten en opgravingen maar 
ook beschermde stads- of dorpsgezichten (Rijksoverheid, 2012). De gemene deler is dat deze 
gebouwen, voorwerpen en verzamelingen een grote cultuurhistorische en wetenschappelijke 
betekenis hebben.  
 
2.4.1  De relatie tussen erfgoed en geografie  

Hoewel cultureel erfgoed is gelieerd aan historische omstandigheden, wordt erfgoed ook steeds 
meer gebruikt als startpunt voor de toekomst. Harvey (2001) stelt bijvoorbeeld dat erfgoed meer als 
een proces kan worden beschouwd dan slechts alleen een of meerdere gebouw. Ook schrijft hij dat 
de (her)waardering van erfgoed kan worden beschouwd als onderdeel van de hedendaagse culturele 
praktijk. In de ruimtelijke ontwikkeling speelt cultureel erfgoed de laatste jaren namelijk een grotere 
rol dan voorheen. Kolen (2008) gaat hierin op verder en vindt dat de afgelopen kwart eeuw de 
omgang met cultureel erfgoed drastisch is veranderd. De zogenaamde ‘conserveringsparadigma’ 
heeft plaatsgemaakt voor de ‘transformatieparadigma’. Erfgoed speelt namelijk steeds vaker een 
actieve rol in culturele en ook ruimtelijke transformaties en in de vormgeving van stedelijke 
gebieden. Er kan gesteld worden dat erfgoed nauw is verbonden met geografie en de ontwikkeling 
van een stedelijke identiteit.  
 
Graham e.a. (2000) stellen dat er drie onderwerpen zijn waar erfgoed en geografie elkaar kruisen. 
Erfgoed is ten eerste een ruimtelijke gebeurtenis aangezien gebouwd erfgoed, de categorie die in 
deze thesis centraal staat, zich op een bepaalde plaats bevindt. Ashworth (2002, p. 14) zegt hierover 
het volgende: ‘they are not merely products located in space; the place itself is part of the product’.  
Kolen (2008) stelt dat het verleden een onontkoombare fysieke nalatenschap in de vorm van 
cultureel erfgoed heeft achtergelaten zoals gebouwen, industriecomplexen en havens die allen een 
eigen plek op de kaart hebben, vandaar dat erfgoed tegelijkertijd ook een ruimtelijke gebeurtenis is.  
Het tweede onderwerp dat op het snijvlak staat tussen erfgoed en geografie is toerisme. Wanneer 
erfgoed wordt gebruikt, wordt het ook in stand gehouden. Op deze manier wordt erfgoed een 
economisch en cultureel goed en kan het ook gecommercialiseerd worden. Volgens Klamer (2009) is 
dit zeker het geval wanneer cultuur-historisch erfgoed een bepaalde uitstraling heeft zodat een 
bepaalde belevenis rondom het erfgoed ontstaat en het interessant voor ondernemers wordt.  
 
Het derde onderwerp wat zowel aan geografie als erfgoed lieert is identiteit. Erfgoed kan onderdeel 
uitmaken van de fysieke kenmerken van een plek, die samen met de sociale kenmerken, de identiteit 
van een plek bepalen (Sulsters & Schulbert, 2006). Wanneer cultureel erfgoed onderdeel is van een 
bepaalde plek, bepaalt dit echter niet gelijk de identiteit van een plek. Osborne (2001) stelt namelijk 
dat een ruimtelijke identiteit continue wordt gevormd en ‘gemaakt’ door een reactie op de plek; juist 
de activiteiten die er plaats vinden, bepalen de identiteit van de plek. Monumenten en gebouwen 
zijn dan wel materiele zaken maar; ‘they also evoke specific kinds of meanings and serve as spatial 
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coordinates of identity’ (Osborne, 2001). Hieruit blijkt dat er een wederkerige relatie bestaat tussen 
mensen en de plekken die zij bewonen of bezoeken en de rol die activiteiten spelen in het ontstaan 
en in stand houden van een identiteit van een plek.  
 
Al eerder werd gesteld dat de hernieuwde belangstelling voor erfgoed als tegen beweging kan 
worden gezien van de opkomst van identiteitsloze en neutrale plaatsen (Yuen, 2006). Renes (2011) 
stelt dat er steeds meer aanzetten worden gedaan om erfgoed te integreren in nieuwe wijken om zo 
het gebied een ‘eigen gezicht’ te geven en juist anders en gedifferentieerder dan andere gebieden te 
maken. Deze erfgoedintegratie in een gebied kan variëren van het bewaren van archeologische 
bodemresten en de grote lijnen van de landschapsstructuur verwerken in het nieuwe gebied tot de 
transformatie van historische structuren. Volgens Renes (2011) levert dit vaak spannende en 
creatieve resultaten op. Hierdoor wordt de gebiedsidentiteit en daarmee de stedelijke uitstraling ook 
weer versterkt. In de volgende paragraaf zal het onderwerp ‘gebiedsidentiteit’ nader worden 
geanalyseerd.  
 

2.5  Gebiedsidentiteit  

 
Sulsters en Schulbert  (2006) stellen in hun artikel dat gebiedsidentiteit wordt gekenmerkt door de 

combinatie en de wisselwerking van en tussen zowel fysiekruimtelijke als sociaal-maatschappelijke 
condities. Brakkee en van der Weide (2012) vullen aan dat het hierbij gaat om de zogenaamde 
‘wezenskenmerken’, ook wel het DNA van een gebied genoemd. Daarnaast draait het bij het begrip 
gebiedsidentiteit om de aanwezigheid van een aantal eigenschappen. Deze eigenschappen vertonen 
een grote mate van samenhang, zijn herkenbaar en ook spelen de factoren plaats en tijd, in de zin 
van historische datering, een zeer belangrijke rol (Sulsters & Schulbert, 2006). Steenhuis (2012) vult 
aan dat inzicht in de gelaagdheid en de authenticiteit van de plek of gebied van groot belang is om de 
bijzondere en unieke eigenheid van een locatie te kunnen begrijpen. Er is volgens Mandanipour 
(2006) dan ook een multidimensionale en dynamische blik vereist om de ruimtelijke veranderingen in 
de juiste context te plaatsen. Deze veranderingen zijn namelijk altijd onderdeel van een groter 
proces.  
 
Volgens Reinders (2005) kunnen er en aantal belangrijke veronderstellingen worden gemaakt 
wanneer het gaat over de definitie van een ruimtelijke identiteit. Zoals hierboven is gesteld, bestaat 
een ruimtelijke identiteit, en daarmee een gebiedsidentiteit, uit meerdere lagen. Het is daarom een 
complex fenomeen waarbij veel verschillende betekenissen aan een bepaalde locatie kunnen worden 
gegeven. Volgens Boisen e.a. (2011) kan deze ‘layering’ of gelaagdheid ook kunstmatig worden 
toegepast bij de ontwikkelen van nieuwe ruimtelijke identiteiten. De nieuwe identiteit bouwt dan  in 
meer of mindere mate voort op al bestaande identiteiten van oudere plekken. Deze identiteit is dan 
echter nog wel vrij ‘dun’. Naarmate de tijd vordert en de nieuwe identiteit meer ingeburgerd en 
geaccepteerd is, kan de identiteit ‘dikker’ worden. Op deze manier zal ook het gebied een andere 
plek krijgen in al eerder genoemde ‘mental map’ van de stadsbewoners.  
 
Naast het gegeven dat een gebiedsidentiteit uit meerdere lagen ontstaat en daarmee een complex 
fenomeen is, verondersteld Reinders (2005) dat het ook aan verandering onderhevig is naarmate de 
tijd vordert. De ontwikkeling van een ruimtelijke identiteit is daarom een dynamisch proces en veelal 
zijn er ook een grote hoeveelheid actoren betrokken en gaat het om verschillende schaalniveaus en 
posities (Madanipour, 2006; Boisen e.a.,  2011; Kolen, 2008).  
 
Aan de ontwikkeling van een vernieuwde ruimtelijke identiteit kan het resultaat zijn van een 
verandering in de omgeving. Één van die veranderingen die in deze thesis centraal staat is de 
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herbestemming van een gebouw of gebied. In de volgende paragraaf staat dan ook het concept 
herbestemming centraal.  

2.6  Herbestemming 

 
In de internationale literatuur wordt herbestemming meestal aangeduid met het begrip ‘adaptive 

re-use’. Ook andere termen als ‘remodeling’, ‘conversion’, ‘reworking’ of ‘adaption’ worden gebruikt 
(Plevoets & van Cleempoel, 2011). De precieze definities van deze begrippen variëren echter en zijn 
afhankelijk van het perspectief van de onderzoekers. Zo definiëren Conejos e.a. (2011) het begrip 
‘adaptive re-use’ kort en bondig als volgt: ‘a significant change to an existing building function when 
the former function has become obsolete’.  Velthuis & Spenneman (2007) zien ‘adaptive re-use’ 
meer als een groter proces waarbij aan een gebouw een nieuw bestaan, een heel nieuw leven, wordt 
gegeven door de functie van het gebouw te wijzigen. Plevoets & van Cleempoel (2011) en Bullen & 
Love (2010) geven in hun artikels ook een veel bredere definitie van de term; ‘the function is the 
most obvious change, but other alterations may be made to the building itself such as the circulation 
route, the orientation, the relationships between spaces; additions may be built and other areas may 
be demolished’. Herbestemming kan dus twee dimensies hebben, naast de noodzakelijke 
functieverandering kunnen gebouwen ook een fysieke gedaanteverandering ondergaan om geschikt 
te raken voor de nieuwe functie en gebieden kunnen ook toevoegingen. Hoewel herbestemming 
geen nieuw fenomeen is, is er de laatste de laatste jaren hernieuwde belangstelling in de 
wetenschap voor het herbestemmen van gebouwen op te merken (Plevoets & van Cleempoel, 2011). 
 
Naast deze verschillende perspectieven is het interessant voor de context van deze thesis dat 
Velthuis & Spenneman (2007) het volgende citaat van de al eerder genoemde oud directeur van de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg Asselbergs overnemen: ‘adaptive re-use and development 
actually go hand in hand. Adaptive re-use, then, is a process of change and requires a certain amount 
of creativeness and inventiveness, not just from the architects involved in finding a way to fit a new 
function for the old building, but from all those involved in the process of adaptive re-use.’ Dit 
perspectief is zeer interessant en wordt dan ook gebruikt om de context van deze thesis aan te 
geven. Herbestemming en ontwikkeling gaan samen en naast creativiteit is inventiviteit voor alle 
betrokken actoren in het proces van herbestemming van wezenlijk belang. Op deze manier wordt de 
gewenste ontwikkeling en verandering gestimuleerd.  
 
2.6.1  Drie categorieën   

Wanneer er wordt gekozen om een gebouw een herbestemming te geven, liggen daar meestal een 
aantal redenen aan ten grondslag. Bullen & Love (2010) stellen in hun artikel dat wanneer er voor 
herbestemming gekozen wordt, een proces volgt waarin voor een of meerdere van de drie 
categorieën duurzaam-ecologisch, financieel en sociaal-culturele wordt gekozen waarop de 
herbestemming wordt ingezet. Volgens Bullen & Love (2010) profiteert de omgeving hier ook van. 
Volgens meerdere onderzoekers zijn deze drie categorieën ook de drie belangrijkste redenen 
waarom er in eerste instantie voor herbestemming van een gebouw wordt gekozen (Gelinck, 2010; 
Velthuis & Spenneman, 2007; Bullen & Love, 2010 & 2011; Australian Government, 2004; Conejos 
e.a, 2011).  
 
Wat betreft de duurzaam-ecologische categorie, volgens vele onderzoekers past herbestemming 
uitstekend in een duurzame en groene samenleving (Gelinck, 2010; Velthuis & Spenneman, 2007; 
Bullen & Love, 2010 & 2011; Australian Government, 2004; Conejos e.a, 2011). Gelinck (2010) stelt 
dat door het besparen van veel sloopafval en het overbodig maken van nieuwbouw, herbestemming 
bijdraagt aan een duurzame leefomgeving. Ook door het niet te hoeven produceren van nieuwe 
bouwmaterialen, wat veel energie en CO2-uitstoot scheelt, wordt er bijgedragen aan een groenere 
omgeving (Australian Government, 2004; Bullen & Love; 2010). Bovendien zal het gebouw door 
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herbestemming gemoderniseerd worden en wordt daarmee zuiniger op energiegebied. Ook zal de 
levensduur van het gebouw worden verlengd (Velthuis & Spenneman, 2007).  
 
Wat betreft de financiële redenen om te kiezen voor herbestemming, het geven van een tweede 
leven aan een gebouw kent veel economische voordelen. Naast het feit dat leegstand en 
bijbehorende kosten worden tegengegaan, waarover later in deze thesis dieper op zal worden 
ingegaan, hoeft er geen geld en tijd te worden gespendeerd aan afbraak en nieuwbouw. Ook 
ontstaat er langzamerhand een groeiend besef bij veel onderzoekers dat het juist goedkoper is om 
kwalitatief in goede staat verkerende oude gebouwen aan te passen voor nieuw gebruik dan om 
sloop en nieuwbouw te plegen, ook vanwege de economische crisis (Velthuis & Spenneman, 2007; 
Bullen & Love, 2010 & 2011; Australian Government, 2004).  
 
Tot slot een inleiding van de sociaal-culturele redenen die ervoor zorgen dat er voor herbestemming 
wordt gekozen. In vergelijking met de, in de literatuur uitgebreid beschreven, financiële en 
ecologische redenen om te kiezen voor herbestemming zijn de sociaal-culturele redenen om te 
kiezen voor herbestemming wat minder goed vertegenwoordigd. Wellicht wordt dit verklaard 
doordat veel bestaande studies over herbestemming een specifiek disciplinair perspectief kennen, 
terwijl er herbestemming juist wordt gezien als een proces met een interdisciplinair karakter. Ook 
wordt gesteld dat vele onderzoekers niet of slechts minimaal oog hebben voor de betekenis van het 
gebouw dat wordt herbestemd. Dit vormt echter een heel belangrijk onderdeel van de sociaal-
culturele redenen om te kiezen voor herbestemming (Plevoets & van Cleempoel, 2011). In de 
volgende paragraven zal dit uitvoerig worden beschreven.  
 
2.6.2  Het herbestemmen van historische gebouwen 

In diverse studies komt naar voren dat de lokale gemeenschap er profijt van kan hebben wanneer 
oude historisch waardevolle gebouwen door middel van herbestemming worden behouden en 
hergebruikt (Australian Government, 2004; Bullen & Love, 2010 & 2011; Velthuis & Spenneman, 
2007; Cerutti, 2011; Fiske e.a., 2008; Sijbers, 2009). Het gebouw kan een bepaalde waarde voor de 
samenleving hebben, bijvoorbeeld omdat het een bepaalde architectonische of esthetische waarde 
of een diepgeworteld verleden in de lokale gemeenschap heeft (Velthuis & Spenneman, 2007). Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat Velthuis & Spenneman (2007) aangeven dat herbestemming van oude 
gebouwen ook vaak niet tot stand kan worden gebracht zonder de wil en de hulp van de 
gemeenschap. Dit wordt als volgt treffend verwoordt: ‘The real limitations are not archaeological, 
aesthetic, economical or functional, but psychological: the limits created by preconceptions, and by 
lack of imagination. Once the will is there, the skill and ingenuity will follow’ (Latham, 2000). Naast 
creativiteit en inventiviteit zijn dus ook vaardigheden en vindingrijkheid van de betrokken partijen bij 
herbestemming van groot belang. 
 
Bullen en Love (2011) stellen dat wanneer er sprake is van herbestemming van historisch 
waardevolle gebouwen, de architectonische, sociale, culturele en historische waarden van het 
gebouw wel zo veel mogelijk moeten worden behouden zodat het gebouw herkenbaar blijft. Het is 
echter wel zo dat door het herbestemmen veelal de binnenkant van het gebouw in meer of mindere 
mate wordt gemoderniseerd, om geschikt te raken voor de nieuwe functie. Uit de literatuur blijkt dat 
wanneer de waardevolle en historische onderdelen van de oude gebouwen worden benut en deze 
worden verbonden met de nieuwe invulling van het gebouw, er op deze manier een nieuwe 
identiteit kan worden gevormd (Cerutti, 2011; Fiske e.a., 2008; Sijbers, 2009; Bullen & Love, 2011).  
 
Het gegeven dat er een nieuwe identiteit kan ontstaan door het herbestemmen van leegstaande 
gebouwen is een van meest belangrijke processen die de basis vormen voor deze thesis. Bullen & 
Love (2011) beschrijven dit proces treffend aangezien zij stellen dat er door herbestemming een 
hedendaagse ‘layer’ aan het gebouw wordt toegevoegd. Zo wordt er waarde wordt toegevoegd voor 
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de toekomst en de ‘genius loci’ van het gebouw versterkt, vooral wanneer de herbestemming leidt 
tot mixen van functies in het gebouw (Plevoets en van Cleempoel, 2011; Gelinck, 2010).  
 
Het tegengaan van leegstand is een andere belangrijke reden die in de categorie van sociaal-culturele 
redenen past om te kiezen voor herbestemming. Naast dat het natuurlijk ook financiële nadelen 
heeft, heeft het ook maatschappelijke gevolgen. Leegstaande gebouwen zorgen namelijk voor gaten 
in het stedelijk weefsel, verminderde sociale binding van bewoners en hebben ook verloedering, 
verval en verrommeling van de leefomgeving tot gevolg met alle bijbehorende problematiek van dien 
(Oosting, 2010; Schutten, 2010, Asselberg e.a., 2008). De volgende paragraaf zal dieper ingaan op de 
term ‘leegstand’ en wat leegstaande gebouwen voor invloed hebben op de omgeving. 

2.7  Leegstaande gebouwen 

 
Leegstand is het resultaat van wanneer een gebouw haar functie verliest en er geen nieuwe functie 

voor in de plaats komt. Asselbergs e.a. (2008) stelt dat er verschillende vormen en ook combinaties 
van verschillende vormen van leegstand te onderscheiden zijn. Zo zijn er onder andere planologische, 
juridische, opzettelijke, gedeeltelijke en structurele leegstand te onderscheiden. Deze vormen van 
leegstand zijn het gevolg van bijvoorbeeld verandering van beleid, materiële veroudering en 
economische conjunctuurschommelingen en zoals uit de inleiding al bleek zijn er alleen in Nederland 
al  naar schatting schatting 10.000 leegstaande monumenten en andere bijzondere historische 
gebouwen (Van Leeuwen, 2012; Gelinck, 2010; Asselbergs e.a., 2008). 
 
Hoewel leegstaande gebouwen niet per definitie problemen veroorzaken, ontstaan volgens diverse 
onderzoekers wel problemen wanneer een gebouw langer dan twee jaar leegstaat. Op dat moment 
valt dit onder de categorie ‘structurele leegstand’. Uit de literatuur blijkt dat na twee jaar leegstand  
er meestal negatieve effecten ontstaan die invloed hebben op de kwaliteit van de omgeving. Tevens 
wordt deze vorm van leegstand door de omgeving als het meest problematisch ervaren. Structurele 
leegstand zorgt namelijk voor een langdurige verstoring van stedelijke processen, zorgt voor een 
negatieve uitstraling en heeft verval, vandalisme en verloedering als gevolg (Oosting, 2010; Fiske e.a., 
2008).  
 
Naast de (hoge) financiële kosten van leegstand, zoals onderhouds-, belasting-, energiekosten en 
herstelkosten van verval heeft leegstand ook sociaal-culturele kosten. Deze minder in het oog 
springende kostenpost omvat de waardevermindering of de lagere waardevermeerdering van het 
pand. Volgens Taminiau & Jongen (2010) is dit het gevolg van verval, slechte publiciteit en 
achteruitgang van de omgeving. Een langdurig leegstaand object heeft immers ook een negatief 
effect op de omgeving aangezien het zorgt voor een ‘doods’ en verrommeld gedeelte in de buurt. 
Hierdoor ontstaan hoge maatschappelijke kosten aangezien leegstand zorgt voor onveiligheid in de 
wijk of gebied vanwege de afwezigheid van of minder verlichting en een verminderde sociale 
controle. Ook zorgt het voor een afname van de levendigheid aangezien er geen activiteiten 
plaatsvinden en het personenverkeer hierdoor wordt verminderd. Dit allen kan resulteren in een 
verslechterd imago en negatieve associaties met de omgeving waarin het leegstaande pand zich 
bevindt. Op deze manier ontstaat er een negatieve gebiedsidentiteit.  
 
Een van de mogelijkheden om leegstand tegen te gaan in transformatiegebieden is om een gebouw 
een herbestemming te geven.  Op deze manier wordt een nieuwe functie gegeven aan gebouwen die 
hun oorspronkelijke functie hebben verloren zoals al eerder werd beschreven. In het onderzoek van 
Taminiau & Jongen (2010) wordt naar voren gebracht dat het proces waarin wordt gezocht naar een 
geschikte permanente functie vaak een tijdrovend en complex proces is. Dit heeft tot gevolg dat een 
gebouw nog langer leeg staat. Ook kan een gebrek aan financiële middelen er natuurlijk voor zorgen 
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dat er niet tijdig een nieuwe permanente functie voor een gebouw kan worden gevonden. Een 
mogelijke oplossing is dan om een gebouw tijdelijk te herbestemmen.  
 

2.8  Tijdelijk gebruik 

 
Tijdelijke gebruik van gebouwen zorgt er volgens Oosting (2010) voor dat het gebouw en haar 

omgeving onder andere weer een plek krijgen in de ‘mental map’ van de buurtbewoners. En 
desondanks het tijdelijke karakter, wordt de verdere ontwikkeling van het gebied wel degelijk door 
de tijdelijke invulling(en) beïnvloedt (Oswalt e.a., 2007).  
 
Aangezien de focus van dit onderzoek zich richt op de ruimtelijke gevolgen van tijdelijk gebruik, 
zullen de juridische aspecten en uitgebreide procesbeschrijvingen van tijdelijk gebruik buiten 
beschouwing worden gelaten.  
 
Hoewel het concept van tijdelijk gebruik of tijdelijke herbestemming al enkele jaren in de marge van 
de Nederlandse stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening gonst, is er nog geen veelgebruikte 
standaarddefinitie van de termen tijdelijk gebruik, tijdelijke functie, tijdelijk herbestemmen of 
gebruik maken van de tussentijd (Schutten, 2011). Sinds enkele jaren wordt er echter wel steeds 
vaker gebruik gemaakt van tijdelijke herbestemmingen en is het zodoende een steeds bekender 
begrip geworden. Volgens Havemann en Schild (2007) hangt er echter wel nog steeds een 
ongrijpbare sfeer om het begrip tijdelijke gebruik. Waarschijnlijk is dit het geval omdat het zo’n 
ongepland karakter heeft en in principe alles tijdelijk is (Blumner, 2006; Studio UC, 2003; Bergevoet 
& van Tuijl, 2012).  
 
Nadat Sijbers (2009) in haar onderzoek een grote hoeveelheid (inter)nationale literatuur met elkaar 
heeft vergeleken, geeft ze de volgende definitie van tijdelijk gebruik die ook voor deze thesis zal 
worden gebruikt: ‘Het gebruik van een leegstaande ruimte of onbenut gebied, voor korte tot 
middellange duur, op een wijze die niet in verbinding staat met de oorspronkelijke functie. En die tot 
de komst van de (al dan niet bekende) definitieve functie een positieve bijdrage levert aan het 
gebied. Deze functies kunnen ontstaan zonder dat daarvoor verandering van regelgeving in de 
ruimtelijke ordening noodzakelijk is’.   
 
Bij tijdelijk gebruik wordt dus op een flexibele en efficiënte wijze een tijdelijke invulling gegeven aan 
een gebied, in de periode tussen het wegvallen van de oude functies en de totstandkoming van de 
nieuwe functies (Oosting, 2010; Schutten, 2011; Studio UC, 2007; Blumner, 2006; Havemann & 
Schild, 2007; Teder, 2011). Deze periode, ook wel een pauzemoment genoemd, is de tijdsspanne 
waarin het tijdelijke gebruik van een gebouw plaatsvindt. Naast gebouwen kunnen ook 
braakliggende gebieden gebruik maken van tijdelijke invullingen. Logischerwijs is de gelimiteerde 
tijdsperiode het belangrijkste kenmerk tijdelijke herbestemming van een gebouw of een gebied. Een 
tijdelijke invulling aan een gebied of gebouw kan variëren van een dag tot enkele jaren, ook dit 
maakt tijdelijk gebruik zo ongrijpbaar. 
 
Volgens Blumner (2006) en Studio UC (2003) is een tijdelijke invulling afhankelijk van de duur totdat 
de nieuwe functie van een gebouw is gerealiseerd. Vrolijk & Schutten (2012) stellen echter dat 
tijdelijk gebruik niet alleen slechts als een tijdelijke oplossing hoeft te fungeren maar dat het ook kan 
worden gezien als een ‘voorschot op de toekomst’, zonder alomvattend masterplan. Dit denkbeeld is 
echter vrij nieuw en kan gezien worden als consequentie van de economische crisis; we bevinden ons 
momenteel ook in een economische tussentijd. Schutten (2012) stelt dat dit mogelijkheden biedt om 
de stad opnieuw te ‘doordenken’ en tijdelijk gebruik van gebouwen is hier een onderdeel van. De 
startbeeld-ontwikkelmethode uit het onderzoek van Bergevoet & van Tuijl (2012) is hier ook een 
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goed voorbeeld van. Voordat hier verder op in zal worden gegaan, zal eerst de geschiedenis en de 
kenmerken van tijdelijk gebruik nader worden geanalyseerd.  
 
2.8.1  De geschiedenis van het tijdelijke gebruik 

Volgens Schutten (2012) heeft het tijdelijk gebruik al jarenlang gefungeerd als oplossing voor gaten 
in de Nederlandse planvorming; buiten de formele instituties om werden alternatieve methoden in 
de omgeving van architectuur, ruimtelijke ordening en stedenbouw onderzocht en uitgeprobeerd. 
Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de eerste krakersbolwerken in de jaren ‘60 en een van de 
eerste grote tijdelijke initiatieven in Nederland; de NDSM-werf eind jaren ’90.  
 
De toepassing van tijdelijk gebruik is dan ook geen nieuw fenomeen. Blumner (2006) geeft in haar 
artikel het Berlijnse park ‘Tiergarten’ als voorbeeld, die kort na de Tweede Wereldoorlog al tijdelijk in 
gebruik werd genomen om groente te verbouwen. Theoretisch gezien, stelt Jorg (2008), kan het 
begrip ‘tijdelijk gebruik’ terug worden gevoerd naar theoretische modellen uit eind jaren ’50. De 
‘Situationist International’, een groep Europese revolutionairen protesteerde toen tegen de 
verregaande homogenisering van de stad wat volgens hen het resultaat was van de op 
functiegerichte stedelijke planning. Tijdelijk gebruik werd ingezet als ‘action method’ om passief 
gebruik van de stad tegen te gaan en om zo de levendigheid in het gebied te vergroten (Jorg, 2008).   
 
Vervolgens stelt Jorg (2008) dat het concept van tijdelijk gebruik ook terug is te voeren naar een 
Engelse architectencollectief. Dit collectief genaamd Archigram was in de jaren ’60 en ’70  
geïnspireerd door architect Cedric Price. Het belangrijkste concept van Price was de ‘calculated 
uncertainty’, waarbij tijdelijke en flexibele structuren elk moment kunnen worden gewijzigd of 
stopgezet al naargelang de behoefte van het moment (Donkers, 2011; The Telegraph, 2003).  Het 
belangrijkste perspectief van architectencollectief Archigram was dat de gebouwde omgeving moest 
kunnen meebewegen met de eisen die de samenleving stelde, oftewel, het fysieke moest de 
stedelijke dynamiek volgen. Het inzetten van tijdelijk gebruik werd hiervoor gebruikt.  
  
Een ander bekend voorbeeld van internationaal tijdelijk gebruik zijn de tijdelijke stranden aan de 
rivieroever van de Seine in Parijs, ook wel bekend als de ‘Paris Plage’ waar autowegen langs de Seine 
in de zomer voor vier weken worden getransformeerd tot stadsstrand (Blumner, 2006). Ook is New 
York bekend vanwege haar veelvuldige gebruik van tijdelijke invullingen aan gebieden en gebouwen 
de afgelopen decennia. Een van de bekendste voorbeelden zijn de ‘community gardens’ waarbij een 
stuk grond tijdelijk door de lokale gemeenschap wordt gebruikt om groenten en fruit te verbouwen 
(Blumner, 2006).  
 
In de Duitse ruimtelijke ordening is het gebruik maken van tijdelijke invullingen heel bekend.  Hier 
wordt het begrip ‘Zwischennutzung’ gebruikt. Vooral in de ongekroonde hoofdstad van de tussentijd 
Berlijn worden gebieden en gebouwen veelvuldig tussentijds gebruikt (Studio UC, 2007). Berlijn kent 
een grote hoeveelheid ongebruikte locaties met nu nog onbekende toekomstige herbestemming en 
is daarom een zeer geschikte plek voor tijdelijk gebruik (Studio UC, 2007). Letterlijk vertaald betekent 
de term ‘Zwischennutzung’, ‘tussentijds gebruik’. Dit impliceert dat er een duidelijk begin- en 
eindpunt is wanneer het tijdelijke gebruik wordt ingezet wat echter niet in alle gevallen zo is.  
 
 In de Engelstalige literatuur worden de termen ‘interim use’, ‘transitional use’, ‘temporary use’ en 
‘transitory use’ veelvuldig gebruikt om aan te geven dat een gebied of gebouw tijdelijk wordt 
gebruikt (Oswalt e.a., 2007; Blumner, 2006; Havemann & Schild, 2007; Teder, 2011). Tijdelijk gebruik 
is dan wel geen nieuw fenomeen maar heeft de laatste decennia wel meer aandacht gekregen. Ook 
is het meer divers geworden en kent het een meer structureel karakter (Studio UC, 2007). 
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2.8.2  De kenmerken van het tijdelijke gebruik 
Zoals hierboven vermeld is de gelimiteerde tijdsperiode van tijdelijk gebruik een belangrijk 

kenmerk Deze periode kan dus variëren één dag tot een aantal jaar. Wanneer een gebouw enkele 
jaren een tijdelijke invulling krijgt, ontstaat er eigenlijk een soort semipermanente functie (Blumner, 
2006).  
 
Tijdelijk gebruik kent naast een beperkte tijdslimiet nog een aantal andere belangrijke kenmerken. Zo 
blijkt uit de literatuur dat het gebied en de schaal van tijdelijk gebruik nogal van elkaar kunnen 
verschillen (Studio UC, 2007; Blumner, 2006). Tijdelijk gebruik kan bijvoorbeeld betrekking hebben 
op festivals, parken en tuinen, sport- en recreatievelden, parkeer- en opslagplaatsen, kunst- en 
cultuurevenementen en tijdelijke alternatieve woonfuncties. Voorbeelden hiervan zijn 
woonwagenkampen en studentenhuisvesting. Tijdelijk gebruik wat meer in de context van deze 
thesis past is het hergebruik van leegstaande oude (industriële) gebouwen door ruimte te geven aan 
bijvoorbeeld startende ondernemers, nieuwe woonvormen en het organiseren van culturele en 
maatschappelijke evenementen. 
 
Hoewel tijdelijke gebruik van gebouwen en ook gebieden diverse verschijningsvormen heeft, stelt 
Teder (2011) vast dat tijdelijk gebruik vaak een ‘bottom-up’ initiatief is. Dit is echter niet in alle 
gevallen zo. Hoewel het tijdelijke gebruik echter niet geïmplementeerd wordt in de 
planningsdocumenten, is het vaak wel formeel geaccepteerd door de lokale overheid. Ook krijgt het 
gebouw of gebied door het tijdelijke gebruik meestal een publiek karakter voor zover dit in het 
verleden nog niet het geval was. Uit de literatuur blijkt verder dat tijdelijk gebruik veelal tegen zo 
laag mogelijke kosten wordt ingericht (Studio UC, 2007; Teder, 2011). Tevens stelt Studio UC (2007) 
vast dat door een hoge mate van persoonlijke inzet en betrokkenheid van de betrokken actoren  er 
meerwaarde kan worden gecreëerd. Dit komt weer overeen met de wil en betrokkenheid van de 
lokale gemeenschap om leegstand aan te pakken en herbestemming te laten slagen.  
 
Een ander kenmerk wat Teder (2011) in haar artikel aangeeft van tijdelijk gebruik is dat deze periode 
vaak wordt gebruikt voor experimenten. Op deze manier worden diverse mogelijkheden voor het 
toekomstige gebruik van het gebied of gebouw uitgeprobeerd en kunnen ook verschillende actoren 
bij het proces worden betrokken. Zo ontstaat er een levend ‘laboratorium’ waarbij nieuwe 
perspectieven ontstaan (Thissen, 2010; Studio UC, 2003). Dit biedt veel kansen en mogelijkheden 
voor verschillende actoren op diverse vlakken. Zo kan een gebouw of gebied op een nieuwe manier 
in de markt worden gezet en bekend worden gemaakt onder mogelijk toekomstige investeerders. Op 
deze manier kunnen de onderhouds- en beveiligingskosten voor de eigenaar worden verminderd en 
wordt tevens de creativiteit van de initiators van het tijdelijk gebruik onder de aandacht gebracht 
(Blumner, 2006).  
 
Vervolgens kan het ontstaan of vermeerderen van publieke aandacht voor het gebouw of gebied de 
basis vormen voor commerciële interesse voor herontwikkeling. Tijdelijk gebruik kan bijdragen aan 
een hernieuwde identiteit van het gebied. Gelinck (2010) stelt in zijn artikel namelijk dat historische 
gebouwen na (tijdelijke) herbestemming kunnen uitgroeien tot ‘parels van de stad’. Waar in het 
verleden oude leegstaande gebouwen als een probleem werden gezien, wordt tegenwoordig steeds 
meer de waarde en de potentie voor het omliggende gebied ervan ingezien (Ball, 1996; Studio UC, 
2003).  

2.9  De situering van tijdelijk gebruik in de stedelijke ruimte 

 
Aangezien deze thesis wordt geschreven in stadsgeografisch perspectief, is het van groot belang 

om te situeren waar precies leegstand van gebouwen en dus herbestemming van deze gebouwen 
voornamelijk plaats vinden. In deze thesis wordt de focus gelegd op binnenstedelijke 
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gebiedsontwikkelingen, ook wel ‘stadsreparaties’ genoemd. Deze reparaties zijn onder te verdelen in 
twee categorieën: transformatie waar verdichting ook onderdeel van kan zijn en herstructurering, 
waarbij de aanwezige dominerende functies ook na het vernieuwingsproces dominerend blijven in 
het gebied (De Zeeuw, 2007). In dit onderzoek zal de focus worden gelegd op gebieden waar de 
functies worden veranderd. Dit zijn de zogenaamde transformatiegebieden.  
 
In de literatuur wordt gesteld dat veel leegstaande gebouwen zich vooral in voor- en naoorlogse 
wijken en in verouderde haven- en industriegebieden bevinden (Huffstadt, 2010; Cerutti, 2011). Door 
stedelijke groei zijn deze centraler, maar toch nog wat geïsoleerd, in de stad komen te liggen. Deze 
verouderde haven- en industriegebieden zijn volgens Peeters (2008) goede locaties om te 
transformeren en zijn dan ook de typische transformatiegebieden. Deze gebieden worden vaak 
herontwikkeld tot nieuwe stedelijke gebieden met een mix van diverse hoogwaardige functies zoals 
wonen, werken en recreatie. Een belangrijke voorwaarde voor een geslaagde gebiedstransformatie 
blijkt een goed bereikbare binnenstad te zijn (Casas Valle & Kompier, 2007). De locatie van het 
transformatiegebied is zeer van belang. Ook de aanwezigheid van aansprekende (cultuur)historische 
waardevolle gebouwen blijkt als een van de mogelijkheden te worden beschouwd om een gebied 
succesvol te kunnen transformeren naar een hoogwaardig stedelijk gebied (Peeters, 2008).  
 
Voordat een nieuwe functie of meerdere functies definitief worden ontwikkeld in een 
transformatiegebied, is er vaak wel al enige tijd verstreken. Ook is deze vorm van 
gebiedsontwikkeling complexer dan gebiedsontwikkeling op uitbreidingslocaties aan de rand van de 
stad. Er is namelijk vaak sprake van versnipperd bezit, eigendomsgrenzen, zijn er strenge en 
ingewikkelde (milieu)regelgeving en veiligheidseisen. Ook hebben verschillende partijen veelal hun 
eigen belangen en is er vaak sprake van bodemvervuiling (van Leeuwen, 2012; Meijboom, 2010; 
Schönau & de Bruijne, 2008; Bergevoet & van Tuijl, 2012). De bewegingsvrijheid voor 
gebiedsontwikkeling binnen de stadsgrenzen wordt hierdoor flink beperkt. Daarbij komt natuurlijk 
dat ook de externe factoren wat betreft gebiedsontwikkeling minder stabiel zijn. Door de 
economische crisis zijn veel ontwikkel- en bouwplannen opgeschort of worden slechts gedeeltelijk 
uitgevoerd. Verder zal ook de regelgeving wellicht veranderen. Dit maakt de gehele 
transformatieopgave nog complexer en zeer onvoorspelbaar.  
 
Voor de vastgoedcrisis uitbrak, werd er van een maakbare samenleving uitgegaan. Kenmerkend was 
het gegeven dat er een integraal eindbeeld werd vastgelegd, dit wordt ook wel eindbeeldplanning 
genoemd. De huidige maatschappelijke ontwikkelingen zorgen er echter voor dat gangbare stads-
ontwikkelmethoden moeten worden aangepast. Een belangrijk voorbeeld van een nieuwe methode 
is startbeeldplanning. Hierbij zijn dynamiek en flexibiliteit de belangrijkste kenmerken en wordt er 
gewerkt met een ontwikkelperspectief waarbij verschillende toekomstscenario’s passen (Bergevoet 
& van Tuijl, 2012).  
 

2.10  De effecten van tijdelijk gebruik op de ontwikkeling van een gebiedsidentiteit 
 

Volgens Sentel en van Elst (2008) wordt identiteit gevormd door drie pijlers; gedrag, communicatie 
en symboliek. Sijbers (2008) voegt in haar onderzoek hier de vierde pijler beleving aan toe aangezien 
identiteit onder andere wordt gevormd door de waarnemingen en ervaringen die mensen met een 
bepaald gebied hebben. Deze pijlers kunnen weer gerelateerd worden aan de drie elementen van de 
Spatial Triad die in paragraaf 2.2 is besproken. Door de herbestemming van leegstaande gebouwen 
in transformatiegebieden worden ook de vier pijlers aangepast en zo wordt de gebiedsidentiteit 
veranderd.  
 
Hieronder zullen kort de vier pijlers gedrag, communicatie, symboliek en beleving worden besproken 
die de identiteit van een gebied bepalen en wanneer door verandering van een pijler, de identiteit 
van een gebied kan worden aangepast. 
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2.10.1  Gedrag, communicatie en branding 

De eerste pijler ‘gedrag’ heeft betrekking op de activiteiten en evenementen die in het gebied 
plaatsvinden (Sijbers, 2008). Zoals al eerder in deze thesis aan bod is gekomen, stond in de oude 
situatie, het gebouw leeg en was er sprake van een ‘doods’ en verrommeld stuk in de buurt. Dit 
zorgde voor onveiligheid en een slecht imago. Vanwege de inzet van een tijdelijke functie ontstaan er 
langzaam diverse typen activiteiten die kunnen variëren van festivals, kunst- en cultuurevenementen 
tot hernieuwde bedrijvigheid in de zin van startende ondernemers en kunstenaars (Studio UC, 2007; 
Blumner, 2006).  
 
Tijdelijke activiteiten en evenementen in het gebied zorgen ervoor dat het gebied niet verder 
verloedert en achteruitgaat. Op termijn zorgt dit voor een vernieuwde levendigheid, een verbeterde 
toegankelijkheid, een grotere hoeveelheid personenverkeer en een menging van functies, veiligheid 
en diversiteit in het gebied (Sijbers, 2009; Filius, 2010). Volgens Filius (2010) wordt er hierdoor een 
verbeterde ‘quality of place’ ontwikkeld; een aantrekkelijke,  gevarieerde en tolerante leefomgeving. 
Door experimenten met het gebouw en de ruimte toe te laten, middels het organiseren van 
activiteiten en evenementen, kan er een brug worden geslagen naar de toekomst (Teder, 2011). Op 
deze manier ontstaat er een positievere sfeer in het gebied, raakt het gebied bekend bij de 
gebruikers en deelnemers van de activiteiten en zo verandert ook langzamerhand de 
gebiedsidentiteit in positief opzicht.  
Er schuilt volgens Blumner (2006) echter het gevaar in het gegeven dat het voor tussentijdse 
activiteiten moeilijk kan zijn om plaats te maken voor de geplande definitieve bestemmingen, zeker 
wanneer de tijdelijke activiteiten en evenementen succesvol zijn en geen vervolg krijgen in het 
uiteindelijke plan.   
 
De tweede pijler ‘communicatie’ heeft betrekking op de verandering in de manier van aandacht die 
aan het gebied wordt geschonken (Sijbers, 2009). Waar eerst bij leegstaande gebouwen, een gevoel 
van onveiligheid en verloedering vooral de negatieve aspecten de boventoon voerden, ontstaat door 
het gebruik van tijdelijke invullingen, langzamerhand een positievere sfeer rondom het gebied. 
Blumner (2005) legt uit dat tijdelijke invullingen namelijk zorgen voor aandacht en dat deze aandacht 
op haar beurt weer zorgt voor een betere bekendheid van het gebied bij het bezoekend publiek. 
Volgens Sijbers (2009) stelt het gebruik van tijdelijke functies ervoor zorgt dat er aandacht wordt 
gevestigd op het feit dat er veranderingen in het gebied worden doorgevoerd. Hierdoor wordt het 
draagvlak onder omwonenden en ondernemers vergroot en dit kan ook leiden tot belangstelling van 
mogelijke toekomstige investeerders (Blumner, 2005). 
 
Verder valt het concept ‘branding’ ook onder de communicatie-pijler. De term ‘branding’ komt van 
origine uit het bedrijfsleven en is een marketingterm. Branding wordt ingezet voor de creatie of de 
verbetering van het imago van een product (Kavaratzis & Ashworth, 2008). Daarnaast bestaat er ook 
‘corporate branding’, waarbij het imago van bedrijven worden gemanaged. Kavaratzis & Ashworth 
(2008) stellen dat er veel overeenkomsten zijn van ‘corporate branding’ met het ‘branden van 
plaatsen, ook wel  ‘place branding’ genoemd. De overeenkomsten zijn onder andere de complexiteit, 
sociale verantwoordelijkheid en de lange termijn planning van beide categorieën. Het grote verschil 
is echter dat plaatsen geen duidelijke organisatiegrenzen hebben, zich in de ruimte bevinden en geen 
zogenaamd strategisch centrum kennen. Sentel & van Elst (2008) stellen dat bij locatie- en 
vastgoedbranding er wordt gekeken naar de onderscheidende waarden van het fysieke gebied en dat 
hierbij het formuleren van een identiteit het uitgangspunt is.   
 
De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor ‘place branding’ stelt Zenker (2011). Er zijn 
verschillende schaalniveaus aan te wijzen waarop gebiedsbranding plaats vindt; het varieert van 
locatie, wijk, dorp of stad of zelfs een land in zijn geheel. Place branding kent dan ook verschillende 
doeleinden zoals het aantrekken van investeerders, bewoners en toeristen. Tot voor deze periode 



 
31 

was er meer aandacht voor het vermarkten van plaatsen, dit wordt ook wel ‘place marketing’ 
genoemd (Kalandides, 2012; Kavaratzis & Ashworth, 2008). Boisen, e.a. (2011) stellen dat ‘place 
branding’ een specifieker onderdeel is van ‘place marketing’. Volgens Zenker (2011) hebben de twee 
begrippen echter een ander perspectief. ‘Place marketing’ heeft volgens hem naast een 
economische, ook een grote sociale functie waarbij er met een zogenaamde ‘customer-orientated 
approach’ wordt gewerkt. Op deze manier wordt een gebied zo gebrand dat hij aansluit op de 
wensen en behoeften van de doelgroep. Dit wordt ook wel de ‘outside-in’ benadering genoemd 
(Sentel & van Elst, 2008).  
 
Het grote verschil met ‘place branding’ is dat hierbij de identiteit en de kernwaarden van het gebied 
of product het startpunt zijn wanneer een gebied wordt gebrand (Sentel & van Elst, 2008). Deze 
strategie wordt ook wel de ‘inside-out’ benadering genoemd. Het toepassen van ‘place branding’ 
wordt als een strategische manier gezien om het imago van een plek aan te passen (Kalandides, 
2012). Zo kan er worden gestuurd op een verandering van de gebiedsidentiteit.  
 
Dit proces komt overeen met de theorie van Anholt (2007) die stelt dat branding vooral draait om 
het proces waarbij een identiteit tot stand wordt gebracht, om op deze manier het imago te vormen, 
te managen en hier invloed op uit te oefenen. Een bewuste sturing op identiteit is een belangrijk 
kenmerk van branding zodat op deze manier positieve associaties ‘kunstmatig’ worden gecreëerd. 
Op deze manier ontstaat er meerwaarde en volgens Boisen e.a. (2011) is het de creatie van 
toegevoegde waarde dan ook het uiteindelijke doel van branding en zorgt het tegelijkertijd voor een 
begin in de verandering van de identiteit van het gebied. 
 
2.10.2  Symboliek en de belevingswaarde 

De derde factor ‘symboliek’ richt zich op de elementen die het DNA oftewel de karakteristieke 
wezenskenmerken van het gebied verklaren. Uit de eerdere paragraven in dit hoofdstuk komt naar 
voren dat de oude gebouwen die leegstaan en uitermate geschikt zijn voor tijdelijk gebruik, veelal 
een historische en erfgoedwaarde hebben. Door de waardevolle en historische elementen van het 
gebouw en gebied te gebruiken in de tijdelijke herbestemming, wordt de identiteit van het gebied 
ontwikkeld (Cerutti, 2011; Fiske e.a., 2008; Sijbers, 2009; Bullen & Love, 2011). Het inzetten van 
tijdelijk gebruik kan de onderscheidende en karakteristieke werking van de gebouwen benadrukken. 
Door de toevoeging van een extra ‘laag’ middels een tijdelijke invulling, wordt de identiteit van het 
gebied versterkt en vergroot. Tegelijkertijd wordt op deze manier de waarde van het gebouw of 
gebied herontdekt (Ball, 1996). 
 
De vierde en laatste pijler beleving heeft betrekking op belevingswaarde die het gebouw en gebied 
heeft. Dat beleving en ervaringen steeds belangrijker zijn geworden voor de mens blijkt wel uit de 
stelling dat de 21e eeuw een tijdperk is waar de ‘experience economy’ centraal staat (Klingmann, 
2010). De ervaring en de beleving zelf is uitgegroeid tot het te branden product. Gebouwen zijn 
volgens Klingmann (2010) dan ook niet slechts gebouwen waarin gewerkt en gewoond wordt, maar 
waarin mensen zichzelf kunnen vinden, de omgeving kunnen beleven en waar identiteit aan ontleend 
kan worden. Dit komt overeen met de theorieën van Lorentzen (2009), die stelt dat de consumptie 
van ‘experience products’ vaak plaatsgebonden is. Plaatsen of gebieden in de zin van de natuurlijke 
en gebouwde omgeving op diverse schaalgebieden, vallen ook onder het begrip ‘experience 
products’. De productie van deze plaatsen en daarmee ook de ervaring die aan de plaats of het 
gebied kan worden toegeschreven, kan middels aanpassingen in de ruimtelijke ordening, bouw en 
het onderhoud van gebouwen worden veranderd.  
 
Wanneer de rol van plaatsen en gebieden in de ‘experience economy’ worden bediscussieerd, komt 
in het artikel van O’ Dell (2005) het begrip ‘experiencescape’ aan bod. Hiermee wordt bedoeld dat 
bepaalde plaatsen en gebieden, oftewel ‘landscapes’, verschillend kunnen scoren op het creëren en 
consumeren ervaringen. Wanneer dit bekend is, kan de ‘landscape’ strategisch worden aangepast 
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om de beleving van het gebied te versterken. Tijdelijke activiteiten, evenementen, nieuwe 
bedrijvigheid zorgen allen voor een bepaalde belevingswaarde van het gebouw of gebied. Tot slot 
kent het concept  ‘experiencescape’ ook een aantal subcategorieën. Een van deze subcategorieën is 
de ‘nostalgiascape’ (O’ Dell, 2005). Hiermee wordt bedoeld dat plaatsen en gebieden de historische 
identiteit en ‘lifestyle’ van het gebied representeren en dat hierbij bepaalde nostalgische gevoelens 
worden opgeroepen. Bezoekers en bewoners zullen dus deze plaatsen en gebieden op een andere 
manier ervaren dan gebieden zonder duidelijk zichtbare historische elementen. Door de symbolische 
waarde van de oude gebouwen en de fysieke kenmerken wordt dan ook de belevingswaarde 
versterkt. Door de aanpassing van de vier pijlers door middel van de tijdelijke herbestemming wordt 
op die manier de ontwikkeling van een gebiedsidentiteit in werking gesteld.  
 

2.11  Het conceptueel model en toetsing  
 

Figuur 2.1 laat via een schematische weergave de in dit hoofdstuk besproken thema’s en de 
onderlinge relaties daartussen zien. De thema’s die in het model zijn weergegeven worden 
onderstaand kort besproken.  
 
Fig. 2.1 Het conceptueel model  

 
 
 
Een gebouw of gebied dat tijdelijk wordt herontwikkeld staat in deze thesis centraal. Volgens de 
literatuur wordt deze ‘place’ door zowel de sociale activiteiten die er plaatsvinden als de historische 
elementen gevormd. Doordat de actoren stedelijk beleid uitvoeren en tot het besluit komen dat een 
tijdelijke herbestemming moet worden gefaciliteerd, wordt ook de gebiedsidentiteit gewijzigd. Een 
tijdelijke herbestemming kan bestaan uit diverse tijdelijke functies waaronder sociale activiteiten en 
evenementen, die ook de gebiedsidentiteit beïnvloeden. Uit de literatuur blijkt dat wanneer bij een 
tijdelijke herbestemming er gebruikt wordt gemaakt van de historische elementen van een gebouw 
of gebied, de ontwikkeling van de gebiedsidentiteit positief wordt beïnvloed. Op deze manier 
relateren de elementen uit het conceptueel allemaal met elkaar en hebben allen tegelijkertijd 
invloed op de ontwikkeling van de gewenste gebiedsidentiteit. 
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Aan de hand van het empirische onderzoek zullen de bepaalde verwachtingen worden getoetst die 
beknopt in het conceptueel model worden weergegeven en gevormd zijn door de literatuur die in dit 
hoofdstuk is geanalyseerd. In de conclusie van hoofdstuk zes komen de daadwerkelijke uitkomsten 
van deze verwachtingen aan bod. Volgend uit dit theoretisch kader is de verwachting dat uit het 
empirische onderzoek zal blijken dat: 
 

1. Een tijdelijke herbestemming vooral als gevolg heeft dat het gebied weer onderdeel wordt 
van het stedelijk weefsel. 

2. Een gebied wel degelijk wordt beïnvloed door tijdelijke herbestemmingen.  
3. Een ruimtelijke identiteit wordt vooral gevormd door de unieke historische kenmerken in 

combinatie met de locatiefactoren van de desbetreffende plek.  
4. Bij de drie categorieën waar erfgoed en geografie elkaar snijden, identiteit het belangrijkste 

onderdeel vormt zodat activiteiten vooral de identiteit van een plek bepalen.  
5. Erfgoedintegratie in een gebied bewust wordt gebruikt om de identiteit van de plek te 

versterken. 
6. Gebiedsidentiteit is opgebouwd uit meerdere lagen en herbestemming deze ‘layering’ 

kunstmatig kan beïnvloeden. 
7. Het tijdelijk herbestemmen van erfgoed (wat resulteert in wijzigingen in de vier pijlers) zorgt 

voor de vorming van een nieuwe identiteit.   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  
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3. Methodologie 

3.1  Inleiding  
 

In dit derde hoofdstuk wordt beschreven welke methoden zijn toegepast tijdens het empirische 
gedeelte en zal er ook worden verklaard waarom voor deze methoden is gekozen. In paragraaf 3.2 
staat de opzet van dit onderzoek centraal, waarin de keuze voor kwalitatief onderzoek wordt 
beschreven. Ook wordt er in deze paragraaf uitgelegd waarom er is gekozen voor de casestudyopzet.  
In paragraaf 3.3 wordt de onderzoeksdoelgroep beschreven, en wordt er uitgelegd hoe het proces 
rondom de keuze voor de participanten is verlopen en welke voor- en nadelen dit met zich mee 
brengt. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt het proces rondom de interviews behandeld. 
In deze paragraaf wordt beschreven hoe de interviews tot stand zijn gekomen en hoe ze in haar werk 
zijn gegaan. Ook zal worden toegelicht op welke manier de interviews zijn geanalyseerd.  

3.2  Onderzoeksopzet en methoden 

De in hoofdstuk één opgestelde onderzoeksvragen worden in deze thesis door middel van 
kwalitatief onderzoek beantwoord. Hiervoor is gekozen omdat de hoofdvraag en de belangrijkste 
thema’s van dit onderzoek niet of nauwelijks goed in cijfers kunnen worden uitgedrukt (Bryman, 
2008). Ook kan door middel van kwalitatief onderzoek gedetailleerde antwoorden worden verkregen 
en kunnen deze ook in de juiste context worden geplaatst. Daarnaast bestaat de optie om door te 
vragen, mocht een antwoord op een bepaalde vraag niet duidelijk (genoeg) zijn.  

Zoals al eerder is beschreven, is er gekozen voor kwalitatief onderzoek aan de hand van een 
casestudyopzet. Volgens Bryman (2008) is dit design uitermate geschikt voor een ‘intensive 
examination of the setting’ van een bepaalde locatie. Swanborn (2008) stelt dat bij een case study 
het accent ligt op het bestuderen van een verschijnsel bij één of meerdere eenheden. Ook stelt hij 
dat er bij casestudyonderzoek meestal diverse databronnen worden gebruikt. Dit kunnen 
bijvoorbeeld interviews met sleutelpersonen en documenten zijn. In dit onderzoek worden drie 
locaties intensief en gedetailleerd geanalyseerd  aan de hand van interviews met sleutelpersonen. 
Andere aanvullend bronmateriaal zal worden gebruikt indien de auteur dat nodig acht. Vanwege de 
drie of vier interviews per case met de participanten, die elk een andere functie vervullen rondom 
het herbestemmingsproces, kunnen de verschillende invalshoeken en belangen goed met elkaar 
vergeleken worden.  

De gekozen cases in dit onderzoek zijn vergelijkbaar met andere tijdelijke herbestemmingslocaties in 
Nederland. Hierdoor kan de case study van dit onderzoek het beste onderverdeeld worden in de 
categorie ‘exemplifying case’ van Bryman (2008). De maatschappelijke processen die zich rondom de 
cases afspelen, kunnen zo goed worden geanalyseerd. Zoals Swanborn (2008) aangeeft, vindt een 
selectie van cases meestal op pragmatische gronden plaats. Dat is in het geval van dit onderzoek 
gedeeltelijk ook het geval aangezien niet alle cases in Nederland kunnen worden onderzocht waarbij 
leegstaand erfgoed tijdelijk wordt herbestemd. De inhoudelijke criteria hebben echter de 
belangrijkste rol gespeeld in de keuze voor de cases. Een grote persoonlijke interesse in de drie cases 
en de hulp bij het benaderen van de actoren hebben de uiteindelijke keuze voor de drie locaties 
bepaald maar de keuze is natuurlijk wel subjectief. 

De gekozen onderzoeksmethode die in deze thesis wordt toegepast is het semi-gestructureerde 
interview. Hiervoor is gekozen omdat de context van de drie cases verschillend zijn en er ook kan 
worden doorgevraagd op bepaalde antwoorden en specifieke onderwerpen. De verschillende 
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perspectieven, drijfveren en achtergronden kunnen zo beter aan het licht komen. Door wel te zorgen 
voor enige structuur tijdens de interviews door middel van het interviewschema, is er voor gezorgd 
dat naderhand de interviews goed kunnen worden geanalyseerd.  

3.3  Onderzoeksdoelgroep 
 

De participanten in dit onderzoek zijn allen professionals in het vakgebied van de tijdelijke 
herbestemming. Er zijn elf interviews gehouden met beleidsmedewerkers van de gemeenten, met 
woningcorporatie-medewerkers en projectdirecteuren, projectontwikkelaars en een adviseur van 
een extern bureau die de rol van ‘planmaster’ in het proces op zich heeft genomen. Voor deze 
gesprekspartners is gekozen omdat ze allen een sleutelrol in het proces hebben gespeeld en zeer 
goed op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen rondom de betreffende case. Hierdoor kunnen zij 
goed reflecteren op het proces rondom de tijdelijke herbestemming en deze kennis is zeer waardevol 
om tot een goede analyse te komen. Aangezien bij een tijdelijke herbestemming van een leegstaand 
historisch gebouw doorgaans meerdere partijen zijn betrokken, is er naar gestreefd om een case van 
zo veel mogelijk verschillende kanten te belichten door de meest betrokken partijen te interviewen. 
Op deze manier is er geprobeerd om een zo goed en volledig mogelijk beeld te krijgen. Om dit beeld 
te complementeren is er vervolgens ook een overkoepelend gesprek gehouden met een 
projectmanager van Stichting BOEI. Dit is een landelijk opererende non-profit organisatie die zich 
bezighoudt met herbestemmen van industrieel erfgoed. Door het verkrijgen van meer 
achtergrondinformatie rondom het herbestemmen van industrieel erfgoed zijn de voorgaande 
interviews in de juiste context worden geplaatst. 
 
Vanwege de keuze om de focus te houden op één groep participanten om zo de analyse van dit 
onderzoek te optimaliseren, is er besloten om de ervaringen van de gebruikers en bezoekers van de 
tijdelijke herbestemming niet mee te nemen in dit onderzoek. Doordat alle gesprekspartners 
professioneel met het herbestemmingsproces bezig zijn en over veel kennis beschikken, is het aantal 
interviews per case ruim voldoende om tot een goede analyse te komen. Uiteraard zou dit onderzoek 
dan ook een mooi startpunt kunnen zijn voor vervolgonderzoek waarbij de ervaringen van gebruikers 
en bezoekers van deze drie cases centraal staan zodat de uitkomsten met elkaar vergeleken kunnen 
worden. Een tweede belangrijke reden waarom ervoor gekozen is om diverse sleutelpersonen te 
interviewen is omdat dit een mooie aanvulling vormt op de huidige literatuur wat betreft de 
ontwikkeling van een gebiedsidentiteit door middel van het tijdelijk herbestemmen van leegstaand 
erfgoed. Voor zover bekend heeft deze onderzoeksopzet nog niet of zeer beperkt en met een andere 
focus plaatsgevonden.  
 
Naast dat de keuze voor sleutelpersonen diverse voordelen met zich mee brengt zoals 
betrokkenheid, kennis en draagvlak, heeft het echter ook een aantal nadelen of knelpunten. De 
keuze voor de gesprekspartners is uiteraard subjectief. Zoals hierboven is beschreven is er naar 
gestreefd om een zo volledig mogelijk beeld van een case neer te zetten door in ieder geval de meest 
betrokken partijen rondom een case te interviewen. Een tweede knelpunt is het feit dat interviews 
met sleutelpersonen met een bepaalde maatschappelijke positie met zich mee brengt waardoor er in 
zekere zin ook leeftijdsdiscriminatie ontstaat. Ondanks dat leeftijd van de participanten in dit 
onderzoek geen rol speelt, is het toch goed om dit te constateren. Het derde punt is dat tien van de 
elf gesprekken zijn gevoerd met een mannelijk gesprekspartner. Een gelijke vertegenwoordiging van 
vrouwelijke en mannelijke sleutelpersonen is in dit onderzoek niet het geval, in hoeverre dat aspect 
van invloed is op de uitkomsten valt niet te zeggen.     
 

3.4  Interviewaanpak en participanten 
 

  De elf interviews hebben plaatsgevonden in de maand juni 2012. De interviews hebben ruim een 
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uur geduurd met een uitloop tot anderhalf uur. Dit heeft een uitwerktijd van circa 5 á 7 uur per 
interview met zich meegebracht.  
 
De participanten zijn allen doelgericht per mail benaderd. Via contacten in het netwerk van de 
auteur is er gemakkelijk contact gelegd met een aantal van de mogelijke participanten. De overige 
participanten zijn per mail benaderd met de vraag of ze mee wilden werken aan het onderzoek. De 
benodigde contactgegevens werden gevonden op de internetpagina’s van de drie cases. Op elk 
verzoek werd bijzonder positief gereageerd en elke benadering van een mogelijke participant heeft 
ook daadwerkelijk geleid tot een interview. Deze manier van benadering wordt door Bryman (2008) 
ook wel ‘purposive sampling’ genoemd.   
 
Met de participanten is gesproken over de verschillende thema’s van dit onderzoek en naar hun 
ervaringen hiermee. Hiervoor is een topiclijst opgesteld die houvast en structuur biedt tijdens de 
interviews. Deze topiclijst is opgenomen in bijlage II. Aangezien de volgorde van de vragen, de mate 
van doorvragen en de gedetailleerdheid van de antwoorden per interview verschillend waren, is de 
uitwerking van elk interview daardoor ook verschillend. Tijdens het interview werd er namelijk 
ruimte geboden om op bepaalde interessante onderwerpen, ook case-afhankelijk, dieper door te 
gaan voor zover daar behoefte aan was. Er is gekozen om zo veel mogelijk open en geen suggestieve 
vragen te stellen, zodat de gesprekspartners de kans werd geboden om vrijuit en zonder enige 
beperkingen te antwoorden.  
 
Bijna alle interviews zijn gehouden op de werkplek van de sleutelpersonen, op diverse locaties in 
Groningen, Rotterdam en Eindhoven. Met drie sleutelpersonen is een gesprek gehouden in een 
horecagelegenheid, dit vanwege tijd technische en praktische redenen. Vanwege het feit dat de drie 
interviews in Eindhoven allen werden gehouden in de (herbestemde) gebouwen gevestigd op Strijp-
S, zorgde dit ervoor dat de cases steeds levendiger werden en de auteur nog enthousiaster. In 
Rotterdam en Groningen heeft de auteur na afloop van een van de interviews ook een uitgebreide 
rondleiding gekregen door het HAKA-gebouw en over het terrein van het Open Lab Ebbinge. Van een 
aantal participanten is er ook divers bronmateriaal verkregen over de cases, variërend van folders en 
informatieboekjes tot plattegronden en boekwerken. Uiteraard heeft dit alles bijgedragen aan de 
kennis over en een nog grotere belangstelling voor de cases. In bijlage I is de lijst met participanten 
opgenomen.  
 

3.5  Analyse van de interviews 
 

  Voorafgaande aan de interviews is toestemming gevraagd aan de participanten voor het gebruik 
van een digitale voice-recorder. In alle gevallen werd hier positief op gereageerd. Er is geprobeerd 
om de interviews naderhand zo snel mogelijk schriftelijk uit te werken, vanwege tijd technische 
redenen is dit helaas niet in alle gevallen gelukt en is dit op een later moment gedaan. Om de 
interviews te transcriberen is het computerprogramma Express Scribe gebruikt. Met behulp van dit 
programma kunnen de gesprekken vertraagd worden afgespeeld en zodat tegelijkertijd typen 
mogelijk is. Aangezien er geen vaste richtlijnen binnen de wetenschap bestaan om kwalitatieve 
interviews te analyseren, maar er wel verschillende methodes bestaan om de informatie te 
analyseren, is besloten om voor de meeste praktische optie te kiezen. Er is gekozen om de 
getranscribeerde teksten te coderen, waarbij er verschillende hoofdcodes en subthema’s in gebruik 
zijn genomen. Dit is gedaan met behulp van computerprogramma Nvivo. De zogeheten codeboom is 
te vinden in bijlage III. Uitgesplitst per subthema zal er in het volgende hoofdstuk weergegeven 
worden wat de participanten hierover gezegd hebben en ook welke ervaringen ze hiermee hebben. 
Dit wordt teruggekoppeld aan de literatuur die is besproken in hoofdstuk twee.  
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4. De onderzoeksterreinen 

4.1  Inleiding 

In dit onderzoek wordt onderzocht hoe tijdelijke functies de identiteit van een gebied beïnvloeden 
en hoe dit kan worden gestuurd. In het bijzonder wordt er gefocust op de ontwikkeling van de 
gebiedsidentiteit middels het tijdelijk herbestemmen van leegstaande gebouwen. Het doel van dit 
onderzoek is om meer inzicht te krijgen hoe tijdelijke herbestemmingen invloed uitoefenen op de 
ontwikkeling van een gebiedsidentiteit. Deze tijdelijke herbestemmingen hebben betrekking op 
leegstaande gebouwen in transformatiegebieden. De thema’s leegstand, tijdelijkheid, erfgoed, 
herbestemmen en gebiedsidentiteit zijn van groot belang in dit onderzoek. In paragraaf 1.6 is al 
beschreven dat dit onderzoek een case study betreft. Kwalitatief onderzoek krijgt via een case study 
een scherp perspectief en de verschillende invalshoeken van de verschillende participanten kunnen 
op deze manier goed met elkaar worden vergeleken.  
 
Op basis van de bestaande literatuur en de belangrijkste thema’s zijn drie verschillende gebieden in 
Nederland gekozen om te worden onderzocht. De belangrijkste motivatie hiervoor is dat het alle-drie 
binnenstedelijke gebieden betreffen met een of meerdere leegstaande gebouwen die hun functie 
habben verloren en waar de keuze is gemaakt om gebruik te maken van tijdelijke functies. De mate 
van tijdelijk gebruik verschilt echter per case, dit is interessant om de mate van invloed te kunnen 
analyseren op de ontwikkeling van de gebiedsidentiteit. Vanwege deze context en het 
onderzoeksdoel is de keuze gemaakt voor de volgende drie gebieden: 
 
 
 

 Strijp-S in Eindhoven: voormalig productieterrein van Philips 
 
 

 
 

 Het Open lab Ebbinge in Groningen: voormalig terrein      
   Gasfabriek op het CiBoGa-terrein 
 

 
 

 Het HAKA-gebouw in Rotterdam: voormalig hoofdkantoor De 
Handelskamer  

 
 
In dit hoofdstuk zal in drie uitgebreide paragrafen de kenmerken van de drie case studies 
beschrijven. In de laatste paragraaf wordt uiteengezet waarom Strijp-S, het OLE en het HAKA-
gebouw relevant zijn om onderzocht te worden. Voordat hiermee van start wordt gegaan, zal er 
eerst een inleidende verantwoording worden geschetst van de keuze voor deze drie cases.  

4.2  Verantwoording  

 
De geografische verspreiding van de drie cases over Nederland is een bewuste keuze geweest 

aangezien elk gebied over andere locatiefactoren beschikt en een andere geschiedenis kent. Ook 
verschillen de cases qua grootte van elkaar. Zo bevatten Strijp-S en het Open Lab Ebbinge meerdere 
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hectares, liggen gesitueerd in de binnenstad en kennen meerdere leegstaande gebouwen. Het HAKA-
gebouw daarentegen telt slechts één pand. Wel staat dit gebouw in een ontwikkelgebied aan de rand 
van de havens van Rotterdam en is het gebouw aangewezen als aanjager voor de 
gebiedsontwikkeling en is het een Rijksmonument. Het HAKA-gebouw in Rotterdam  geniet  landelijk 
wel minder bekendheid dan de gebieden in Groningen en vooral in Eindhoven. Uiteraard is dit het 
resultaat van het feit dat het wereldwijd bekende Philips decennialang op de plek gevestigd is 
geweest en de geschiedenis van ‘lichtstad’ Eindhoven onlosmakelijk verbonden is met Philips.  
 
Door de keuze voor drie verschillende cases ontstaat er een divers beeld. Uiteraard komt de keuze 
voor juist deze drie cases voort uit de overeenkomsten die kunnen worden getrokken wanneer de 
cases nader bestudeerd worden. In alle drie de cases komen de belangrijke thema’s leegstand, 
tijdelijkheid, erfgoed, herbestemmen en gebiedsidentiteit aan bod. Ook is er in alle drie de gebieden 
een proces gaande waarbij het gebied en de gebouwen langzamerhand weer toetreden tot het 
stedelijk weefsel en toegankelijk zijn gesteld voor publiek. In het verleden waren deze gebieden en 
gebouwen namelijk enkel voor een beperkte groep mensen toegankelijk. Er was veelal een 
toegangspasje nodig om het gebied of gebouw te betreden en in zowel Eindhoven als in Groningen 
stond er lange tijd een hek om het gebied. Sinds een aantal jaar vinden er daadwerkelijk 
ontwikkelingen in alle drie de gebieden plaats. Door deze belangrijke overeenkomsten is de 
vergelijking goed te maken.  
 
Bij de beschrijving van de afzonderlijke cases wordt er allereerst een historisch perspectief geschetst 
aangezien de geschiedenis van de gebieden erg bepalend is geweest voor de huidige situatie. 
Vervolgens zal de herontwikkeling en het tijdelijke gebruik in de gebieden worden beschreven zodat 
er een goed beeld ontstaat van de huidige situatie.  

4.3  Beschrijving Strijp-S te Eindhoven 

4.3.1  Historie 

In 1891 werd de firma Philips & co gesticht door Gerard Philips en zijn vader Frederik. In een 
leegstaand bedrijfspand aan het Eindhovens spoor richtten zij een gloeilampenfabriek op. Binnen 
tien jaar tijd behoorde Philips tot de Europese top in de gloeilampenindustrie en in 1914 werd het 
bedrijf uitgebreid met een natuurkundig laboratorium, het zogenaamde NatLab (Cultuurfonds Strijp-
S, 2013). Vanwege de Eerste Wereldoorlog konden er geen grondstoffen meer worden verkregen. Dit 
was de reden waarom er werd  besloten om een eigen glasfabriek te bouwen. In het naastgelegen 
dorp Strijp werd hiervoor een terrein aangekocht en al snel verschenen er meer fabrieken op dit 
terrein. De bekendste  
gebouwen zijn de 
‘Hoge Rug’, dat bestaat   
uit drie kolossale 
industriegebouwen uit 
1928, het Ketelhuis,  het 
 Klokgebouw, het 
Glasgebouw, de 
Machinekamer en het 
Veemgebouw.  Naast het 
industriecomplex Strijp S,  
werden er ook andere 
complexen zoals andere  
complexen zoals Strijp R  
en Strijp T aangekocht. 
Philips werd in Eindhoven  

Fig. 4.1 Strijp-S in stadsplattegrond Eindhoven 

Bron: Google Maps, 2013 
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voor vele gezinnen een ‘way of life’ doordat werknemers werden voorzien in een compleet sociaal 
systeem met woningen in verschillende wijken, fanfares, omni-sportclubs waar bijvoorbeeld 
voetbalclub PSV ook onderdeel van uitmaakte en diverse scholen. Philips zorgde jarenlang voor een 
groot gedeelte van de Eindhovense werkgelegenheid en welvaart. Het bedrijf was echter ook 
verantwoordelijk voor het hek rondom Strijp, waardoor het terrein decennia niet toegankelijk is 
geweest voor publiek. Het gebied werd hierom ook wel de ‘verboden stad’ genoemd’ en vormde het 
gebied ook geen onderdeel van de stedelijke structuur (Cerutti, 2011; van Gool, 2012). In 1998 werd 
het hoofdkantoor van Philips verplaatst naar Amsterdam. Tegelijkertijd werd de productie steeds 
meer verplaatst naar lagelonenlanden en verloren de fabrieken op Strijp hun functie. Dat er in 2000 
vlakbij de binnenstad van Eindhoven een terrein van 28 ha vrij kwam, werd ondanks het verlies van 
Philips voor Eindhoven en bijbehorende werkgelegenheid, ook juist door sommigen als een mooie 
kans gezien (Geuze, 2010).  

4.3.2  Herontwikkeling  

Begin 2002 wordt het Strijp-terrein verkocht aan de gemeente Eindhoven en projectontwikkelaar 
VolkerWessels. Vanaf dat moment waren deze twee partijen verantwoordelijk voor de 
grondexploitatie en de herontwikkeling van Strijp onder de naam Park Strijp Beheer B.V., een publiek 
private samenwerking. In 2004 werd een deel van de grond en gebouwen door VolkerWessels 
verkocht aan woningcorporaties Trudo en het Woonbedrijf. Vanaf 2004 kwamen alle delen van het 
terrein geleidelijk vrij, Philips huurde namelijk ook na de verkoop een gedeelte van de gebouwen van 
de gemeente. Hierdoor bleven ook na de verkoop delen van het gebied afgesloten voor publiek en 
kwam de gebiedsontwikkeling de eerste jaren traag op gang.  
 
Het transformatieplan voor Strijp-S is ingedeeld in vier bouwfasen: Kastanjelaan, de Driehoek, de 
Philitelaan en de Glaslaan. Woningcorporatie Trudo is verantwoordelijk voor het centrumgebied de 
Driehoek. In dit gebied bevindt zich ook het grootste gedeelte van het te herbestemmen industrieel 
erfgoed, waaronder het Klokgebouw, het fabriekscomplex de Hoge Rug en het Veemgebouw. 
Woningcorporatie Woonbedrijf heeft voornamelijk grond afgenomen om nieuwe woningen te 
ontwikkelen. De gemeente Eindhoven is naast de herontwikkeling van het hele gebied (met 
VolkerWessels) ook specifiek verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het NatLab (Van Gool, 
2012).  
 
Het hoofddoel van de herontwikkeling van Strijp-S is de creatie van een bruisend, hoogstedelijk 
centrumgebied met een innovatieve en creatieve identiteit (Cerutti, 2011, VolkerWessels, 2013). 
Design, innovatie en technologie zijn de drie dragers van Strijp-S (van Dieren, 2012). Het zogeheten 
‘unique sellingpoint’ van Strijp-S is de industriële atmosfeer, die wordt gecreëerd door de 
monumentale Philips-gebouwen (Aussems, 2012).  Om een hommage te brengen aan de mannen die  
 

Fig. 4.2 Strijp-S in 2030 
Philips en daarmee 
ook Eindhoven groot 
hebben gemaakt, is 
besloten om de drie 

monumentale 
gebouwen van de 
Hoge Rug voortaan te 
benoemen als Frits, 
Anton en Gerard 
(Trudo, 2010).   
 
Met het motto 
‘leading in technology’ 

Bron: Strijp-S, 2013 
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wil de gemeente haar hoogopgeleide creatieve en technische inwoners blijven behouden en ook 
aantrekken. Naast dat het gebied architectonisch interessant is vanwege het industriële erfgoed, is 
het gebied ook heel erg geschikt om de hoognodige hoofdstedelijke allure te creëren. Op deze 
manier moet het gebied ook interessant worden voor doelgroepen die anders wellicht naar de 
Randstad verhuizen. Met de herontwikkeling wordt getracht Strijp-S dé creatieve stad te laten 
worden waar een dynamische wisselwerking ontstaat tussen bedrijven, bewoners en bezoekers met 
een hoge dichtheid. Die mix, gecombineerd met goede (culturele) voorzieningen, ateliers voor 
starters, bijzondere woonvormen als lofts en condo’s en unieke kleinschalige retail- en horeca 
concepten moet ervoor zorgen dat Strijp-S een plek wordt waar 24 uur per dag levendigheid voel- en 
zichtbaar is. Het gebied moet onderscheidend zijn en een aanvulling worden op het al bestaande 
binnenstad van Eindhoven (Cerutti, 2011; VolkerWessels, 2013; Aussems, 2012; van Gool, 2012; 
Hock, 2012; van Dieren, 2012).  

4.3.3  Tijdelijkheid 

  Volgens Jack Hock, Projectdirecteur Strijp-S bij woningcorporatie Trudo, valt er een scherp 
onderscheid te maken tussen gebruik maken van tijdelijkheid door tijdelijke exploitatie en 
kwartiermaken in het gebied. Tijdelijk verhuur van gebouwen zorgt ervoor dat gebouwen goed 
beheerd worden, er huurinkomsten worden gegenereerd, vernielingen worden tegengegaan en de 
gebiedsontwikkeling gelijk van start gaat; er worden er ‘meters gevuld’. Kwartier maken is ervoor 
zorgen dat de juiste functies en activiteiten worden georganiseerd, zodat ‘traffic’ wordt gegeneerd 
en op die manier een onderscheidende identiteit wordt uit gedragen, vorm gegeven en uit te 
bouwen (Hock, 2012). Volgens Ton van Gool (2012), lid van het kernteam Strijp-S van de gemeente 
Eindhoven en verantwoordelijk voor de inhoud tijdens de herontwikkeling, is het gebruik maken van 
de tijdelijkheid een voornamelijk ‘praktische overweging met een ideële overtuiging’ (van Gool, 
2012). Het gebied had en heeft namelijk een enorme aantrekkingskracht op kwartiermakers en 
pioniers, die vooral bestaan uit jonge creatieve en technische startende ondernemers. Door hen 
goedkope ruimte aan te bieden, werden er huurinkomsten gegenereerd, werd het gebied bekender 
en de mogelijkheden die Strijp-S biedt ook steeds zichtbaarder. Het inzetten van de bestaande 
gebouwen voor tijdelijk verhuur bleek zo succesvol dat er meer gebouwen dan gepland tijdelijk 
worden benut.  
 
Naast het tijdelijke verhuur van ruimte aan ondernemers worden er op Strijp-S ook veel tijdelijke 
activiteiten en evenementen gehouden. Dit varieert van de beroemde Dutch Design Week en STRP 
Festival, Technofestival Awakenings tot grote concerten geprogrammeerd door Mojo. Tevens zijn er 
ook kleinschaligere exposities. Hiernaast zijn er ook een aantal tijdelijke restaurants, zijn 
muziekinstituut PopEi, de Ontdekfabriek  en het Vijfminutenmuseum er gevestigd en staat Strijp-S 
ook bekend om de zogenaamde ‘urban culture’. Jongeren kunnen in een aantal gebouwen onder 
andere breakdancen, boulderen, BMX-en en skateboarden. Op deze manier wordt geprobeerd om 
ook deze doelgroep aan Strijp-S te binden. Daarnaast zijn er nog plannen voor een overdekte 
foodmarket, als alternatief voor de klassieke supermarkt (Hock, 2012).  
 
Park Strijp Beheer en Trudo proberen dit alles zo goed mogelijk te faciliteren en ook te bij te sturen 
door eisen te stellen. Zo moeten de tijdelijke functies passen bij het DNA van het gebied en tevens 
onderscheidend zijn. Nieuwe concepten krijgen op Strijp-S de kans om zichzelf uit te proberen. 
Winkelketens en franchise-concepten voegen namelijk niks nieuws toe aan het gebied en ze krijgen 
dan ook geen toestemming om zich te vestigen (Cerutti, 2011; Hock, 2012). Dit geldt ook voor de 
woonvormen die Trudo heeft ontwikkeld, er worden lofts en condo’s ontwikkeld en geen normale 
doorzonwoningen.  
  
4.3.4  Huidige situatie augustus 2013 
Nadat de eerste bewoners in september 2012 op Strijp-S zijn komen wonen, zijn inmiddels ook de 
drie gebouwen van het voormalige fabriekscomplex de Hoge Rug herontwikkeld tot loftwoningen en  
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zijn inmiddels bewoond. Het herontwikkelingsproces op Strijp-S de volgende fase ingegaan. 
 

4.4  Beschrijving Open Lab Ebbinge te Groningen 

4.4.1  Historie 

Het Open Lab Ebbinge, ook wel OLE genoemd, is gevestigd op een deel van het voormalig CiBoGa-
terrein. Deze afkorting staat voor Circusterrein, het Bodenwagenterrein en de Gasfabriek (OLE, 
2012). Dit terrein werd in het begin van de 17e eeuw onderdeel van de stad Groningen en is ook 
bekend onder de naam Ebbingekwartier. Tijdens de grote Noordelijke stadsuitbreiding die toen 
plaatsvond werd als onderdeel van de Groningse vestingwerken de Ebbingedwinger aangelegd. In 
1747 werd een deel van de grond gebruikt voor de aanleg van een Joodse begraafplaats. Het gebied 
kreeg in 1874 een andere bestemming aangezien in dat jaar de Vestingwet door het parlement werd 
aangenomen en ook in Groningen de vestingwerken konden worden ontmanteld. De vestingwal 
werd dan ook afgegraven en de  Begraafplaats werd later ommuurd      
 (Groninger Archieven, 2013).  

                     Fig. 4.3 OLE in stadsplattegrond Groningen 
In 1854 werd de gasfabriek geopend 
en kwamen er ook andere 
industriële activiteiten in het 
gebied. Rond deze tijd heeft het 
gebied de naam CiBoGa gekregen, 
er werd namelijk ook achter de 
gasfabriek en rondom de Joodse 
begraafplaats een groot 
tentoonstellingsterrein ingericht. In 
1903 kreeg dit terrein voor het eerst 
een tijdelijke invulling, in 
tweeëneenhalve maand tijd 
bezochten 300.000 mensen de 
Internationale Tentoonstelling voor 
Nijverheid en Kunstindustrie 
(Groninger Archieven, 2013;  
Bergevoet & van Tuijl, 2012).     
       

Bron: Google Maps, 2013  
Aan het einde van de 20e eeuw werden de meeste industriële gebouwen in het gebied gesloopt en 
op deze manier ontstond er een gat in het stedelijke weefsel. De bekende Britse architect Alsop had 
in opdracht van de gemeente Groningen in 1998 al een herontwikkelingsplan voor het gebied 
opgesteld. Vanwege diverse  problemen had het gebied tot en met 2003 echter geen functie en werd 
het daarna tot en met 2007 gebruikt als gratis parkeerplek. Op deze manier kreeg het gebied een 
alsmaar negatievere identiteit en was het een ‘rotte kies’ in het gebied (Bergevoet & van Tuijl, 2012).  

4.4.2  Herontwikkeling  

In 2008 werd door de gemeente Groningen het Ebbingekwartier aangewezen als creatieve zone 
waar de Groningse creatieve sector zich moest gaan verenigen (Bergevoet & van Tuijl, 2012). Het 
bekende cultuur-woon-werk centrum het Paleis, Platformtheater en poppodium Simplon waren hier 
overigens al gevestigd, het later bedachte OLE is hierop een welkome aanvulling (OLE, 2013).  
 
Om het toekomstplan om van het Ebbingekwartier een creatieve zone te verwezenlijken, werd de 
zogeheten ‘Ebbinge Gist’ georganiseerd, dit was een bijeenkomst waar de Groningse bevolking 
ideeën kon inbrengen over wat er met het leegstaande en omheinde CiBoGa-terrein in het 
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Ebbingekwartier moest gaan gebeuren (Bergevoet & van Tuijl, 2012). Volgens Leenes (2011) waren 
de belangrijkste eisen dat de plannen niet mochten concurreren met wat er in de rest van de 
Groningen gebeurt en moesten een ‘hoge attractiewaarde’ hebben. Verder moest het plan zichzelf 
kunnen bekostigen of zelfs geld opleveren. Een van de plannen, ingediend door de 
ondernemersvereniging Ebbingekwartier, was een tijdelijk containerdorp op het leegstaande terrein 
langs het kanaal Boterdiep. Dit plan kreeg die avond de meeste draagvlak.  
 
De door een kwartiermaker later bedachte structuur van een stuurgroep met verschillende 
marktpartijen waaronder de gemeente, het UMCG, RUG en woningcorporatie Nyestee die zou 
samenwerken met een kernteam kwam moeizaam van de grond. Pas vanaf het moment waarop de 
gemeente de regie overdraagt aan het kernteam, bestaande uit de lokale winkeliers en creatieve 
omwonenden, die wordt omgezet in een stichting genaamd Stichting Open Lab Ebbingekwartier, gaat 
voortgang van het plan heel wat voorspoediger (Bergevoet & van Tuijl, 2012).  
 
Ondertussen was ook de crisis doorgedrongen in de Groningse vastgoedmarkt en werd duidelijk dat 
het CiBoGa-terrein voor een langere tijd geen nieuwe permanente invulling zou krijgen. Dit 
verzekerde de toekomst van het plan. Eind 2009 de naam Open Lab Ebbinge bedacht voor het 
tijdelijke dorp, het dient immers als laboratorium voor de tussentijd (Bergevoet & van Tuijl, 2012). 
Voordat dit echter zo ver was, is er volgens Leenes (2011) veel overredingskracht nodig geweest van 
de stichting om de gemeente zover te krijgen. Uiteindelijk stond de gemeente Groningen ook achter 
het plan en kwam er zelfs 1,7 miljoen euro beschikbaar, inclusief subsidie van de Europese Unie, om 
het gebied te ontsluiten en bouwrijp te maken. Op voorwaarde dat het terrein na vijf jaar, dus in 
2016, weer leeg wordt opgeleverd, werden er eind 2011 in het gebied de eerste tijdelijke paviljoens 
geplaatst (Bergevoet & van Tuijl, 2012). Het hoofddoel van het OLE is om een oppepper te zijn voor 
het Ebbingekwartier. De creatie van een spectaculair (inter)nationaal voorbeeldproject van mobiele 
architectuur en tussentijdse stedenbouw werd genoemd als tweede ambitie (OLE, 2013). 
 
Er zijn vanaf eind 2011 tot halverwege 2013 een tiental tijdelijke paviljoens op het OLE neergezet en 
er is voornamelijk gewerkt met containerbouw. Zo is er ‘De Kas’, een paviljoen die ruimte biedt aan 
meerdere collegezalen en projectwerkruimtes voor de faculteit Gedrags- en Maatschappij-
wetenschappen van de nabijgelegen Rijksuniversiteit. Paviljoen ‘het Gasfornuis’, refereert aan het  
 

Fig. 4.4 Huidige indeling OLE                  

 
 
oude gasfabriekterrein, is het grootste Boretti Gasfornuis van Europa en doet dienst als kookstudio 
en presentatieruimte. Het paviljoen ‘Student onder dak’ bevat 18 zeecontainers waar evenveel 
wooneenheden voor studenten zijn gecreëerd. Een van de blikvangers op het terrein is paviljoen dat 

Bron: OLE, 2013 
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dienst doet als kinderdagverblijf en ook nog ruimte biedt aan twee woonstudio’s. Naast het paviljoen 
voor MOBi, dat voor 1000 m2 ruimte biedt aan kunstenaars door middel van zes studio’s en een 
expositie- en projectruimte, zijn er nog enkele kleinere paviljoens. Dit zijn het informatiepaviljoen, 
Paviljoen Mobiele Tuinen die dienst doet als openluchtkantoor en het Lighthouse, een paviljoen 
gemaakt van piepschuim.  
 
De rest van het gebied is in gebruik als stadsstrand, speelweide en evenemententerrein waar 
verschillende activiteiten worden georganiseerd. Dit varieert van een openluchtbioscoop, een 
ommelandermarkt met lokale streekproducten en een beachvolleybaltoernooi tot muziekfestival 
Eurosonic en de introductieweek voor aankomende Groningse studenten (OLE, 2013). Tevens is er in 
het gebied een fietspad aangelegd waardoor er een snellere route is gecreëerd tussen de binnenstad 
en drie grote wijken aan de noordoostkant van Groningen via het Open Lab. Hier wordt dan ook 
veelvuldig gebruik van gemaakt en ook winkelstraat de Nieuwe Ebbingestraat heeft hier erg van 
geprofiteerd (van der Wal, 2012).  

4.4.3 Tijdelijkheid 

  De tijdelijkheid van het Open Lab Ebbinge is een vaststaande tijdelijkheid voor vijf jaar. Dit is in 
eerste instantie zo gedaan omdat het juridisch makkelijk is te realiseren aangezien er dan gebruik kan 
worden gemaakt van tijdelijke bouwvergunningen. Cruciaal voor de realisering van het plan was dat 
de gemeente het project handig binnen de bestaande regelwetgeving wist door te loodsen 
(Bergevoet & van Tuijl, 2012). Via een speciaal traject werd er één stedenbouwkundig plan 
gepresenteerd en werd er geprobeerd om voor alle paviljoens gelijktijdig een tijdelijke vijfjarige 
bouwvergunning aan te vragen. Door gebruik te maken van de tijdelijke vrijstelling van het 
bestemmingsplan volgens art. 3.22 WRO werd de tijdelijkheid op het OLE strak ingekaderd. Het doel 
van de tijdelijkheid op het OLE is volgens Schuurhuis (2012), bedoeld als acquisitie voor zowel de 
tijdelijkheid en tijdelijke architectuur als acquisitie voor het definitieve plan.  
 
Bergevoet & van Tuijl (2012) stellen in hun rapport dat realisatie van tijdelijke bouwwerken juridisch 
complexer was dan vooraf werd ingeschat. Ook waren er andere regels en diverse zaken rondom 
onderhoud en veiligheid die zorgden voor obstakels in het realisatieproces van het OLE. Een ander 
issue was het feit dat de strikte termijn van vijf jaar moeilijkheden opleverde om investeerders te 
vinden. Dit had vooral te maken met de financiering en bouwen voor ‘slechts’ vijf jaar, in deze korte 
periode is het lastig te renderen (van der Wal, 2012; Schuurhuis, 2012). Er wordt namelijk overal 
gecommuniceerd dat na vijf jaar het Open Lab weer schoon opgeleverd moet worden omdat er dan 
woningen, een school en andere stedelijke voorzieningen worden gebouwd (Bergevoet & van Tuijl, 
2012; van Riemsdijk, 2012). Van der Wal (2012) vult aan dat er nu ook belangstelling is om er een 
hotel te bouwen en dat er misschien ook ruimte wordt gemaakt voor andere initiatieven, afhankelijk 
van wat de markt doet en wanneer de woningen precies gebouwd gaan worden. Verder kan het 
volgens haar ook zo zijn dat mocht er een paviljoen heel succesvol zijn, er ondanks de strenge 
regelgeving heel misschien wel plek wordt gemaakt in het bestemmingsplan.  

4.4.4  Huidige situatie augustus 2013 

  Begin juni 2013 is er een nieuw Paviljoen geopend die dienst doet als kweekvijver voor jonge 
ondernemers en opvalt door haar grote dakterras (OLE, 2013). Voor de rest worden er erg veel 
activiteiten georganiseerd en wordt het steeds meer een onderdeel van de stad.  

4.5  Beschrijving HAKA-gebouw te Rotterdam 

4.5.1 Historie 

Het HAKA-gebouw is ontworpen door de bekende architect Mertens en werd in 1932 gebouwd als 
hoofdkantoor van ‘De Handelskamer’ (HAKA), een coöperatieve groothandelsvereniging die zich 
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inzette om de belangen van de arbeiders te behartigen. Levensmiddelen en andere producten van 
een goede kwaliteit voor een redelijke prijs werden door de coöperatie aan de arbeiders geleverd 
(HAKA, 2013). De naam HAKA is later gewijzigd in Coop en is vandaag de dag nog actief als 
supermarktketen die meer dan 200 winkels door heel Nederland heeft (Coop, 2013).  
 
Fig. 4.5 Het HAKA-gebouw in stadsplattegrond Rotterdam          Het HAKA-gebouw diende naast 

kantoor voor de coöperatie ook 
als verzamelpunt van de 
goederen waar ze verpakt, 
opgeslagen en weer 
geëxporteerd werden. Naast 
kantoorruimten bevatte het 
gebouw dan ook oorspronkelijk 
fabrieksruimten, een graansilo, 
opslagruimten, werkplaatsen en 
tevens een woning. Het pand is 
gevestigd aan de kop van de 
inmiddels gedempte Lekhaven 
in het Merwe-Vierhavengebied  

Bron: Google Maps, 2013                        in Rotterdam-west (HAKA,  
                                      2013). Het Merwe-
Vierhavengebied staat van oudsher bekend om zijn sap- en fruitbedrijven (Platform DGO, 2013). 
Groot voordeel van deze locatie is dat het heel goed zichtbaar is vanaf de Vierhavenstraat, deze 
straat maakt onderdeel uit van één van de drie grote doorgaande routes door Rotterdam heen. 
Dagelijks komt hier heel veel verkeer langs (Verstijnen, 2012).  
 
Het HAKA-gebouw is een bijzonder gebouw. Het is namelijk samen met de Van Nellefabriek 
toonaangevend voorbeeld van het Nieuwe Bouwen en is daarom uitgeroepen tot Rijksmonument. 
Het gebouw is namelijk een vooruitstrevend industrieel pand met veel glas-in-lood en is gebouwd 
met functionaliteit als uitgangspunt. Vanaf het ontstaan van het gebouw is innovatie altijd het 
uitgangspunt geweest aangezien er bij de bouw van het pand voor het eerst in de Nederlandse 
geschiedenis gebruik werd gemaakt van een betonpomp. Na het vertrek van HAKA in 1973 is het 
gebouw tot in de jaren 80 gebruikt als fabrieksgebouw, hierna deed het meer dan 10 jaar dienst als 
opslag van archieven en waren er kleinere bedrijfjes gevestigd (HAKA, 2013). 
 
De reden waarom het HAKA-gebouw zo’n interessante case is, is omdat het gelegen is in Merwe-
Vierhavengebied, onderdeel van de 1600 ha grote Rotterdamse Stadhavens waar de komende 
decennia een enorme gebiedsontwikkeling gaat plaatsvinden. De ontwikkeling van het HAKA-gebouw 
is hiervan het begin. De Merwehaven en Vierhavens waren onderdeel van de laatste uitbreidingen 
van de Stadhavens, gebouwd tussen 1916 en 1930 en zijn speciaal ontworpen voor stukgoed. Tussen 
1970 en 1980 ontstond er in het Merwe-Vierhavengebied een modern logistiek centrum voor de 
overslag en distributie van fruit, verse groenten en vruchtensappen. Het gebied stond ook wel 
bekend als Rotterdam Fruitport. Door de steeds grotere concurrentie met het buitenland is de grote 
bloeiperiode van de Fruitport al tijden over zijn hoogtepunt heen (Rotmans e.a.,2011).  

4.5.2  Herontwikkeling  

De gemeente Rotterdam heeft rond 2005 de wens geformuleerd voor een gehele 
gebiedstransformatie van de gehele Rotterdamse Stadhavens. In de toekomst moet het een  
gemengd woon en werkgebied worden. De Merwehaven en de Vierhavens zijn de laatste op- en 
overslaghavens ‘op Noord’ Vanwege de verplaatsing van de op- en overslag van fruit en sap naar de 
Tweede Maasvlakte, wordt het grootste gedeelte van het Merwe-Vierhavengebied de komende 15 
jaar geleidelijk beschikbaar voor nieuwe bestemmingen.  Vanwege de ligging en de oppervlakte, 200 
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ha waarvan de helft water en de andere helft land, is het een bijzonder binnenstedelijk 
herstructureringsgebied. Het gebied grenst namelijk aan Rotterdam-west en Schiedam, bevat vooral 
bedrijven en nu nog nauwelijks woningen. 
 
Een gehele herontwikkeling van het gebied wordt echter een hele uitdaging aangezien het gebied 
naast positieve ook veel negatieve kenmerken kent. Er staan namelijk veel verouderde en 
leegstaande panden, het gebied beschikt over veel ongebruikte grond wat resulteert in een 
verloederde aanblik en een negatieve gebiedsidentiteit. Tevens kent het gebied een verouderde 
infrastructuur, is de bodem en het water sterk vervuild en de vele hekken en verbodsborden 
versterken het ontoegankelijke gevoel dat veel Rotterdammers hebben bij het gebied. Ondanks deze 
negatieve kenmerken kent het gebied ook echter pluspunten. Zo hangt er een interessante ruige 
industriële en rauwe sfeer, staan er naast het HAKA-gebouw ook andere industriële en monumentale 
gebouwen met een bijzondere historische waarde, is het gebied goed bereikbaar en is er veel ruimte 
(Rotmans e.a., 2011; Verstijnen, 2012).  
 
 Het Merwe-Vierhavengebied zal de een gehele transformatie ondergaan naar een duurzaam en 
innovatief woon-en werkgebied op het gebied van ‘clean tech, medical en food’ en dit zal twintig tot 
dertig jaar in beslag moeten nemen. Er wordt echter ook rekening gehouden met een halve eeuw 
(Stadhavens, 2013; Platform DGO, 2013; Rotmans e.a., 2011; de Wolf, 2012). De herontwikkeling zal 
namelijk organisch worden ingezet, zal gefaseerd en deels spontaan verlopen met ruimte voor 
voortdurende aanpassingen en kent dan ook niet de gebruikelijke blauwdruk (Rotmans e.a., 2011). 
Een vastomlijnd eindplan is volgens de Wolf (2012) dan ook overboord gezet, er is echter wel een 
duidelijke visie over welke kant het ongeveer op moet gaan. De reden voor een duurzame en 
innovatieve transformatie tot een gebied met een sterke eigen identiteit is de globale 
klimaatverandering en de mogelijke effecten voor dichtbevolkte en laaggelegen economisch 
belangrijke delta’s waar het Merwe-Vierhavengebied tot behoort. Door in te zetten op innovatie is 
de mogelijkheid aanwezig dat er oplossingen en ideeën worden bedacht die bijdragen aan het 
tegengaan van de effecten van klimaatverandering zodat ook de toekomst van het Merwe-
Vierhavengebied verzekerd zal zijn. Gedacht moet worden aan het hergebruiken van afvalstromen, 
grondstoffen en (bouw)materialen (Rotmans e.a., 2011).  
 
Tevens is er een samenwerkingsverband gevormd genaamd ‘Clean Tech Delta, een hi-tech 
bedrijvigheid met betrekking op water en energie, waarin een cluster van private partners, 
voornamelijk eindgebruikers van de gebouwen en de grond, samenwerken om kennis te verzamelen, 
partijen samen te brengen en ze zetten zich in voor lobby, marketing en acquisitie op dit terrein. Het 
samenwerkingsverband richt zich op het duurzaam beheren van water, klimaat en ruimte. Tevens 
biedt de Clean Tech Delta ook proeftuinen en vestigingslocaties aan waar experimenten en 
kennisoverdracht plaats kunnen vinden (Rotmans e.a., 2011; Platform DGO, 2013).  
 
Het HAKA-gebouw is hiervan een voorbeeld. Het doel van de herontwikkeling van het pand is de 
creatie van een duurzaam en aantrekkelijk gebouw wat tegelijkertijd zorgt voor een impuls aan de 
transformatie van het Merwe-Vierhavengebied (KPE, 2013). Dit is dan ook precies de reden geweest 
waarom woningcorporatie Vestia het HAKA-gebouw in 2008 heeft gekocht. In die tijd wilde Vestia 
graag alvast een vastgoedpositie in het gebied bezitten zodat het zich vroegtijdig met de toekomst 
van het gebied kon bemoeien aangezien ze er op termijn ruim 2000 woningen wilden neerzetten. Op 
deze manier creëerde de corporatie een betere uitgangspositie dan haar concurrenten.  
 
Tegelijkertijd beschouwde Vestia de koop van het HAKA-gebouw als een belangrijke 
maatschappelijke investering. Aangezien de corporatie voornamelijk de doelgroep bedient die zich 
aan de onderkant van de woningmarkt bevindt en enorme discrepantie ziet tussen de arbeidsmarkt 
en het arbeidspotentieel, wilden ze een actieve rol in spelen. Door een pand te kopen op het 
scharnierpunt tussen haven en stad in een gebied waar de komende jaren de werkgelegenheid 
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verdwijnt en waar juist een deel van de doelgroep van Vestia werkzaam is, kunnen ze verloedering 
tegen gaan door nieuwe economieën een kans te laten geven. Op deze manier zou de 
werkgelegenheid gestimuleerd worden en zou het arbeidspotentieel beter op de arbeidsmarkt 
kunnen worden aangesloten (Verstijnen, 2012). Van Bulten (2012) voegt hieraan toe dat Vesta het 
pand heeft gekocht omdat het een Rijksmonument is en deze niet gesloopt mogen worden. Verder 
ziet Vestia de herontwikkeling van het HAKA-gebouw als eerste fase in het gehele transitieproces van 
het Merwe-Vierhavengebied waardoor deze oude stadhavens weer op de kaart komen te staan (van 
Bulten, 2012). Het HAKA-gebouw zou in de een levend laboratorium moeten worden voor Clean en 
Tech, waar interactie moest gaan plaatsvinden tussen de verschillende gebruikers van het pand en 
op die manier zou er een echte community moeten gaan vormen die zich zou uitbreiden naar de rest 
van het gebied (ten Hove, 2012).  

4.5.3 Tijdelijkheid 

De tijdelijkheid in het HAKA-gebouw heeft betrekking op tijdelijke evenementen zoals congressen, 
vergaderingen en festivals. Tevens worden er tijdelijke contracten uitgegeven aan huurders die 
maandelijks verlengd of opgezegd konden worden (Bulten, 2012; ten Hove, 2012). Een bijzonder 
aspect is het dat er in het HAKA-gebouw gewerkt wordt met omzetafhankelijke huurafspraken, 
naarmate een bedrijf meer omzet maakt gaat de huur ook omhoog. Dit heeft als voordeel dat 
leegstand wordt tegengegaan, het gebouw geactiveerd wordt en er ‘loop’ ontstaat en in het begin 
‘laag’ wordt ingezet (ten Hove, 2012). Tijdelijkheid wordt in het HAKA-gebouw als dé manier van 
ontwikkelen beschouwd omdat er volgens ten Hove (2012) voor de rest niks meer gebeurt in de 
vastgoedwereld. De Wolf (2012) vult aan dat het geven van een tijdelijke herbestemming een dubbel 
effect teweeg brengt. Zo wordt aan de ene kant verpaupering tegengegaan en aan de andere kant 
start met tijdelijkheid de transformatie van een gebied waardoor dit uiteindelijk zal leiden tot een 
aantrekkelijk gebied en meer investeringen. Deze transformatie zal in kleine stapjes gebeuren en 
tijdelijkheid is een eerste stap, een ‘start-up’ in de organische gebiedsontwikkeling die men voor het 
gebied in gedachten heeft (de Wolf, 2012; Bulten, 2012) 
 
In september 2010 werd het HAKA-gebouw nog helemaal leeg geopend en daarna is er volgens ten 
Hove (2012) heel hard gewerkt om de nieuw community vorm te gaan geven. Vooral in april tot en 
met juni 2011 werden er bijna dagelijks evenementen gehouden en hier kwamen veel potentiele 
huurders en nieuwe evenementen uit voort. In oktober 2011 zouden het gehele gebouw gereed zijn 
om de huurders te ontvangen, de benedenverdieping was toen al gereed. Planmaster ten Hove 
(2012) had rond die tijd al 3500 m2 huurpotentie klaar maar wegens technische problemen werd de 
opening twee jaar opgeschoven naar het voorjaar van 2013. Tevens waren er andere problemen, de 
aankoop van het HAKA-gebouw kreeg negatieve aandacht in het landelijke nieuws en Vestia kreeg 
brieven van minister Donner en later ook van minister Spies. Vestia zou zich bezig houden met 
activiteiten die niet conform de afspraken waren en zou sociaal gemerkt geld inzetten voor 
commerciële doeleinden (ten Hove, 2012).  
Fig. 4.6 Collage HAKA-gebouw  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Studio Zipper, 2013 
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Op het moment van het afnemen van de interviews was net een week de financiering voor het 
HAKA-gebouw door woningcorporatie Vestia gestopt, dit vanwege de algehele financiële malaise van 
Vestia waarvan later ook uitvoerig verslaggeving in de media werd gedaan. Tijdens het plannen van 
de interviews was dit en hoe Vestia er financieel voorstond niet bekend 
 
De benedenverdieping van het HAKA-gebouw was toen al wel gereed en de schil zou worden nog wel 
worden herontwikkeld. Voor de herontwikkeling van de rest van het gebouw was echter geen budget 
meer beschikbaar en ook de heer ten Hove, die als zogeheten ‘planmaster’ de exploitatie van het 
gebouw leidde, kon niet meer in dienst worden gehouden (Bulten, 2012; ten Hove, 2012).  
 
Er is besloten om wel verder door te gaan met het HAKA-gebouw als één van de drie cases in dit 
onderzoek aangezien de situatie voorafgaande aan het stopzetten van de financiering centraal staat 
en als zodanig nog steeds interessant en relevant is voor grondige analyse. Verder is er nog steeds 
sprake van tijdelijkheid, een gedeelte van het pand wordt nog steeds tijdelijk herbestemd. 
Tijdelijkheid wordt juist ondanks alles als (tussen)oplossing gebruikt en zorgt ervoor dat het gebouw 
weliswaar op een lager niveau dan gepland gebruikt wordt maar de transformatie van het gebouw 
en daarmee de gebiedstransformatie zijn nog steeds in ontwikkeling. 

4.5.4  Huidige situatie augustus 2013  

Op dit moment is de eerste verdieping van het gebouw nog steeds in gebruik en bevat  
werkplekken voor tijdelijke huurders, vergaderfaciliteiten, een ontmoetingsruimte, een auditorium 
tot 150 personen, een expositieruimte en een centrale receptie (HAKA, 2013). Regelmatig zijn er ook 
tijdelijke evenementen in het gebouw.  
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5. De analyse 

5.1   Inleiding 

In dit hoofdstuk worden in vijf paragrafen de resultaten beschreven die voortkomen uit de semi-
gestructureerde interviews. Hierbij wordt ook een koppeling gemaakt met de literatuur uit hoofdstuk 
twee. Iedere paragraaf bevat zijn eigen hoofdthema: herbestemming, tijdelijk gebruik, erfgoed, 
gebiedsidentiteit en ervaringen. De resultaten van elk thema zijn een uitwerking op basis van 
meerdere overeenkomstige vragen die tijdens de interviews gesteld zijn waarna de transcripties met 
behulp van Nvivo zijn gecodeerd. De topiclijst is te vinden in bijlage II. Hier is de codeboom uit voort 
gekomen die vermeld is in bijlage III. 
De participanten worden bij achternaam en functie genoemd, zodat de antwoorden in de juiste 
context geplaatst kunnen worden. De volledige lijst met respondenten is vermeld in bijlage I. In dit 
hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten weergegeven die in het volgende hoofdstuk zullen leiden 
tot de beantwoording van de hoofdvraag: 
 
In hoeverre draagt het geven van een tijdelijke herbestemming aan leegstaand erfgoed bij aan  de 
ontwikkeling van een gebiedsidentiteit en welke ervaringen hebben sleutelfiguren bij dit proces? 
 
In dit vijfde hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten weergegeven die antwoord geven op de 
twee deelvragen. Deze luiden als volgt:  
 
1. Hoe kunnen de bijzondere historische kenmerken van erfgoed bijdragen aan de ontwikkeling van 
een gebiedsidentiteit wanneer het erfgoed een tijdelijke herbestemming krijgt? 
 
2. Wat is de invloed van de diverse actoren op het hele tijdelijke herbestemmingsproces en hoe sturen 
en ervaren ze dit? 
 
De codes uit de codeboom die antwoord geven op deze vragen zijn voornamelijk 7,9, 11 t/m 14, 17, 
19 en 20. De overige codes hebben betrekking op case-specifieke omstandigheden en 
achtergrondinformatie die in hoofdstuk vier al aan bod zijn gekomen.  Omdat het herbestemmen in 
de drie cases de eerste stap is tot de ontwikkeling van een nieuwe gebiedsidentiteit, zal de volgende 
paragraaf hier verder op in gaan.  

5.2   Herbestemming 

In alle drie de cases is er sprake van herbestemming omdat de oude functie van het gebouw of 
gebied is verdwenen. Bij het HAKA-gebouw en op Strijp-S draait het om het herbestemmen van één 
of meerdere gebouwen, dit komt overeen met de definitie van Velthuis & Spenneman (2007) waarbij 
‘adaptive re-use’ gezien wordt als een proces waarbij er door een functiewijziging een nieuw leven in 
een gebouw wordt geblazen. Dat je dit op verschillende manieren kan doen, vertelt Van Gool, 
Beleidsontwikkelaar Kunst & Cultuur bij de gemeente Eindhoven: 
 
‘’(..) Er zijn twee dingen die je kunt doen als je een leeg gebouw hebt; je kunt het dichtspijkeren en 
dan gaan ontwikkelen vanbinnen uit en dan gebeurt er een paar jaar niks maar je kunt ook voor het 
andere model kiezen. Dus laten we vanaf het begin proberen zo veel mogelijk wat er geschikt is om 
dat te gebruiken, dan heb je het beheer goed geregeld, dan werk je eigenlijk samen met een andere 
behoefte uit de stad. Dat is de behoefte aan goedkope werkplekken, goedkope ateliers, goedkope 
ruimten. Dat draagt dan ook bij aan een positief imago (..)’’ 
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Uit de interviews komt naar voren dat bij herbestemming van een gebouw een goed samenspel moet 
worden gecreëerd wat betreft de nieuwe functie na de herbestemming van het gebouw en welke 
behoeften er in het gebied zijn, zowel qua type uitstraling als het type gebruik.  
 
De transformatie van het CiBoGa-terrein naar het Open Lab Ebbinge valt onder de bredere definitie 
van herbestemming zoals Plevoets & van Cleempoel (2011) en Bullen & Love (2010) die geven: the 
function is the most obvious change, but other alterations may be made to the building itself such as 
the circulation route, the orientation, the relationships between spaces; additions may be built and 
other areas may be demolished’. Zo is er naast de bouw van de tijdelijke paviljoens op het terrein, 
ook een fietspad aangelegd en heeft het gebied naast de tijdelijke paviljoens ook een stadstrand, een 
speelweide en een evenemententerrein. Deze functies in het gebied versterken elkaar. Het fietspad 
heeft voor een verbeterde oriëntatie van het gebied gezorgd, de route van het OLE naar de stad 
veranderd en positieve invloed uitgeoefend op het omliggende gebied, in het bijzonder op 
winkelstraat de Nieuwe Ebbingestraat. Deze straat is van een winkelstraat vol leegstand in korte tijd 
uitgegroeid en uitgeroepen tot beste winkelstraat in Groningen van 2011 (van der Wal, 2012).   
 
5.2.1   De drie herbestemmingscategorieën 

Uit hoofdstuk twee blijkt dat er drie verschillende categorieën zijn waaruit er voor een 
herbestemming kan worden gekozen: duurzaam-ecologisch, financieel en sociaal-cultureel (Bullen & 
Love, 2010). Wat betreft de case Strijp-S is het voornamelijk een sociaal-cultureel overweging 
geweest, al hing er echter wel een prijskaartje aan. Al het vastgoed en de openbare ruimte op Strijp-S 
maakte volgens Van Gool (2012) deel uit van een afgegrensd terrein. Nadat bekend werd dat Philips 
zou vertrekken, heeft dit bedrijf contact opgenomen met de gemeente om te vragen wat ze met het 
terrein moesten doen; ze konden alle gebouwen slopen en het leeg opleveren. Doordat de gemeente 
Eindhoven al enige ervaring had met herbestemmen van industrieel erfgoed door de herbestemming 
van de Witte Dame (gerenoveerd oud-Philipsproductiegebouw in het centrum van Eindhoven, dient 
nu o.a. als huisvesting voor de bibliotheek en de Design Academy) heeft het de stap genomen om het 
gebied te kopen en het samen te ontwikkelen met Volker Wessels in de Publiek Private 
Samenwerking-constructie Park Strijp Beheer. Van Gool (2012) stelt ook dat het enige wat de stad 
Eindhoven aan erfgoed heeft, industrieel erfgoed is en daarom het behouden van de gebouwen op 
Strijp-S van groot belang is voor de stad Eindhoven.  
 
Wat betreft het Open Lab Ebbinge is de keuze voor de herbestemming vooral het initiatief geweest 
van een lokale ondernemersvereniging en daarom past dit in de categorie van sociaal-culturele 
redenen aangezien ook de lokale gemeenschap profiteert. Tevens heeft het positieve financiële 
gevolgen voor de ondernemers gevestigd aan de desbetreffende straat. Schuurhuis, zakelijk leider 
van het OLE zegt hierover het volgende:  
 
‘’(..) het OLE was een initiatief van de ondernemersvereniging en een aantal particulieren. Die hebben 
eigenlijk omdat de bouw hier stagneerde en het echt een hele grote bouwplaats was, overal stonden 
hekken omheen, vastgesteld dat we hier eigenlijk het gebied moesten gaan ontsluiten voor het 
publiek en dat we eigenlijk in de tijdelijkheid iets met dit gebied zouden moeten gaan doen (..). Wij 
wilden het gebied op de kaart zetten. En we wilden ook laten zien wat je in de tijdelijkheid in dit 
gebied kunt doen (..)‘’. 
 
De herbestemming van het HAKA-gebouw kan in alle categorieën geplaatst worden maar in eerste 
instantie is het vooral een financiële overweging geweest maar met nadruk op het maatschappelijke 
belang. Verstijnen, conceptontwikkelaar Estrade projecten zegt hierover het volgende:  
 
‘’(..) We willen dus niet wachten totdat over 15 jaar die gronden vrij komen en dan proberen dat we 
daar 1500 tot 2000 woningen neer kunnen zetten. We gaan ons vroegtijdig in het gebied bemoeien, 
om te kijken of we deze periode mee kunnen helpen sturen waarbij de ruimte die ontstaat als 
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bedrijven wegtrekken, door gebouwen die niet meer gebruikt wordt, door kavels die braak liggen, 
nieuwe economieën een kans te geven in die ruimte. Dan kunnen we dus gaan kijken of we met het 
organiseren van nieuwe werkgelegenheid en nieuwe economieën, ook een basis kunnen leggen voor 
het beter verbinden van het arbeidspotentieel in de stad en de werkgelegenheid in de haven (..)‘’. 
 
Wat betreft de duurzaam-ecologische categorie zit het duurzame karakter bij de casestudy van het 
HAKA-gebouw vooral in het oprichten van de Clean en Tech Delta, waarbij in hoofdstuk vier al is 
uitgelegd dat dit een samenwerkingsverband betreft waarbinnen verschillende partners zich richten 
op het duurzaam beheren van water, klimaat en ruimte waarbij ook proeftuinen en vestigingslocaties 
worden gecreëerd waar experimenten en kennisoverdracht plaats kunnen vinden. Het HAKA-gebouw 
is zo’n vestigingsplaats en de herbestemming van het HAKA-gebouw wordt dan ook gezien als eerste 
fase in het gehele transitieproces van het Merwe-Vierhavengebied waarbij er echt een community 
wordt gebouwd door de verschillende gebruikers van het pand (ten Hove, 2012; van Bulten, 2012).  
 
5.2.2.  Pionieren in crisistijd 

In het theoretisch kader van hoofdstuk twee komt uit een citaat van oud directeur van de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg Asselbergs naar voren dat naast creativiteit, inventiviteit voor 
alle betrokken actoren in het proces van herbestemming van wezenlijk belang is omdat op deze 
manier de zo gewenste ontwikkeling en verandering wordt gestimuleerd in het gehele 
herbestemmingsproces. Elmendorp, Projectmanager Stichting BOEi noemt dit proces pionieren:  
 
‘’(..) Herbestemmen is pionieren, continue weer opnieuw. Langzamerhand zie je daar wel een bepaald 
concept in naar voren komen, nu is bijvoorbeeld de geleidelijke schaal heel erg succesvol (..) dan ga je 
met elkaar kijken hoe je het kan inrichten. En als het dan succesvol is, dan kan het doorgaan. Je moet 
er wel geld aan verdienen (..)’’ 
 
Dit pionier-proces komt in bijna alle interviews aan bod, zo noemt Van der Wal (2012) het een 
cultuuromslag dat de gemeente Groningen probeert zo flexibel mogelijk met de kansen en 
mogelijkheden om te gaan en die daadwerkelijk te pakken die de markt biedt, ook als dit betekent 
dat het niet precies wordt gedaan zoals het bestemmingsplan voorschrijft. Uit de inleiding blijkt dat 
een tijdelijke herbestemming een goede combinatie kan vormen met de huidige vastgoedmarkt die 
door de economische crisis in zwaar weer verkeerd. Juist de kansen met beide handen aanpakken die 
de markt ondanks de crisis nog biedt en durven om nieuwe dingen te doen die andere partijen niet 
durven en daardoor onderscheidend zijn, blijkt de juiste aanpak bij zowel Strijp-S als het OLE te zijn. 
Van Gool, Beleidsontwikkelaar Kunst & Cultuur bij de gemeente Eindhoven zegt hierover het 
volgende:  
 
‘’(..) want toen in het begin de bankencrisis er doorheen klapte, heerste er in het hele eerste jaar een 
soort shock voor alle vastgoedontwikkelaars. Hier op Strijp-S ook (..) tegelijkertijd zie je dat die 
ontwikkelaars niet per ongeluk in Strijp-S zijn ingestapt. Omdat ze waarschijnlijk iets avontuurlijks 
wilden en konden doen. Voor de ontwikkeling voor Strijp-S durf ik te zeggen, dat het eigenlijk heel 
goed is geweest omdat het ons allemaal gedwongen heeft om anders te kijken naar het vastgoed (..) 
Je moet wel inventief zijn, Strijp-S gaat natuurlijk ook om experimenteren en nieuwe concepten 
uitproberen dus dat moesten we ook laten zien. Eerst een beetje schoorvoetend en nu wordt het ook 
gezien als kracht (..)’’ 
 
Bij het HAKA-gebouw maken ze gebruik van omzetafhankelijk huren en ten Hove (2012) geeft aan dat 
dit als voordeel biedt dat lage huren er voor zorgen dat er loop komt en het gebouw weer een 
gezicht krijgt. Je kunt volgens hem beter een vol pand hebben met ondernemers die allen lage huren 
betalen en het gebouw activeren dan te maken hebben met leegstaande panden. Verder komt er bij 
verschillende interviews naar voren dat door de crisis er steeds meer sprake is van organische 
gebiedsontwikkeling. Het strak plannen van projecten wordt namelijk steeds moeilijker en de 
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vastgoedmarkt werkt niet meer zoals voor de crisis. De manier om hier mee om te gaan die in deze 
thesis centraal staat is tijdelijke herbestemming. De volgende paragraaf gaat hier verder op in.  

5.3   Tijdelijk gebruik 
 

Tijdelijk gebruik van gebouwen en gebieden zorgt er volgens de literatuur voor dat het gebouw en 
haar omgeving onder andere weer een plek krijgen in de ‘mental map’ van de buurtbewoners en dat 
ondanks het tijdelijke karakter, de verdere ontwikkeling van het gebied wel degelijk door de tijdelijke 
invulling(en) beïnvloed wordt. In vrijwel elk interview kwamen deze twee thema’s terug. Vooral het 
gebied weer op de kaart zetten van de stad was een terugkerend onderwerp. Dit is niet 
verbazingwekkend omdat in alle drie de cases er sprake was van een afgesloten gebouw of gebied 
voor het publiek. Het HAKA-gebouw was alleen voor medewerkers toegankelijk en bij Strijp-S en het 
OLE zat er letterlijk een hek omheen. Door het tijdelijke gebruik willen de sleutelfiguren de 
stadsbewoners weer laten kennismaken met het gebied. Schuurhuis, zakelijk leider van het OLE zegt 
hierover het volgende:  

 
‘’(..) onze rol als OLE is om de bekendheid van dit gebied onder de aandacht van de mensen te 
brengen, in de stad en ommeland. Ze moeten gaan hebben van; ‘goh wat een mooi stukje, zo dicht bij 
de binnenstad’. Met als doel natuurlijk van dat ze daar op termijn misschien wel willen gaan 
wonen(..)’’.  
 
Hoewel het op de kaart zetten van het de drie projecten in alle interviews als een van de 
belangrijkste doelen wordt genoemd, wordt dit op verschillende manieren gedaan. Een uitgebreide 
beschrijving van de soorten tijdelijke gebruiken is in hoofdstuk vier per case beschreven.  
 
5.3.1   Semi-permanent 

Volgens de literatuur is een tijdelijke invulling afhankelijk van de duur totdat de nieuwe functie van 
een gebouw is gerealiseerd, maar dat wanneer het tijdelijke gebruik al enkele jaren duurt, het min of 
meer een semipermanente functie krijgt. Tijdens de interviews kwam dit thema veel ter sprake. De 
vraag was wat nou precies het verschil is tussen tijdelijkheid, semipermanent en permanent. Vaak 
werd er dan opgemerkt dat ‘tegenwoordig alles tijdelijk is’ en dat vijf jaar voor startende 
ondernemers lang is maar voor veel investeerders te kort om hun investering rendabel te kunnen 
maken.  
De professionals verschillen wel van mening over de vraag indien een tijdelijke herbestemming erg 
succesvol is of deze zou moeten door worden gezet. Van Dieren, Projectmanager Park Strijp Beheer, 
stelt dat het tijdelijke in dienst staat van het definitieve plan en dat dit helaas niet zo werkt. Hock, 
Projectdirecteur Strijp-S, Woningcorporatie Trudo, ziet dit heel anders en maakt daar zelfs graag 
ruimte voor vrij:  
 
‘’(..) Ja inderdaad. De hallen zijn daar een mooi voorbeeld van. Onder het Klokgebouw hebben we 
evenementenhallen. Die hadden allang gesloopt moeten zijn volgens het stedenbouwkundig plan van 
dit gebied.(..) Die hallen zullen nooit verdwijnen. En dat is ook helemaal niet erg. Daar wordt 
tijdelijkheid echt permanent. En dat is precies dat organisch ontwikkelen. En als je dat wil, dan moet 
je ook de consequenties aanvaarden en af en toe ook durven vaststellen dat iets permanent wordt. 
Misschien moet het bouwtechnisch wel herontwikkeld worden, maar niet herontwikkeld qua functie. 
Vorig jaar waren er 300.000 bezoekers (..)’’. 
 
Hoewel het OLE een strikte looptijd heeft van vijf jaar, ziet Van der Wal, Beleidsmedewerker Beleid & 
Programmering van de gemeente Groningen, wel mogelijkheden wanneer de ontwikkelaar na de vijf 
jaar nog niet gereed is om de geplande woningen te bouwen: 
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‘’(..) Maar als hij nog niet zover is.. dan ga je toch niet wat afbreken wat succesvol is? (..) Dus het zou 
heel goed kunnen dat functies die zich op die plek bewezen hebben, of in de tijdelijke gebouwen nog 
een tijdje blijven staan, of worden opgenomen in de definitieve invulling. Dat kan ik me heel goed 
voorstellen. Want je hebt vijf jaar de tijd om te experimenteren, om het uit te proberen. Dan zou het 
zonde zijn om dat weg te halen om dat je dat zo hebt afgesproken (..)’’. 
 
Volgens ten Hove, directeur Urban Breezz en voormalig Planmaster van het HAKA-gebouw, ontstaat 
er juist heel veel waarde wanneer het tijdelijke gebruik wordt omgezet in een permanente functie:  
 
‘’(..) Wat het leukste is, is dat je vanuit tijdelijkheid door kunt groeien omdat iedereen het graag zo wil 
houden. Als je een plek hebt waar iedereen naar toe wilt, dan creëert dat zoveel waarde. Daar wil 
iedereen bijvoorbeeld wel wonen. Als je zo’n community hebt, goede horeca en ook nog een Marqt 
met eerlijke duurzame producten, en je dat aan elkaar kunt knopen.. daar wil iedereen wel wonen 
(..)’’. 
 
Tijdelijk gebruik kan dus heel succesvol uitpakken waardoor er kan worden gekozen om de tijdelijke 
functies permanent te laten worden en op deze manier is er al veel waarde en bekendheid rondom 
het project gecreëerd.    
 
5.3.2   Experimenteren in de tussentijd 

Uit de literatuur van hoofdstuk twee bleek dat een belangrijk kenmerk van tijdelijk gebruik is dat 
deze periode veelal wordt gebruikt voor experimenten. Op deze manier worden diverse 
mogelijkheden voor het toekomstige gebruik van het gebied of gebouw uitgeprobeerd en zo ontstaat 
er een levend ‘laboratorium’ waarbij nieuwe perspectieven ontstaan (Thissen, 2010; Studio UC, 
2003). In vrijwel alle interviews komt naar voren dat de sleutelpersonen de tussentijd inderdaad zien 
als een proefperiode voor uiteenlopende experimenten.  
Het HAKA-gebouw draagt dit het meeste uit, zij noemen zichzelf een ‘Living’lab voor Clean en Tech’ 
gericht op duurzaamheid (Bulten, 2012). In het geval van Strijp-S wordt onderscheidenheid als 
meetlat gebruikt voor de activiteiten, evenementen en andere vormen van tijdelijk gebruik en is een 
hoogstedelijk gebied vol functiemenging het ideaal. Design, innovatie en technologie zijn de drie 
dragers van Strijp-S en alles wat er plaatsvindt moet hieraan voldoen aldus van Gool, van Dieren en 
Hock (2012). Er wordt Op Strijp-S volop geëxperimenteerd met vernieuwende woonvormen, 
retailconcepten, ‘urban sports’ en uiteraard ook door de vele ondernemers en start-ups die hun 
kantoor hebben. Het OLE ziet zichzelf als een spectaculair (inter)nationaal voorbeeldproject van 
mobiele architectuur en tussentijdse stedenbouw waarbij wordt geëxperimenteerd met diverse pop-
up paviljoens. Een uitgebreide beschrijving is te vinden in hoofdstuk vier. Alle drie de cases zijn een 
voorbeeld voor een vernieuwende vorm van het (her)gebruik van architectuur en hebben daar 
diverse prijzen mee gewonnen en veel publiciteit mee gegeneerd.  
 
Uit de literatuur blijkt dat historische gebouwen na (tijdelijke) herbestemming kunnen uitgroeien tot 
‘parels van de stad’ (Gelinck, 2010). De volgende paragraaf gaat in op de rol van erfgoed in het 
herbestemmingsproces van de drie cases en de ontwikkeling van een gebiedsidentiteit.  
 

5.4   Erfgoed 
 

David Harvey (2001) signaleert de laatste jaren een grotere (her)waardering voor erfgoed en speelt 
erfgoed in de ruimtelijke ontwikkeling een grotere rol dan voorheen. Uit het theoretisch kader blijkt 
dat erfgoed namelijk steeds vaker een actieve rol in culturele en ook ruimtelijke transformaties 
speelt en tevens in de vormgeving van stedelijke gebieden (Kolen, 2008). In het geval van Strijp-S 
worden de industriële gebouwen meerdere maken als beelddragers of iconen van het gebied 
genoemd. De drie geïnterviewde Eindhovense professionals zijn het er over eens dat door de 
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herbestemming van de gebouwen op Strijp-S er een nieuw stuk stad ontstaat met een geheel eigen 
identiteit. Hock, Projectdirecteur Strijp-S bij Woningcorporatie Trudo, zegt hierover het volgende: 
  
‘’(..) deze gebouwen hebben natuurlijk een bepaalde sfeer en zijn rauw, mooi en flexibel. Het nodigt 
heel erg uit (..) Nu pas beginnen de Eindhovenaren te voelen dat dit onderdeel van de stad gaat 
worden. En beginnen ze ook te voelen dat deze oude gebouwen, dat de geschiedenis van deze plek 
opnieuw geschreven wordt. En dat door dit gebied Eindhoven werkelijk kan veranderen en iets kan 
toevoegen. Dat gaat niet vanzelf (..)’’. 
 
Hetzelfde soort concept, dat een herbestemming van een historisch gebouw invloed kan hebben op 
de ontwikkeling van het omliggende gebied is volgens De Wolf, Development Manager Stadshavens 
Rotterdam ook het geval bij het HAKA-gebouw. Hij zegt hierover het volgende:  
 
‘’(..) Als je naar het HAKA-pand kijkt is het een heel ruig gebouw. Het is een Rijksmonument en het 
gebouw heeft smoel (..) en dat moet je ten volle benutten. Het HAKA-gebouw heeft haar oude functie 
op een gegeven moment verloren (..) en wordt nu weer gebruikt om met een nieuwe functie de 
gebiedsidentiteit deels helpen op te richten. Een bijzonder gebouw kan echt de aanjager zijn voor de 
start van een ontwikkeling van een gebied  (..)’’. 
 
5.4.1  Erfgoed, activiteiten en erfgoedintegratie  
   Vervolgens blijkt uit de literatuur dat er drie thema’s zijn waarop erfgoed en geografie elkaar 
kruisen. Erfgoed is naast een ruimtelijke gebeurtenis, ook nauw verbonden met toerisme en ook met 
identiteit. Het kan namelijk onderdeel uitmaken van de fysieke kenmerken van een plek, die samen 
met de sociale kenmerken, de identiteit van een plek bepalen (Sulsters & Schulbert, 2006). Wanneer 
cultureel erfgoed onderdeel is van een bepaalde plek, bepaalt dit echter niet gelijk de identiteit van 
een plek. Osborne (2001) stelt namelijk dat een ruimtelijke identiteit continue wordt gevormd en 
‘gemaakt’ door een reactie op de plek; juist de activiteiten die er plaats vinden, bepalen de identiteit 
van de plek. Uit het interview met Van Bulten, Eigenaar Punt Nul procesmanagement, ingehuurd 
door Estrade projecten voor de tweede ontwikkelingsslag van het HAKA-gebouw, gaat hier verder op 
in en stelt dat mensen niet worden aangetrokken tot oude historische gebouwen maar vooral door 
de activiteiten die er plaatsvinden:  
 
‘’(..)  Een oud pand geeft sfeer en zorgt voor een bepaalde eerste aantrekkingskracht maar het gaat 
voornamelijk om die activiteiten. Je merkt bijvoorbeeld wel dat sommige mensen echt puur voor het 
HAKA-gebouw komen maar ik kan niet met zekerheid stellen dat het alleen maar aan het gebouw ligt. 
Ik zou het wel graag willen beweren want dat was wel het uitgangspunt van het gebouw (..) ik denk 
dat mensen worden aangetrokken doordat de ruimte goedkoop is en niet zozeer door het een oud 
karakteristiek gebouw. Heel veel mensen willen hier in het HAKA-gebouw zitten hoor, maar als ik om 
me heen kijk zijn ook panden die niet mooi zijn en niet echt karakter hebben ook succesvol. Het ligt 
dus echt wel aan de activiteiten die je organiseert. Zodra je dat interactie-milieu hebt bewerkstelligd, 
dan gaan er ook steeds meer mensen komen en begint er ook een stukje waardering en leven te 
komen. Dan zeggen mensen: ‘he, daar is het gaaf, daar wil ik bij horen’. Dan zie je een 
vergrotingsslag komen, dan zie je steeds meer mensen komen en ook andere mensen komen (..)’’. 
 
Uit de literatuur uit hoofdstuk twee blijkt verder dat er steeds meer aanzetten worden gedaan om 
erfgoed te integreren in nieuwe wijken om zo het gebied een ‘eigen gezicht’ te geven en juist anders 
en gedifferentieerder dan andere gebieden te maken (Renes, 2011). Een vorm van erfgoedintegratie 
is bij het OLE duidelijk te onderscheiden. Van Riemsdijk, Projectleider Open Lab Ebbinge van de 
gemeente Groningen zegt in het interview het volgende over de toegepaste vorm van 
erfgoedintegratie:  
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‘’(..) Ja, wij hebben met het hele CiBoGa-terrein geprobeerd om zo veel mogelijk de industriële 
elementen te handhaven die te handhaven waren. Dat is een financiële maar ook een monumentale 
afweging. (..) we hebben zo veel mogelijk bewaard, en daar nog meer het nieuwe bestemmingsplan 
op afgestemd zodat we in het gebied de route van de ziel ontwikkeld hebben zodat er nog meer 
accent ligt op het waarnemen en het beleven van de oude of voormalige functies die er waren (..)’’. 
 
Volgens de literatuur kan een nieuwe gebiedsidentiteit ontstaan door het herbestemmen van 
erfgoed. De volgende paragraaf gaat hier verder op in.  
 

5.5   Gebiedsidentiteit 
 

Bullen & Love (2011) beschrijven het proces van de ontwikkeling van een gebiedsidentiteit treffend 
doordat zij stellen dat er door herbestemming een hedendaagse ‘layer’ aan het gebouw wordt 
toegevoegd. Volgens Sulsters en Schulbert  (2006) wordt het concept gebiedsidentiteit gekenmerkt 
door de combinatie en de wisselwerking van en tussen zowel fysiekruimtelijke als sociaal-
maatschappelijke condities. Het doelbewust creëren van een nieuwe laag door de herbestemming 
van het gebouw of gebied kwam tijdens de interviews meerdere malen aan de orde. Allereerst stelt 
Van der Wal (2012) dat de historische elementen in het OLE ervoor zorgen dat men de 
‘meerlaagigheid’ van een gebied voelt en als je daar de kern van kan vinden, je daarop verder kunt 
bouwen. Ten Hove, directeur Urban Breezz en voormalig Planmaster van het HAKA-gebouw zegt 
hierover het volgende: 

‘’(..) authenticiteit is altijd mooi en heel belangrijk. Het moet ingebed zijn in de historie. Dan klopt het 
verhaal en dan gaat het vanzelf. Een soort tweede laag. De herbestemming moet dus kloppen met 
vroeger, als je daar aan kunt refereren, dat is heel belangrijk. Bij een gebouw van 20 jaar oud dat leeg 
komt te staan, is het veel lastiger om een aantrekkelijk verhaal erbij te houden, vooral als het toen al 
gericht was op multi-use en het eigenlijk geen identiteit en karakter van zichzelf heeft (..)’’. 
 

Volgens Boisen e.a. (2011) kan deze ‘layering’ of gelaagdheid ook kunstmatig worden toegepast bij 
de ontwikkelen van nieuwe ruimtelijke identiteiten. De nieuwe identiteit bouwt dan  in meer of 
mindere mate voort op al bestaande identiteiten van oudere plekken. Het bewust sturen van de 
gewenste gebiedsidentiteit komt in de meerderheid van de interviews aan bod. Volgens de Wolf 
(2012) moet je bewust omgaan met de identiteit die het gebied al heeft en dit als basis beschouwen 
om vanuit hier de transformatie in te gaan. Op zo’n manier creëer je volgens hem gericht voor een 
deel de sfeer en de uitstraling van het gebied waardoor het herbestemmingspand als katalysator kan 
dienen voor de gebiedsontwikkeling. Van Riemsdijk (2012) stelt dat er bij het OLE ook doelbewust 
gestuurd is op een nieuwe identiteit, dit was zelfs de reden waarom de gemeente het tijdelijke 
initiatief wilde faciliteren. De gemeente Groningen vond het OLE een goede impuls om de structurele 
ontwikkeling te bevorderen en uiteindelijk ook te realiseren. Volgens Hock (2012) is er bij Strijp-S ook 
een duidelijke wensidentiteit van te voren werd bepaald, aangezien werd vastgesteld dat Eindhoven 
een creatief en cultureel hart miste.  
 
Uit de literatuur blijkt dat door herbestemming van erfgoed de vier pijlers (gedrag, communicatie, 
symboliek en beleving) worden aangepast die tezamen het concept identiteit vormen. De eerste 
pijler ‘gedrag’ heeft betrekking op de activiteiten en evenementen die in het gebied plaatsvinden 
(Sijbers, 2008). Door de herbestemming veranderen de activiteiten en evenementen en daarmee 
wordt dus ook de identiteit beïnvloed. De tweede pijler, communicatie, heeft betrekking op de 
verandering in de manier van aandacht die aan het gebied wordt geschonken en op de manier van 
branding van het gebied (Sijbers, 2009). In de meeste interviews komt naar voren dat bij de drie 
cases er sprake is van een vorm van place branding. Dit varieert van actief zijn op de ‘Social Media’ 
en via een goede website, reclame-uitingen in de vorm van radioreclame voor evenementen maar 
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vooral in het faciliteren van allerlei evenementen en activiteiten en het zorgen voor goede horeca. 
Het belangrijkste is volgens de respondenten dat het verhaal achter de herbestemming gelinkt kan 
worden aan de oude functie van het gebouw en de historische elementen een extra toevoeging zijn 
zodat het gebied of gebouw een sterke identiteit heeft waardoor het verhaal zichzelf kan gaan 
vertellen. Op deze manier veranderen ook pijler drie en vier, de symboliek en de beleving, mee.  
 

5.6  Ervaringen  
 

In de voorgaande paragraven zijn er al veel ervaringen vermeld bij analyse tussen literatuur en 
empirie. Toch zijn er nog een aantal interessante ervaringen en analyses van de sleutelpersonen het 
vermelden waard. Zo komt in alle interviews het belang van faciliteren van activiteiten en 
evenementen ter sprake. Op die manier wordt het gebied of gebouw weer onderdeel van het 
stedelijk weefsel. Van Bulten (2012) verwoordt dit als volgt heel treffend:  
 
‘’(..)  Activiteiten, daar draait de hele economie om. Mensen plus activiteiten betekent waardering. 
Die waardering betekent dat je ergens geld aan uit wilt geven en dat verschilt per locatie. De ruimte 
waar de activiteiten plaats vinden, veranderen ook (..) De vraag is alleen wie die eerste fase faciliteert 
(..)’’. 
 
Op de vraag of hetzelfde concept van de drie cases ook op een andere locatie zou kunnen worden 
gekopieerd antwoorden de respondenten vrijwel hetzelfde. De locatie en de condities van deze 
locatie van een project bepaalt het type functie. Een project letterlijk kopiëren kan niet, er moet 
voort worden gebouwd op al bestaande identiteit van de plek. Van Riemsdijk (2012) geeft als tip mee 
dat het soort functie bepaalt moet worden door de omliggende bedrijven en betrokken bewoners 
aangezien zij het beste weten welke functies de leefbaarheid in het desbetreffende gebied 
vergroten. Een vorm van tijdelijk gebruik pas hier goed bij omdat er zo kan worden 
geëxperimenteerd met diverse typen functies en wordt het gebied weer opgenomen in de ‘mental 
map’ van de bewoners.  

5.7  Conclusie  

In dit hoofdstuk staat de analyse centraal waarbij de resultaten worden beschreven die 
voortkomen uit de interviews. Na zes paragrafen analyses en koppeling met de literatuur kan in deze 
laatste paragraaf antwoord worden gegeven op de twee deelvragen: 
 
1. Hoe kunnen de bijzondere historische kenmerken van erfgoed bijdragen aan de ontwikkeling van 
een gebiedsidentiteit wanneer het erfgoed een tijdelijke herbestemming krijgt? 
 
Uit bovenstaande paragraven blijkt dat door gebruik te maken van een vorm van erfgoedintegratie, 
waarbij de tijdelijke herbestemming voortborduurt op de al bestaande historische kenmerken van 
het gebied, de ontwikkeling van de gebiedsidentiteit enorm versterkt wordt en op deze wijze een 
belangrijke bijdrage levert aan de mate van een succesvolle herbestemming.  
 
2. Wat is de invloed van de diverse actoren op het hele tijdelijke herbestemmingsproces en hoe sturen 
en ervaren ze dit? 
 
Aangezien de geïnterviewde actoren allen een sleutelrol in het proces spelen wat betreft de 
uitvoering en sturing van het stedelijke herbestemmingsbeleid, is hun invloed beslissend voor het 
gehele proces. Uiteraard zijn de actoren zeer afhankelijk van de marktomstandigheden en gelet op 
de huidige economische recessie is het nog meer van belang zo creatief en inventief mogelijk te 
handelen. Door zich flexibel op te stellen, zowel procesmatig als in het type tijdelijke gebruik, zorgen 
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de actoren voor een zo goed mogelijke sturing op de van de ontwikkeling van een gebiedsidentiteit 
en een succesvolle herbestemming. De ervaringen van actoren wat betreft het gehele 
herbestemmingsproces kan worden samengevat als; blijf onderscheidend, alert op de kansen en 
mogelijkheden die de markt nog biedt, durven kiezen en de historische kenmerken blijven 
benadrukken die zeer waardevol zijn voor de ontwikkeling en het succesvol herbestemmen van de 
case.  
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6. De conclusie 

   Als resultaat van het uitgevoerde empirische onderzoek en de daarbij behorende onderzoeks-
resultaten wordt in dit hoofdstuk de conclusie beschreven. Dit hoofdstuk omvat het beantwoorden 
van de hoofdvraag van dit onderzoek en er zullen referenties worden gegeven naar de al bekende 
theorie uit hoofdstuk twee. Tevens worden er aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek en 
beleid op het gebied van het tijdelijk herbestemmen van erfgoed en de ontwikkeling van een 
gebiedsidentiteit.  

6.1  Beantwoording onderzoeksvraag  

 
   Op basis van de geanalyseerde literatuur is er in paragraaf 2.11 een zevental te verwachten 
resultaten opgesteld voor het empirische onderzoek. In dit hoofdstuk zal beschreven worden of deze 
verwachtingen in lijn zijn met de literatuur of dat het empirische onderzoek voor extra toevoegingen 
of wijzigingen heeft gezorgd. Onderstaand zullen de uitkomsten worden beschreven per verwacht 
resultaat, waarna de hoofdvraag zal worden beantwoord. 
 
Aangezien uit de literatuur blijkt dat het tijdelijke gebruik van gebouwen ervoor zorgt dat het 
gebouw en haar omgeving weer een plek krijgen in de ‘mental map’ van de buurtbewoners (Oosting, 
2010) werd er aangenomen dat een tijdelijke herbestemming vooral als gevolg heeft dat het gebied 
weer onderdeel wordt van het stedelijk weefsel. Het doel om het gebied weer op de kaart te zetten 
en de bewoners op een positieve manier kennis laten maken met het gebied was in elk interview een 
terugkerend thema en zijn twee van de hoofddoelen van het inzetten van tijdelijk gebruik gebleken. 
In alle drie de cases was er sprake van een afgesloten gebouw of gebied wat niet publiek toegankelijk 
was, bij Strijp-S en het OLE had het gebied letterlijk een hek. Dit verwachte resultaat bleek dus in de 
empirie te kloppen, de manier waarop de gebieden weer op de kaart worden gezet is echter per case 
wel verschillend.  
 
De verwachting dat een gebied wel degelijk wordt beïnvloedt door tijdelijke herbestemmingen bleek 
te kloppen, ondanks dat de vooraf opgestelde projectplanning bij het OLE minder flexibel was dan bij 
Strijp-S. Uit de literatuur blijkt namelijk dat tijdelijk gebruik niet alleen slechts als een tijdelijke 
oplossing hoeft te fungeren maar dat het ook kan worden gezien als een ‘voorschot op de toekomst’, 
zonder alomvattend masterplan (Vrolijk & Schutten, 2012). Ook ontstaat er eigenlijk een soort 
semipermanente functie wanneer een gebouw enkele jaren een tijdelijke invulling krijgt (Blumner, 
2006). Tijdens het empirisch onderzoek bleek dat het case-afhankelijk is hoe er gedacht wordt over 
de precieze definitie van tijdelijkheid maar dat in elk van de drie gevallen onder andere door de 
organisatie van activiteiten, evenementen en de komst van bezoekers en ondernemers, het gebied of 
gebouw beter toegankelijk en veiliger is en beter bekend staat bij de stadsbewoners. Tijdelijk gebruik 
kan ook heel succesvol uitpakken waardoor er kan worden gekozen om de tijdelijke functies 
permanent te laten worden. Op deze manier kan een tijdelijke invulling een grote invloed op het 
desbetreffende gebied uitoefenen.  
 
Uit de literatuur blijkt dat ‘genius loci’ van een bepaalde plaats kan worden gecreëerd door het 
toepassen van gebieds- of plaats specifiek ontwerp en planning die gericht is op de unieke 
kenmerken van een plek. Hierbij moet gekeken worden naar de unieke locatiefactoren en ook is de 
aanwezigheid van een bepaalde vorm van geschiedenis een belangrijk component  (Jivén en Larkham 
2003; Castello, 2006). Daarom werd er verondersteld dat een ruimtelijke identiteit vooral wordt 
gevormd door de unieke historische kenmerken en locatiefactoren van de desbetreffende plek. Deze 
verwachting bleek gedeeltelijk te kloppen. Uit de interviews komt naar voren dat de industriële 
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elementen in alle drie de cases beeldbepalend zijn voor de uitstraling van het project. Naast deze 
unieke historische kenmerken zijn de locatiefactoren van groot belang voor de keuze van het type 
tijdelijk gebruik. Uit de analyse van de interviews blijkt dat de keuze voor de type functies in grote 
mate afhangen van de locatiefactoren. De organisatie van activiteiten blijkt echter ook bepalend te 
zijn voor de vorming van een ruimtelijke identiteit aangezien op deze manier er een interactiemilieu 
wordt gecreëerd die op haar beurt invloed uitoefent op de vorming van de ruimtelijke identiteit.  
 
De vierde verwachting waarbij identiteit het belangrijkste onderdeel vormt als één van de drie 
categorieën waar erfgoed en geografie elkaar snijden, en hierdoor vooral activiteiten de identiteit 
van een plek bepalen kan door de vorige uitleg al als niet geheel juist worden beschouwd. Naast 
activiteiten zijn namelijk ook de historische kenmerken en de unieke locatiefactoren van een plek van 
belang bij de vorming van een gebiedsidentiteit.  
 
Uit de literatuur blijkt dat erfgoed een steeds actievere rol speelt in ruimtelijke transformaties en de 
vormgeving van stedelijke gebieden (Kolen, 2006). Ook blijkt dat er steeds meer aanzetten worden 
gegeven om erfgoed te integreren in nieuwe wijken om zo het gebied een ‘eigen gezicht’ te geven. 
Dit proces van erfgoedintegratie zorgt voor meer gedifferentieerdere gebieden. De erfgoedintegratie 
in een gebied kan variëren van het bewaren van archeologische bodemresten en de grote lijnen van 
de landschapsstructuur verwerken in het nieuwe gebied tot de transformatie van historische 
structuren (Renes, 2011). Daarom werd er verondersteld dat erfgoedintegratie in een gebied bewust 
wordt gebruikt om de identiteit van de plek te versterken. Deze verwachting bleek in alle drie de 
cases te kloppen, wel wordt er op een verschillende manier gebruik gemaakt van erfgoedintegratie. 
In het geval van Strijp-S en het HAKA-gebouw is er vooral sprake van de transformatie van historische 
structuren. In het OLE is er gekozen om in het nieuwe bestemmingsplan de industriële elementen te 
handhaven zodat het accent ligt op het waarnemen en het beleven van de voormalige functies van 
het gebied. Deze verschillende vormen van erfgoedintegratie worden in alle drie de gevallen dus 
bewust gebruikt om de identiteit van de plek te versterken.  
 
De verwachting dat gebiedsidentiteit is opgebouwd uit meerdere lagen en herbestemming deze 
‘layering’ kunstmatig kan beïnvloeden is gedeeltelijk juist. Uit de literatuur blijkt namelijk dat de 
gelaagdheid van een identiteit kunstmatig kan worden toegepast bij het ontwikkelen van nieuwe 
ruimtelijke identiteiten. De nieuwe identiteit bouwt dan in meer of mindere mate voort op al 
bestaande identiteiten van oudere plekken (Boisen, e.a., 2011). Uit het empirisch onderzoek blijkt 
echter dat authenticiteit bij herbestemming van groot belang is. Pas wanneer bij de herbestemming 
van een gebouw of gebied gerefereerd kan worden aan het verleden en op deze manier er een 
aantrekkelijk verhaal bij kan worden gehouden, is het mogelijk om  deze basisidentiteit verder uit te 
bouwen.  
 
De verwachting dat het tijdelijk herbestemmen van erfgoed (wat resulteert in wijzigingen in de vier 
pijlers) zorgt voor de vorming van een nieuwe identiteit klopt ook gedeeltelijk. Vanuit de literatuur 
wordt er gesteld dat er vier pijlers zijn waardoor identiteit wordt gevormd, te weten gedrag, 
communicatie, symboliek en beleving. In een aantal interviews kwam echter naar voren dat een 
gewenste identiteit juist voor het initiëren van het tijdelijke herbestemmingsproces zorgt. Zowel bij 
Strijp-S als bij het OLE is er een duidelijke wensidentiteit vooraf bepaald en is hier structureel naar 
toe gewerkt. Met het oog op de financiële crisis wel meer op een organische manier en minder 
sturend en meer faciliterend van aard, maar de gestelde verwachting kan dus beter andersom 
worden geformuleerd.  
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Na de bovenstaande conclusies kan de hoofdvraag van deze thesis die is opgesteld in hoofdstuk 1 als 
volgt beantwoord worden:  
 
In hoeverre draagt het geven van een tijdelijke herbestemming aan leegstaand erfgoed bij aan  de 
ontwikkeling van een gebiedsidentiteit en welke ervaringen hebben sleutelfiguren bij dit proces? 
 
Het geven van een tijdelijke herbestemming aan leegstaand erfgoed kan heel geschikt zijn om het 
gebied weer nieuw leven in te blazen zodat het gebied weer een plekje krijgt op de ‘mental map’  van 
de stadsbewoners. Tijdelijke herbestemmingen kunnen worden gebruikt als experimenten waarbij 
succesvolle experimenten wellicht later een permanente functie in het gebied krijgen. Het is van 
groot belang om ervoor te zorgen dat tijdelijke herbestemming passend is bij zowel de historische 
kenmerken van het gebied als de locatiefactoren die op haar beurt zorgen voor de typen tijdelijke 
functies die het meest geschikt is. Op deze manier ontstaat er een nieuwe laag in de 
gebiedsidentiteit.  
 
De belangrijkste ervaringen die de sleutelfiguren bij dit proces hebben is dat door de financiële crisis 
er flexibeler moet worden omgegaan met het planningsproces. Creativiteit en inventiviteit staan 
voorop en het faciliteren van activiteiten en evenementen die aansluiten bij de historische 
kenmerken en unieke locatiefactoren staan hierbij centraal.  
 

6.2  Een kritische noot en aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

   Uiteraard is op deze plek een kritische noot gepast aangezien de resultaten wellicht beïnvloed zijn 
door de manier waarop dit onderzoek is gedaan. Het eerste kritische punt is het feit dat interviews 
met sleutelpersonen een bepaalde maatschappelijke positie met zich mee brengen. Hierdoor is er 
sprake van enige vorm van leeftijdsdiscriminatie en tevens is er ook geen gelijke vertegenwoordiging 
van mannelijke en vrouwelijke respondenten. Hoewel het niet te zeggen is hoe deze aspecten van 
invloed zijn op de uitkomsten, is het toch goed om dit te melden. Een tweede aspect is het gegeven 
dat één van de bestudeerde cases, het HAKA-gebouw, onverwachts te maken kreeg met financiële 
problemen van haar opdrachtgever Vestia. Hierdoor werd de financiering stopgezet en daarmee 
werd ook het herbestemmingsproces op een laag pitje gezet. Een derde kritische noot is de keuze 
voor drie totaal verschillende cases. Hoewel er met volle overtuiging hiervoor is gekozen, is het 
mogelijk interessant om vervolgonderzoek te doen naar twee of drie herbestemmingscases die 
geografisch dichter bij elkaar liggen of meer overeenkomsten vertonen. Op deze manier kunnen de 
verschillen in locatiefactoren en type tijdelijke gebruik worden geminimaliseerd en kunnen de 
casestudies beter met elkaar worden vergeleken. Een tweede aanbeveling voor vervolgonderzoek is 
om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van een gebiedsidentiteit door het herbestemmen van 
leegstaand erfgoed en de ervaringen van buurtbewoners en gebruikers hierbij te analyseren. Op deze 
manier ontstaat er een diepgaandere analyse wat betreft het herbestemmen van leegstaand 
erfgoed.
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Bijlage I - Lijst met respondenten 
 
Strijp-S, Eindhoven 
____________________________________                               
1. Ton van Gool, Beleidsontwikkelaar Kunst & Cultuur, gemeente Eindhoven.  
Datum: 4 juni 2012 
 
2. Jack Hock, Projectdirecteur Strijp-S, Woningcorporatie Trudo. 
Datum: 15 juni 2012 
 
3. Thijs van Dieren, Projectmanager Park Strijp Beheer b.v.  
Datum: 29 juni 2012 
 
HAKA-gebouw, Rotterdam 
____________________________________                               
4. Bas van Bulten, Eigenaar Punt Nul procesmanagement, ingehuurd door Estrade projecten (Vestia) 
om tweede fase van de ontwikkeling van het HAKA-gebouw vorm te geven.  
Datum: 8 juni 2012  
 
5. Ben ten Hove, directeur Urban Breezz. Voormalig Planmaster HAKA-gebouw.  
Datum: 21 juni 2012  
 
6. Bas Verstijnen, Conceptontwikkelaar Estrade projecten (Vestia). 
Datum: 27 juni 2012  
 
7. Allard de Wolf, Development Manager Stadshavens Rotterdam.  
Datum: 22 juni 2012 
 
Open Lab Ebbinge, Groningen 
____________________________________                               
8. Hieltje van der Wal, Beleidsmedewerker Beleid & Programmering, gemeente Groningen.  
Datum: 11 juni 2012 
 
9. Tjerd van Riemsdijk, Projectleider Open Lab Ebbinge, gemeente Groningen. 
Datum: 20 juni 2012  
 
10. Gerrit Schuurhuis, Zakelijk leider Open Lab Ebbinge.  
Datum: 11 juni 2012 
 
Extra interview Stichting BOEi 
____________________________________                               
 
11. Jelle Elmendorp Projectmanager Stichting BOEi.  
Datum: 28 juni 2012 
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Bijlage II– Topiclijst semi-gestructureerde interviews  
 
Interview ……………………………………………………………………………………………….  
Naam……………………………………………………………………………………………………… 
Functie …………………………………………………………………………………………………… 
Betrokken bij het proces sinds………………………………………………………………. 
Datum:…………………………………………………………………………………………………… 
Tijd:………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Geven van introductie, uitleg over onderwerp en doel van thesis. Tijdsindicatie, wat met 
interview gedaan wordt, opname toestemming.  

 
Algemene vragen/achtergrond 
- Precieze functie in relatie tot herbestemmingsproces 
- Betrokken partijen en hoe verdeling taken en verantwoordelijkheden 
 
Identiteit van het gebied 
- Vroeger en nu 
- Herbestemmingsproces/veranderingen 
- Onderdeel groter proces 
 
Tijdelijk gebruik 
- Definitie 
- Aanleiding/waarom gekozen/welk doel?  
- Crisis? 
- Type tijdelijk gebruik  
- Bijdrage aan verandering van gedrag in gebied? Zichtbaarheid? Hoe? Positief effect op kwaliteiten 
van gebied? 
- Positieve en negatieve effecten? 
- Dragen omgevingsfactoren hier aan bij? Hoe? 
- Draagt bij aan vorming nieuwe gebiedsidentiteit? Op welke wijze. 
- Aansluiting toekomstige functie? Semipermanent. 
- Speerpunt case 
  
Vier pijlers 
- Hoe communicatie naar buiten? Reclame, advertenties, internet? 
- Is er volgens u doelbewust gestuurd op de creatie van nieuwe gebiedsidentiteit? Op welke manier? 
- Heeft het tijdelijk gebruik bijgedragen aan bekendheid van het gebied? 
- Tijdelijk gebruik bijgedragen aan draagvlak nieuwe plannen? Visie veranderd? 
- Tijdelijk gebruik bijdrage aan blootleggen karakteristieken gebouw/gebied? 
- Versterkte belevingswaarde en ervaring? 
- Toegevoegde waarde 
 
Samenvattend 
- Tijdelijk gebruik bijgedragen aan vorming nieuwe gebiedsidentiteit? 
- Bewust element van branding, zinvol 
- Toepasbaarheid elders? 
- Aanvullingen  
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Bijlage III– Codeboom Nvivo 
 
 
 
 
1……………………………                                                                             
2………………. 
3……………. 
4…………. 
5………….. 
6………… 
7……………….. 
8………………. 
9………………. 
10…………… 
11……………. 
12……………. 
13……………. 
14……….. 
15…………… 
16………………. 
17……………… 
18……………… 
19…………….. 
20……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


