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"Niets is zo permanent als tijdelijkheid, en niets is zo tijdelijk als wat 

permanent wordt genoemd" 
 

Wet van Murphy 
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Voorwoord 
 

Tijdens het vak Cultuurhistorie en Planning, wat ik volgde in het kader van de minor Planologie, 

heb ik met een groepje een rondleiding gegeven langs de Vaartse Rijn. Hier trokken niet de perfect 

gerestaureerde kastelen en bunkers mijn aandacht, maar juist de vervallen meer recentere panden en 

complexen: het industrieel erfgoed. Fascinerende plekken waar je fantasie op hol slaat: enerzijds 

denkend aan het verleden, maar anderzijds – en dat veel sterker – aan de fantastische dingen die je 

met een dergelijk pand zou kunnen doen. Sindsdien stond mijn onderzoeksonderwerp voor de 

scriptie van de Master Planologie aan de Universiteit van Utrecht die ik het studiejaar daarna zou 

volgen vast. Uiteindelijk zijn ook de onderwerpen creatieve indus trie en tijdelijke functies op mijn 

pad gekomen. Het doen van onderzoek naar de combinatie van deze onderwerpen heb ik als zeer 

interessant ervaren, en vormt een mooie afsluiting van mijn studententijd.  

Ik wil als eerste alle respondenten bedanken voor de tijd die ze voor me vrijgemaakt hebben en hun 

visie op tijdelijkheid en/of enthousiasme voor industrieel erfgoed. Na elk interview was ik weer 

extra gemotiveerd om verder aan het onderzoek te werken. Verder wil ik een woord van dank 

richten aan Tejo Spit, mijn begeleider vanuit de universiteit, voor zijn kritische opmerkingen en 

interessante inzichten en aan Marijke Visser, mijn begeleider vanuit mijn stageorganisatie 

Oranjewoud, voor alle keren dat ik mijn werkdocumenten vol goede opmerkingen terugkreeg en 

het kijkje in de keuken. Ook Laura wil ik bedanken voor de grafische kant van deze scriptie. Rest 

mij ik mijn ouders, zusje en vrienden bedanken, voor alle schoppen onder de kont, afleiding, 

feedback en opbeurende berichten. 

 

A. Hermans 

 

Utrecht,  

Juli 2012 
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Samenvatting 
 

In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de volgende centrale vraagstelling:  

 

"Op welke manieren kan de creatieve industrie fungeren als tijdelijk middel om in te spelen op een 

veranderende omgeving van herbestemmingsprocessen van industrieel erfgoed en welke factoren 

zijn van invloed op succesvol gebruik van deze tijdelijke functies?"  

 

In deze vraagstelling komen een aantal begrippen aan bod die hier onder toegelicht zullen worden.  

 

Steeds meer industrieel erfgoed (overblijfselen van de industriële cultuur) kampt met leegstand. 

Herbestemmen (de functiewijziging van een gebouw) kan hiervoor een oplossing zijn. Het 

herbestemmen van industrieel erfgoed is geen kleine opgave: er is sprake van cultuurhistorische 

waarden die de herbestemmingsmogelijkheden beperken, en industrieel erfgoed betreffen vaak 

complexen die bestaan uit grote gebouwen, waardoor het lastiger is om een nieuwe invulling te 

vinden. Daarbij komt dat deze herbestemmingsprocessen zich afspelen in een context die 

onderhevig is aan veranderingen. Een zeer belangrijke en invloedrijke verandering is het inzetten 

van de financiële crisis. Hierdoor is het - in combinatie met de specifieke kenmerken van industrieel 

erfgoed die het herbestemmen bemoeilijken - nog lastiger om  grote herbestemmingprojecten van 

de grond te krijgen. Hierdoor staat industrieel erfgoed in de tussentijd leeg. Tijdelijke functies kunnen 

hiervoor een oplossing bieden. Uit de praktijk blijft dat de creatieve industrie (bestaande uit de 

creatieve sector en de culturele sector) vaak de nieuwe definitieve invulling vormen van herbestemd 

industrieel erfgoed, maar dat er ook een rol voor ze weggelegd kan zijn wanneer het aankomt op 

tijdelijk herbestemmen.  

 

Deze tijdelijke functies zijn in dit onderzoek bekeken vanuit de complex adaptieve systemen 

theorie. De belangrijkste boodschap van deze theorie voor dit onderzoek, is dat systemen zich aan 

moeten passen aan hun veranderende omgeving. Systemen hebben interactie met hun omgeving, 

en als deze verandert, moeten ze zich hier aan aan passen om te kunnen 'overleven'. Voor de 

thema's van dit onderzoek betekent dit dat herbestemmingsprocessen in een veranderende 

omgeving (bijvoorbeeld het inzetten van de crisis) zich aan de nieuwe situatie moeten aanpassen. 

Tijdelijke functies tijdens een herbestemmingsproces zouden een dergelijke aanpassing kunnen zijn. 

Verder werd in het theoretisch kader duidelijk dat robuuste middelen middelen zijn die meerdere 

doelen kunnen dienen. Voor dit onderzoek was dit waardevol, omdat dit zou betekenen dat 

wanneer tijdelijke functies meerdere doelen zouden dienen, dit betekent dat ze in meerdere 

contexten hun nut kunnen bewijzen, en hiermee ook robuust zijn voor toekomstige veranderingen 

in de context. Uit de theorie bleek dat er twee vormen zijn van tijdelijk herbestemmen. De eerste is 

tussentijds gebruik. Hierbij wordt het pand 'gevuld' en kunnen er economische opbrengsten 

gegenereerd worden, wordt het pand behoed tegen krakers en wordt verval tegengegaan. De andere 

reden wordt aangeduid met kwartier maken. Hierbij gaat het om het creëren van waarde. Hiermee 

kan er geëxperimenteerd worden met toekomstige functies, wordt de levendigheid van het gebied, 

de betrokkenheid van de wijk en de bereidheid van mogelijke actoren vergroot en wordt het gebied 

bij het stedelijk leven betrokken.   

 

Bekeken is of dit in de praktijk ook zo te herkennen is. Hiervoor zijn 4 casussen kwalitatief en door 

middel van een casestudy onderzocht: De Werkplaats in Tilburg, het DRU complex in Ulft, De 

Hallen in Amsterdam en het Rohm&Haas complex in Amersfoort zijn nader bekeken. Uit deze 
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casussen is naar voren gekomen dat tijdelijke functies - in lijn met de bestudeerde theorie - in het 

proces de twee verschillende doelen kunnen aandienen. Daarnaast werd door het bestuderen van 

de empirie echter duidelijk dat ze tijdelijke functies twee verschillende soorten rollen kunnen 

hebben in het proces. Enerzijds kunnen ze een ondergeschikte rol hebben in het proces, omdat ze 

weinig tot nauwelijks invloed hebben op de definitieve herbestemming. Dit was wanneer tijdelijke 

functies met tussentijds gebruik-doelen werden ingezet. Anderzijds bleek uit de empirie dat 

tijdelijke functies in bepaalde gevallen een hoofdrol kunnen spelen. Wanneer tijdelijke functies 

worden ingezet als ontwikkelingsinstrument (zoals bij de DRU en De Werkplaats) zijn deze 

functies van grote invloed op de uitkomst van het herbestemmingsproces. Dit verschil is in de 

conclusie aangeduid als een 'passieve' en 'actieve' inzet van tijdelijke functies. Hierbij zijn andere 

succes- en faalfactoren van op toepassing.  

 

De creatieve industrie kan dus op twee manieren tijdelijk worden ingezet om in te spelen op de 

veranderende omgeving: enerzijds als passieve 'vulling' van de gebouwen, waarbij het industriële 

erfgoed wordt behouden. En anderzijds als een actieve ontwikkelingsstrategie, wanneer de creatieve 

industrie ingezet wordt om echt kwartier te maken. Wanneer ze ingezet worden als kwartier 

makers, dan betekent dit automatisch dat er ook tussentijds gebruik doelstellingen behaald worden 

en dat tijdelijke functies (bewust of onbewust) meerdere doelen dienen. Hiermee is tijdelijk gebruik 

dan een middel dat robuust is voor toekomstige veranderingen in de context van 

herbestemmingsprocessen.  

 

 
 

 



 10 

 
 

    Hoofdstuk 1:   
   

   Inleiding 
    Creatief  

    Industrieel  

    Erfgoed 



 11 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Grootschalige leegstand van erfgoed dreigt!" 
(Volkskrant, 2 december 2011) 
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Bovenstaande kop brengt een nieuw verschijnsel onder de aandacht. Niet alleen Nederlandse 

kantoren- en bedrijventerreinen hebben te maken met leegstand ook voor industrieel erfgoed – 

overblijfselen van de industriële cultuur (Ruysser & Janssen, 2005: 26) – ligt grootschalige leegstand 

op de loer. Herbestemmen - de functiewijziging van een gebouw (Henket, 1990: 16) - kan een 

oplossing bieden voor leegstand: gebouwen die in hun huidige functie geen nieuwe invullingen 

kunnen vinden, kunnen door herbestemming andere gebruikers vinden. Aan het herbestemmen 

van industrieel erfgoed zijn echter vaak langdurige herbestemmingsprocessen verbonden (Nelissen, 

1999: 202). Dit komt onder andere door de cultuurhistorische waarde van de gebouwen, die zorgt 

voor extra randvoorwaarden bij de herbestemming. Daarnaast maakt het feit dat industrieel erfgoed 

vaak onderdeel uitmaakt van een groter complex het project extra omvangrijk ten opzichte van 

herbestemmingsprocessen waarbij geen industrieel erfgoed betrokken is. Maar niet alleen de 

specifieke eigenschappen van industrieel erfgoed hebben invloed op het herbestemmingsproces, 

ook de context speelt een essentiële rol. Een belangrijke verandering in de huidige context is de 

economische crisis. "Subsidies vallen geheel of gedeeltelijk weg. Woningbouwcorporaties trekken 

zich noodgedwongen terug als risicodragende partners en commerciële marktpartijen hebben 

aanmerkelijk minder (financiële) armslag om te participeren" (Vitale Stad, 2011: 7). Deze 

veranderde context heeft invloed op de processen. Herbestemmingsmethoden die voor de crisis 

vaker werden ingezet, sluiten vaak niet meer aan bij de nieuwe situatie. Hierdoor kunnen 

herbestemmingsprocessen langer duren, of helemaal niet van de grond komen, hetgeen ruimte 

biedt om de gebouwen een nieuwe (tijdelijke) functie te geven.  

 

In deze herbestemmingsprojecten van industrieel erfgoed kan de creatieve industrie een definitieve 

nieuwe invulling of een tijdelijke nieuwe invulling vormen (Cerutti, 2011: 143). De 

Kauwgomballenfabriek in Amsterdam is een voorbeeld van definitieve invulling. Creatieve 

bedrijfjes hebben hun intrek genomen in het herbestemde pand. Het Klokgebouw op het Strijp-S 

terrein in Eindhoven en de oude fabrieksloodsen in de Spoorzone in Tilburg zijn voorbeelden van 

tijdelijke invullingen. Het Klokgebouw wordt op dit moment gebruikt door onder andere 

kunstenaars en de Spoorzone biedt voor een periode van 5 jaar onderdak aan onder andere een 

culturele jongerenorganisatie. De creatieve industrie bestaande uit de culturele sector (waarvan de 

output exclusief cultureel is) en de creatieve sector (de overblijvende bedrijfstakken en activiteiten 

die cultuur gebruiken als een toegevoegde waarde voor de productie van niet-culturele producten) 

(KEA European Affairs, 2006: 53), lijkt hiermee een geschikte invulling te zijn van (tijdelijk) 

leegstaand industrieel erfgoed.  

 

In dit onderzoek staan industrieel erfgoed, herbestemmingsprocessen, tijdelijke functies en de 

creatieve industrie centraal. In dit onderzoek wordt op een kwalitatieve manier, door middel van 

casestudies, onderzocht op welke wijze de creatieve industrie kan fungeren als tijdelijk middel om 

in te spelen op de veranderende omgeving. Tevens wordt onderzocht welke randvoorwaarden 

hieraan verbonden zijn. Dit onderwerp wordt benaderd vanuit de complex adaptieve systemen 

theorie, vanwege de nadruk op het adaptieve vermogen van systemen. Deze theorie gaat er van uit 

dat systemen veranderingen in de omgeving kunnen 'adapteren'. Gekeken wordt of 

herbestemmingsprocessen van industrieel erfgoed functioneren als systemen die veranderingen in 

de context (zoals de crisis) adapteren en zo nieuwe uitkomsten bieden (het gebruik maken van 

tijdelijke functies). Tijdelijk gebruik wordt hierbij onderzocht als middel om de veranderingen op te 

vangen en hierdoor te 'overleven'. Het doel van dit onderzoek is kennis vergaren over manieren 

waarop herbestemmingsprocessen van industrieel erfgoed kunnen inspelen op een veranderende 

context door middel van het tijdelijk inzetten van de creatieve industrie, ten einde een bijdrage te 

kunnen leveren aan de toekomstige 'adaptatietrajecten' van herbestemmingsprocessen.  
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1.1 Maatschappelijke relevantie & actualiteit 
 

 

Aan de keuze voor (de combinatie van) de onderwerpen industrieel erfgoed, herbestemmen, 

tijdelijke functies en de creatieve industrie ligt een aantal actuele maatschappelijke ontwikkelingen 

ten grondslag. Deze ontwikkelingen worden in deze paragraaf verder uitgewerkt.  

 

Bij leegstand wordt vaak gedacht aan de kantorenparken en bedrijventerreinen waarvan er begin 

2011 zeven miljoen vierkante meter leeg stond, maar ook industrieel erfgoed kampt met leegstand. 

Omdat onze leefomgeving en de manier waarop we onze historische omgeving gebruiken 

voortdurend verandert, staan objecten en hun gebruiksfunctie onder druk en kan er leegstand 

ontstaan in deze gebouwen (Beleidsbrief MoMo, 2009: 7). Zo verliest de komende 10 jaar volgens 

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed elke week een boerderij zijn functie, komen er wekelijks 

twee kerken leeg te staan en per maand één klooster (Jaarverslag Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed, 2010: 15). Ook veel complexen en gebouwen met een industrieel karakter staan dus leeg, 

of verliezen de komende tijd hun functie (Beleidsbrief MoMo, 2009: 16).  

 

De cultuurhistorische waarde van de leegstaande gebouwen maakt dat sloop vaak als onwenselijk 

ervaren wordt. Tevens laten de regels die gelden voor rijksmonumenten sloop nauwelijks toe. Niets 

doen - met verdere leegstand tot gevolg - is echter ook geen wenselijke optie. Gebouwen die 

leegstaan, raken snel in verval, waardoor de kans dat het gebouw weer gebruikt wordt, kleiner 

wordt. Karakteristieke kenmerken van het gebouw kunnen verloren gaan, hetgeen afdoet aan de 

cultuurhistorische waarde van de gebouwen. Maar naast de object specifieke redenen waarom 

leegstand ongewenst is, heeft leegstand ook een negatieve uitstraling op de omgeving (Harmsen, 

2008: 83). Herbestemmen is - naast bijvoorbeeld sloop - een alternatief voor de leegstand van 

industrieel erfgoed en is vanwege het groeiend aantal dat leeg komt te staan (Bennekens: 2009: 1) 

en de negatieve gevolgen hiervan een belangrijk thema. Ook De Zeeuw en Boon (van de Nationale 

Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed BOEi) 

onderstrepen dit in het eerder genoemde artikel van Cobouw, een dagblad voor de bouwsector. 

Hierin stellen zij dat "grootschalige leegstand van erfgoed dreigt als Nederland de herbestemming 

niet voortvarender ter hand neemt" en "de opgave wordt urgent, het betreft circa duizend 

objecten" (Coubouw, 2 december 2011).  

 

Herbestemming van (industrieel) erfgoed was echter niet altijd vanzelfsprekend, maar is dit meer 

geworden, onder andere door de Nota Belverdere, een Nederlandse beleidsnota uit 1999 over de 

relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting. Het devies van deze nota is ‘Behoud door 

ontwikkeling’. Dit credo vat de gedachte samen dat behoud van erfgoed meer omvat dan een 

zorgvuldige conservering: ontwikkeling is nodig, omdat zonder vitale functies cultureel erfgoed 

verloren kan gaan (Nota Belverdere, 1999: 14). Ofschoon de nota uit 1999 stamt, is de boodschap 

nog steeds actueel. Een recent voorbeeld van de invloed is te zien in de Modernisering 

Monumentenwet (MoMo). In de Beleidsbrief Modernisering die minister Plasterk in 2009 naar de 

kamer stuurde, wordt herbestemming genoemd als één van de drie pijlers waar die modernisering 

op steunt (Beleidsbrief MoMo, 2009: 6): herbestemmen is hiermee een vorm van ontwikkeling om 

het erfgoed te kunnen behouden. 

 

Herbestemmingsprojecten van industrieel erfgoed resulteren echter vaak in een lang 

herbestemmingsproces, zoals ook in de MoMo wordt aangegeven: "Nieuwe bestemmingen zoeken 
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voor cultuurhistorische waardevolle gebouwen heeft alles te maken met tijd. Er moet voldoende 

tijd zijn om passende functies te vinden, goede plannen te maken en investeerders te interesseren" 

(Beleidsbrief Momo, 2009: 12). De aanwezigheid van cultuurhistorische waarde kan een 

vertragingsfactor zijn, het zorgt voor extra randvoorwaarden. Daarbij komt dat industrieel erfgoed 

niet altijd één object betreft, maar vaker een complex: de omvang van industrieel erfgoed maakt het 

vinden van een nieuwe bestemming gecompliceerder (Cerutti, 2011: 13). Tevens zijn de gronden bij 

industrieel erfgoed vaak vervuild (Nijhof, 1994: 14), zijn de gebouwen zonder ingrijpende 

verbouwingen vaak weinig functioneel en zijn de complexe lange tijd afgezonderd geweest van hun 

omgeving (Cerutti, 2011: 13). Daarnaast is de financiële crisis een zeer belangrijke aanleiding voor 

een lang proces. Betrokken partijen zijn hierdoor aanzienlijk minder bereid grote sommen geld in 

projecten te investeren. Projecten kunnen zo minder gemakkelijk in één keer of überhaupt 

uitgevoerd worden. Een lang proces is dus vaak onvermijdelijk waardoor panden vaak lang leeg 

staan. Een herbestemmingsvariant van ‘tussentijdse leegstand’ is tijdelijke invulling. Zo wordt in 

Eerste Hulp bij Herbestemmen, een publicatie van BOEi over een onderzoek naar de 

succesfactoren bij herbestemmen ook gepleit voor het toestaan van tijdelijke functies (Van der 

Kemp, 2009: 26). Ook minister Plasterk ziet in de Beleidsbrief MoMo het nut in van tijdelijk 

gebruik als instrument tegen de leegstand en de daaruit voortvloeiende verval (Beleidsbrief Momo, 

2009: 46).  

 

Industriële gebouwen en/of complexen kregen wanneer ze herbestemd werden in veel gevallen een 

nieuwe culturele functie als cultuurhuis of creatieve broedplaatsen en clusters, zoals de 

Westergasfabriek en het NDSM-terrein in Amsterdam, Strijp-S in Eindhoven de DRU-fabriek in 

Ulft. Maar naast dat de creatieve industrie vaak betrokken is bij de definitieve nieuwe functie van 

industrieel erfgoed, kan ze ook een rol spelen bij tijdelijke invulling van een gebouw, zoals bij de  

eerder genoemde tijdelijke invulling van het Klokgebouw op Strijp-S in Eindhoven. Cerutti (2011) 

concludeert in haar onderzoek naar creatieve fabrieken onder andere dat tijdelijke functies een rol 

spelen bij het succesvol herbestemmen van industrieel erfgoed. Dit is echter een deelconclusie, en 

het is – gezien de hierboven geschetste maatschappelijke urgentie – goed om verder in te gaan op 

de tijdelijke rol van de creatieve sector bij het herbestemmen van industrieel erfgoed.  

 

Het herbestemmen van industrieel erfgoed is dus vanwege de vrijkomende gebouwen en 

complexen een actueel onderwerp. Het is een ingewikkeld proces onder andere vanwege de 

aanwezigheid van cultuurhistorie en resulteert vaak in een langdurig traject. Tijdelijke functies 

ingevuld door de creatieve industrie zouden hiervoor een oplossing kunnen bieden. In dit 

onderzoek wordt bekeken op welke manier deze tijdelijke functies ingevuld door de creatieve 

industrie precies een rol kunnen spelen in de herbestemmingsprocessen van industrieel erfgoed.  

 

Om dit vraagstuk vanuit een planologische visie te bekijken, kan gebruik gemaakt worden van de 

'planningsdriehoek' van Bertonili & Spit (1998: 4-5). Deze kan als analytisch hulpmiddel fungeren 

om de samenhang van de begrippen in de vraagstelling van dit onderzoek ordelijk weer te geven. 

De planningsdriehoek bestaat het object, het proces en de context. Het object staat voor de inhoud 

van het vraagstuk, de meer tastbare kenmerken (Spit & Zoete, 2009: 17). In dit onderzoek vormt 

industrieel erfgoed het object. De proceskant wordt gevormd door de actoren, de fasering van het 

project en de middelen (Spit & Zoete, 2009: 17). Het herbestemmingsproces, alsmede de adaptatie 

hiervan, wordt gezien als het onderdeel 'proces' van de planningsdriehoek. Als laatste werd uit de 

voorgaande inleiding ook duidelijk dat de basis van de veranderingen van het 

herbestemmingsproces ligt in de context. De veranderende omgeving vormt hiermee de context 

van de planningsdriehoek. De context  geeft randvoorwaarden mee waarbinnen het object en het 
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proces opereren (Spit & Zoete, 2009: 17). De planningsdriehoek en de invulling van de 

verschillende onderdelen van het vraagstuk van dit onderzoek worden hier onder weergegeven: 

 

 
    Figuur 1.1: Planningsdriehoek (Bertolini & Spit, 1998) in combinatie met onderzoekseenheden (eigen werk) 

 

 

 

1.2 Wetenschappelijke relevantie 
 

 

Wetenschappelijke relevantie heeft betrekking op de bijdrage dat een onderzoek levert aan de 

bestaande wetenschap rondom een thema. Het vernieuwende wetenschappelijk perspectief op het 

thema herbestemmingsprocessen wordt gevormd door de complex adaptieve systemen theorie. 

Deze theorie gaat er onder andere vanuit dat complex adaptieve systemen zich kunnen aanpassen 

aan veranderingen in de omgeving (Klijn en Teisman, 2007: 98). De theorie onderscheidt zich van 

soortgelijke theorieën - bijvoorbeeld de collaborative planning theorie (Healey) en de deliberative 

policy-making theorie (Scharpf) - door onzekerheid als onontkoombaar te beschouwen, in plaats 

van als reduceerbaar. Hoewel de theorie zijn oorsprong vindt in de biologie waar onderzocht wordt 

hoe groepen dieren zich gedragen (Kauffman, 2005 en Holland, 1998), is deze theorie ook nuttig 

voor andere gebieden. De inzichten van de complex adaptieve systemen theorie zijn bijvoorbeeld 

toegepast op het strategisch management vlak (Hannan, 1992) en op het gebied van 

overheidsbeleid (Klijn, 2007). Huys & Van Gils (2008) passen de theorie echter toe op de 

ruimtelijke ordening, hetgeen ook in deze scriptie gebeurt. Huys & Van Gils benadrukken in hun 

stuk echter de rol die de planner kan hebben in de interacties tussen de actoren. In dit onderzoek 

ligt de focus echter op de rol die de omgeving heeft op het proces heeft. Ook bespreken Huys & 

Van Gils de toepasbaarheid van de complex adaptieve systemen theorie op de ruimtelijke ordening 

in het algemeen, waar in deze scriptie de theorie toegepast wordt op een concreet 

onderzoeksonderwerp: op herbestemmingsprocessen waarin gebruik wordt gemaakt van tijdelijk 

herbestemmen. Het vernieuwende wetenschappelijke perspectief heeft betrekking op hoe er tegen 

het inzetten van tijdelijk gebruik aankeken wordt. In navolging van de complex adaptieve systemen 

wordt tijdelijk herbestemmen gezien als een manier waarop herbestemmingsprocessen kunnen  

reageren op een veranderende omgeving. Het belang van dit wetenschappelijke perspectief wordt 

daarbij  niet gevormd door de systemenbenadering van deze theorie, maar door de nadruk op het 

adaptieve vermogen van een proces. Voor zover bekend, is de complex adaptieve systemen theorie 

nog niet eerder toegepast op herbestemmingsprocessen. 
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1.3 Doel- en vraagstelling 
 

 

In deze scriptie wordt onderzocht op welke manieren de creatieve industrie tijdelijk ingezet kan 

worden bij herbestemmingsprojecten van industrieel erfgoed. Tevens wordt bekeken welke 

randvoorwaarden leiden tot een succesvolle tijdelijke inzet van de creatieve industrie. Dit 

onderzoek vindt plaats met de gedachte dat de context verandert en dat herbestemmingsprocessen 

hierop moeten reageren willen zij kunnen 'overleven'. 
 

Het doel van dit onderzoek is kennis te vergaren over manieren waarop herbestemmingsprocessen van industrieel 

erfgoed kunnen inspelen op een veranderende omgeving door middel van het tijdelijk inzetten van de creatieve 

industrie, ten einde een bijdrage te kunnen leveren aan toekomstige 'adaptatietrajecten' van herbestemmingsprocessen.  
 

 

1.3.1 CENTRALE VRAAGSTELLING & DEELVRAGEN 

 

Om een bijdrage te kunnen leveren aan de praktijk, moet ook gekeken worden naar de factoren die 

van invloed zijn op een succesvolle inzet van tijdelijke functies. De volgende centrale vraagstelling 

kan hierdoor geformuleerd worden:  
  

"Op welke manieren kan de creatieve industrie fungeren als tijdelijk middel om in te spelen op 

een veranderende omgeving van herbestemmingsprocessen van industrieel erfgoed en welke factoren 

zijn van invloed op succesvol gebruik van deze tijdelijke functies?" 
 

 

De centrale vraag wordt beantwoord door het onderzoeken van drie soorten deelvragen: 
 

Explorerende deelvragen: Deze scriptie gaat in op drie kernbegrippen industrieel erfgoed, tijdelijk 

herbestemmen en de creatieve industrie. In de voorgaande paragraaf is het verband tussen deze drie 

begrippen kort aangestipt. In hoofdstuk twee zal er dieper ingegaan worden op deze drie begrippen 

en de onderlinge samenhang. Het hoe en waarom van tijdelijke functies zal ook aan bod komen in 

hoofdstuk twee. De volgende twee explorerende vragen zijn geformuleerd:  

 

1. Wat is het verband tussen industrieel erfgoed, (tijdelijk) herbestemmen en de creatieve industrie 

en op welke manier leveren ze hun specifieke bijdrage aan elkaar?  

 

2. Op welke manier kunnen tijdelijk functies ingezet worden, en wat zijn de voordelen hiervan? 

 

Met het typeren van industrieel erfgoed wordt het 'object' uit de planningsdriehoek van deze 

scriptie verkend. (Tijdelijk) herbestemmen door middel van het in zetten van de creatieve industrie 

is het proces dat onderzocht wordt. De antwoorden op deze twee deelvragen vormen ook de basis 

voor de operationalisering van de begrippen in de empirische deelvragen.  

 

 

Theoretische deelvraag: In het theoretisch kader in hoofdstuk 3 wordt de theorie behandeld die ten 

grondslag ligt aan de manier waarop het herbestemmingsproces van industrieel erfgoed benaderd 

wordt 
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3. Hoe kan worden ingespeeld op de veranderende omgeving van herbestemmingsprocessen van 

industrieel erfgoed? 

 a) Hoe kunnen veranderingen benaderd worden?  

 b) Hoe kan er, theoretisch, om worden gegaan met veranderende omgevingen? 

 c) In welke zin is een herbestemmingsproces een complex adaptief systeem? 

d) Welke planningsmethode past bij complex adaptieve herbestemmingssystemen? 

 

De veranderende omgeving van herbestemmingsprocessen vormt de context van de 

planningsdriehoek die de randvoorwaarden stelt aan het object en het proces. Het adaptatietraject 

van de herbestemmingsprocessen maakt ook onderdeel uit van het onderdeel van de 

planningsdriehoek: proces.  

 

De theoretische deelvragen worden beantwoord door middel van het bestuderen van de literatuur 

in het theoretisch kader in hoofdstuk 3. Het onderzoek is een deductief onderzoek: het theoretisch 

kader wordt opgesteld aan de hand van de probleemstelling. Daarbij vervult het bestuderen van 

literatuur een belangrijke functie in de opzet en uitvoering van het onderzoek. Het plaatst het 

onderzoek in een (multi)disciplinair kader, bakent het onderzoek af, belicht facetten waaraan de 

onderzoeker nog niet had gedacht en toont aan welke antwoorden er reeds op vragen bestaan. 

 

 

Empirische deelvragen: De antwoorden op de empirische deelvragen vormen het antwoord op de 

centrale vraag. Voor de beantwoording van de  empirische deelvragen is gebruik gemaakt van een 

meervoudige casestudy. Per case zullen de volgende zaken bekeken worden:  

 

4. Welke ontwikkelingen in de context hadden op wat voor manier invloed op het 

herbestemmingsproces doordat ze leidden tot het inzetten van tijdelijke functies ingevuld door de 

creatieve industrie? 

 

5. Op welke manier wordt de creatieve industrie tijdelijk ingezet? 

 a) Met welke doelstelling is de creatieve industrie tijdelijk ingezet?  

 b) Wat is het resultaat van het tijdelijk inzetten van de creatieve industrie? 

 

6. Welke succes- en faalfactoren hebben invloed op een succesvolle invulling van tijdelijke functies 

door de creatieve industrie?  

 

Het onderzoeken van de succes- en faalfactoren maakt onderdeel uit van de Strengths, Weaknesses, 

Opportunities & Threats (SWOT)- benadering. Deze deelvraag is opgesteld omdat het antwoord 

hiervan bijdraagt aan het vergroten van de relevantie voor de praktijk. Voor andere 

herbestemmingprojecten van industrieel erfgoed waarbij de partijen gebruik willen maken van 

tijdelijke functies is het leerzaam te weten welke factoren een bijdrage geleverd hebben aan een 

succesvolle inzet, en welke factoren juist beperkend gewerkt hebben.  
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1.4 Opbouw van het onderzoek 

 

 

Dit onderzoek is opgebouwd uit een zevental hoofdstukken:  

 

 

Hoofdstuk 2: Verkennen & Verbinden van begrippen aan de hand van theorie 

 

In het volgende hoofdstuk komen de begrippen industrieel erfgoed, (tijdelijk) herbestemmen en de 

creatieve industrie aan bod. De achtergronden van deze begrippen komen aanbod, evenals de 

samenhang tussen de begrippen. In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de explorerende 

deelvragen.  

 

 

Hoofdstuk 3: Verkennen & Verklaren van wetenschappelijk perspectief aan de hand van theorie 

 

Hoofdstuk drie vormt het wetenschappelijke perspectief van dit onderzoek. Hier wordt de theorie 

van de complex adaptieve systemen verkend en wordt gepoogd een verklaring te geven voor de 

veranderingen van een herbestemmingsproces. In dit hoofdstuk wordt tevens antwoord gegeven 

op de theoretische deelvraag.  

  

 

Hoofdstuk 4: Verzamelen&Verwerken van gegevens 

 

In hoofdstuk vier komt aan bod op welke manier het onderzoek uitgevoerd is. De 

operationalisering van de deelvragen wordt besproken, evenals de manier waarop de 

onderzoekgegevens verzameld zijn en hoe ze verwerkt zijn.  

 

 

Hoofdstuk 5: Verkennen van empirie 

 

Het verkennen van de empirie geschiedt in hoofdstuk 5. De vier casussen worden in dit hoofdstuk 

per stuk besproken. Dit hoofdstuk vormt de basis voor de vergelijking en de beantwoording van de 

empirische deelvragen en uiteindelijk van de centrale vraagstelling.  

 

 

Hoofdstuk 6: Vergelijken van empirie 

 

In dit hoofdstuk worden de verkende cases in hoofdstuk 5 met elkaar vergeleken.  

 

 

Hoofdstuk 7: Verbinden van theorie & empirie 

 

In het laatste hoofdstuk worden eerst de deelvragen beantwoord, waarna het antwoord op de 

centrale vraagstelling geformuleerd zal worden.  
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Hoofdstuk 2   

 

Achtergrond en samenhang:  

   Industrieel erfgoed  
   Tijdelijk herbestemmen  
   Creatieve Industrie 
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In de voorgaande inleiding worden een drietal begrippen met elkaar in verband gebracht: industrieel 

erfgoed, (tijdelijk) herbestemmen en de creatieve industrie. In dit hoofdstuk worden de achtergronden van 

deze begrippen kort besproken en wordt verder ingegaan op de samenhang tussen industrieel erfgoed, 

tijdelijk herbestemmen en de creatieve industrie, waarmee antwoord wordt gegeven op de eerste explorerende 

deelvraag: "Wat is het verband tussen industrieel erfgoed, (tijdelijk) herbestemmen en de creatieve industrie 

en op welke manier leveren ze hun specifieke bijdrage aan elkaar?" Op deze manier worden de centrale 

thema's van dit onderzoek verkend. Dit is belangrijk voor de opzet van de rest van het onderzoek. 

 

Tevens wordt er in dit hoofdstuk een antwoord geformuleerd op de deelvraag: “Op welke manier kunnen 

tijdelijk functies ingezet worden, en wat zijn de voordelen hiervan?” Het antwoord op deze vraag dient als 

onderbouwing voor de operationalisering van de empirische deelvraag “Op welke manier wordt de creatieve 

industrie tijdelijk ingezet?" in hoofdstuk vier, waarmee duidelijk wordt hoe de empirie onderzocht kan 

worden.  
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2.1 Industrieel Erfgoed 
 
 
 

2.1.1. ERFGOED 

 

Er bestaan verschillende definities van erfgoed. Aplin (2002) ziet cultureel erfgoed, naast inheems 

erfgoed en natuurlijk erfgoed, als een van de drie onderdelen van erfgoed, waarbij de term cultureel 

erfgoed gereserveerd is voor individuele artefacten en gebouwde omgevingen. Hij maakt 

onderscheid tussen erfgoed als 'dingen' en de betekenis van erfgoed. Wanneer deze twee percepties 

samen genomen worden, refereert erfgoed naar dingen die idealen representeren. Erfgoed zegt 

daardoor veel over wie we denken dat we zijn (Aplin, 2002: 14-15). Aplin benoemt dus drie 

verschillende invullingen van erfgoed. Wanneer er in dit onderzoek gesproken wordt over erfgoed, 

dan heeft dit betrekking op cultureel erfgoed met de definitie van Aplin. De Rijksdienst voor 

Cultureel Erfgoed voegt hier echter nog aan toe dat cultureel erfgoed betrekking heeft op sporen 

uit het verleden in het heden, die zichtbaar zijn en tastbaar aanwezig zijn (www.rce.nl, 30-03-2012).  

Een ander veel gebruikt onderverdeling van erfgoed die aansluit bij de definitie van de RCE, is het 

onderscheid tussen materieel erfgoed en immaterieel erfgoed, ofwel: tastbaar en niet tastbaar 

erfgoed. Bij tastbaar erfgoed kan gedacht worden aan monumenten, schilderijen, beelden e.d., bij 

niet tastbaar erfgoed aan zaken als ambachten, rituelen, verhalen en talen. Materieel erfgoed kan 

verder gespecificeerd worden aan de hand van het onderscheid tussen roerend (verplaatsbaar), 

zoals relikwieën en boeken, en onroerend (niet verplaatsbaar) erfgoed zoals monumenten en 

beschermde dorpsgezichten (Grijzenhout, 2007: 6). Erfgoed heeft in deze scriptie betrekking op 

onroerend, materieel erfgoed in de vorm van gebouwen en complexen. 

 

Er is echter een zekere subjectiviteit ten aanzien van de waardering van erfgoed. Erfgoed is voor 

iedereen anders is en heeft voor iedereen en andere betekenis. Met deze postmodernistische kijk op 

erfgoed, is het definiëren hiervan een individuele en subjectieve zaak, die afhankelijk is van iemands 

achtergrond, ervaring en persoonlijkheid (Aplin, 2002: 7). Naast deze meer individualistische notie 

van erfgoed, is er ook een collectieve notie, en daarmee intersubjectieve notie, van erfgoed 

(Johnson, 1999: 251). Groepen kunnen hierbij vanwege een overeenkomstige economische, 

culturele of ethische achtergrond aspecten van percepties delen (Aplin, 2002: 14). Het belang van 

deze subjectiviteit werd in het begin van de eenentwintigste eeuw versterkt toen de belangstelling in 

de cultuurhistorische wereld verschoof van object naar betekenis: de betekenis van cultureel 

erfgoed is meer aan subjectiviteit onderhevig dan de analyse van een object (Renes, 2010: 59). De 

subjectiviteit die bij de beoordeling van erfgoed aanwezig is, heeft vaak betrekking op de esthetiek 

van erfgoed. Maar naast de esthetische waarde, heeft erfgoed ook andere soorten waarden. Aplin 

(2002) maakt onderscheid tussen drie manieren waarop cultureel erfgoed zijn waarde kan hebben. 

Hij noemt als eerste de functie van identiteit, het behoren bij een groep. Mensen hebben 

verbindingen nodig met zowel plaats als tijd, om hun levens geografisch en historisch te kunnen 

plaatsen. Erfgoed helpt hier zowel in de temporele als in de ruimtelijke zin. Daarnaast kan erfgoed 

gebruikt worden door overheden of dominante groepen in een maatschappij als een concept om de 

staat te legitimeren, het helpen te definiëren en om voordeel te halen uit de persoonlijke 

identificatie met cultureel erfgoed. Als laatste noemt Aplin de economische waarde van erfgoed. 

Deze is tweeledig: ten eerste heeft deze betrekking op de kosten die gepaard gaan met het 

behouden van erfgoed, en ten tweede kan erfgoed ingezet worden in de toeristenbranche, waardoor 

een grote industrie is ontstaan (Aplin, 2002: 16). Lazrak e.a. (2012) voegen hier echter nog andere 

economische voordelen van erfgoed aan toe. Zij benoemen de aanwezige aantrekkingskracht van 
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erfgoed op de creatieve industrie en de hieruit voortvloeiende economische voordelen (Lazrak e.a., 

2012: 2). Later in dit hoofdstuk zal verder worden ingegaan op het verband tussen industrieel 

erfgoed en de creatieve industrie. Verder beschrijft Renes (2000) in 'Het Landschap als Monument' 

zeven argumenten voor behoud van het landschappen. Hij stelt dat de waarden die kunnen gelden 

voor monumenten, ook van toepassing kunnen zijn op landschappen. Deze waarden die gelden 

voor monumenten, zijn ook van toepassing op cultureel erfgoed. Naast de hierboven genoemde 

waarden van esthetische, economische en identiteitversterkende aard, noemt Renes het ethische 

argument. Vanuit deze optiek moet erfgoed bewaard blijven, omdat het de geschiedenis van onze 

cultuur vertegenwoordigt en dat het onvervangbaar is. Ook het wetenschappelijke argument, waar 

cultureel erfgoed gezien kan worden als bron van kennis over de geschiedenis, en het educatieve 

argument dat cultureel erfgoed benadert als aanschouwelijk geschiedverhaal komen aan bod (Renes, 

2002: 4-6). De hierboven genoemde waarden laten zien waarin cultureel erfgoed zich onderscheidt 

van andere gebouwen, en verlenen argumentatie waarom cultureel erfgoed behouden zou moeten 

worden.  

 

Tot slot: Onroerend, materieel erfgoed in de vorm van gebouwen onderscheidt zich van andere 

gebouwen door de vaak grotere aanwezigheid van esthetische waarde, identiteitsversterkende aard, 

persoonlijke identificatie en/of hun economische, ethische, wetenschappelijke en educatieve 

waarde. Deze waarden verlenen argumentatie waarom cultureel erfgoed behouden zou moeten 

worden. Het onderscheidende karakter van erfgoed ten opzichte van andere gebouwen maakt 

erfgoed een apart onderzoeksonderwerp.  

 

 

2.1.2 INDUSTRIEEL ERFGOED  

 

Industrieel erfgoed is een specifiekere klasse binnen erfgoed. Er bestaat geen wettelijke definitie 

voor industrieel erfgoed, maar The Industrial Committee for the Conservation of Industrial 

Heritage omschrijft industrieel erfgoed als de overblijfselen van de industriële cultuur, welke van 

historische, technologische, sociale, architectonische en wetenschappelijke waarde zijn (Ruysser & 

Janssen, 2005: 26). Deze definitie wordt in deze scriptie gehanteerd. Deze overblijfselen zijn 

bijvoorbeeld gebouwen, werkplaatsen, machines maar ook infrastructuur. Zoals eerder vermeld is 

de bepaling van wat erfgoed is een intersubjectieve zaak, iets is van waarde als er een gedeelde 

beleving van waarde is. Een monumentenstatus, of deze nou op rijks-, provinciaal- of gemeentelijk 

niveau toegewezen is, is dus niet noodzakelijk.  

 

Industrieel erfgoed vindt zijn oorsprong tijdens de industriële revolutie. In Nederland zijn de 

grootschalige industriële ontwikkelingen relatief laat op gang gekomen. Waar in Groot-Brittannië 

de industriële revolutie in het midden van de achttiende eeuw inzette, begonnen de industriële 

activiteiten in Nederland rond 1895 en zetten deze ontwikkelingen pas echt in vanaf 1920 (Nijhof, 

1978: 67). Vanaf de jaren zestig werd de functionaliteit van dit soort gebouwen en complexen 

aanzienlijk minder ten gevolge van ontwikkelingen als schaalvergroting, veranderende 

productieprocessen, veranderende vestigingsplaatsfactoren, de concurrentie met de zogenaamde 

lage loon landen en de opkomst van de dienstenindustrie (Nijhof, 1994: 11). Tot halverwege de 

jaren zeventig leidde het functieverlies van industriële gebouwen en complexen nog niet tot 

complexe herbestemmingvraagstukken. Deze gebouwen en complexen werden toen niet als 

cultuurhistorisch waardevol ervaren, en bij een gebrek aan financiële middelen en/of een nieuw 

plan resulteerde dit vaak in sloop. Het niet (altijd) erkennen van de esthetiek van de (niet 

herbestemde) industriële gebouwen en complexen droeg hier aan bij. Ook dit laat de subjectiviteit 
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van erfgoed weer zien. Het voorop staan van de functionaliteit in de ontwerpen, in plaats van 

schoonheid, leidde tot het moeilijk appreciëren van de esthetiek van deze gebouwen destijds 

(Hardy, 2005: 37). De functionaliteit van het ontwerp droeg tevens bij aan de omvang van de 

gebouwen en complexen. Industriële productieprocessen brachten een grote ruimtebehoefte met 

zich mee, een ruimtebehoefte die voor weinig andere functies nodig is (Cerutti, 2011: 13).  

 

Vanaf halverwege de jaren zeventig ontstond er in Nederland echter acceptatie voor industrieel 

erfgoed, waardoor sloop minder snel plaatsvond. Sinds het Jaar van het Industrieel Erfgoed in 1996 

groeit de belangstelling ook bij de overheden en het grote publiek, en "er is een groeiende 

waardering voor de cultuurhistorische verschijningsvorm en de bijzondere overmaat van industrieel 

erfgoed waardoor de kansen voor hergebruik toenemen. De belevingswaarde wordt steeds meer 

commercieel gewaardeerd als drager van identiteit" (Harmsen, 2008: 97). Deze opvatting sluit aan 

bij de ontwikkeling die Kolen en Bazelmans (2004) beschrijven. Zij noemen de voortgaande 

uniformering van onze ruimte en cultuur als een reden waarom er een behoefte ontstaan is aan 

onderscheid, aan een eigen plek en aan een eigen (ruimtelijk vormgegeven) identiteit. Erfgoed kan 

bijdragen als drager van ruimtelijke identiteit.  

 

Waar de esthetiek van de industriële gebouwen dus lang niet erkend werd en de gebouwen zonder 

al te veel hinder werden gesloopt, ondervindt industrieel erfgoed nu de voordelen van de omslag 

die gemaakt is in het denken over erfgoed. Kolen en Bazelmans spreken over een verjonging van 

de historische belangstelling en van het erfgoed: "niet alleen oeroude archeologische vindplaatsen, 

historisch-geografische patronen en vooroorlogse architectuur staan in de belangstelling, maar ook 

het erfgoed uit de oorlogstijd, de architectuur van de wederopbouw, de nog latere 

stedenbouwkundige structuren en niet te vergeten de lokale geschiedenissen en persoonlijke 

herinneringen" (Kolen en Bazelmans, 2004: 13).  

 

Tot slot: Industrieel erfgoed ondervindt dus de voordelen van de omslag die gemaakt is in het 

denken over erfgoed, waardoor herbestemmen eerder plaatsvindt. Industrieel erfgoed onderscheidt 

zich van ander erfgoed door de omvang van de gebouwen en het gegeven dat industrieel erfgoed 

vaak een complex is of onderdeel uitmaakt van een complex op vaak geïsoleerde locaties. Vanwege 

deze specifieke kenmerken van industrieel erfgoed, vormt industrieel erfgoed een aparte klasse van 

onderzoeksonderwerp. 
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2.2 (Tijdelijk) Herbestemmen  
 

 

Het tweede begrip van dit onderzoek is herbestemmen, waarbij de focus ligt op tijdelijk 

herbestemmen. In deze paragraaf worden de definities en achtergronden geschetst van 

herbestemmen en van tijdelijk herbestemmen. Daarnaast wordt de link met industrieel erfgoed 

duidelijk gemaakt en worden de aanleidingen en succes- en faalfactoren van tijdelijk gebruik 

beschreven.  

 

 

2.2.1 HERBESTEMMEN  

 

Herbestemming is, aldus Henket (1990): "het geheel aan maatregelingen dat er toe dient een 

bestaand gebouw in een technische staat te brengen of te houden, zodat het een nieuw functioneel 

en/of technisch Programma van Eisen voor een bepaalde periode kan huisvesten, ervan uitgaande 

dat de oorspronkelijke functionele bestemming gewijzigd wordt" (Henket, 1990: 16). Er zijn echter 

ook andere begrippen die vaak gebruikt worden, zoals transformatie, renovatie en herontwikkeling. 

Transformatie wordt vaak verward met herbestemming, maar transformatie is het geheel aan 

maatregelingen dat er toe dient – na herbestemming – een nieuwe functie te huisvesten, waarbij 

tevens de fysieke verschijning van het gebouw verandert (Hek e.a., 2004: 17). Herbestemming gaat 

dus om de functiewijziging, transformatie heeft betrekking op de visuele verandering. Ondanks dat 

in Nederland herbestemming geen nieuw fenomeen is, is het een relatief nieuw begrip. Tot de jaren 

tachtig werd namelijk de term hergebruik gehanteerd. Dit begrip was een letterlijke vertaling van 

het Engelse woord adaptive reuse. Hergebruik is volgens Nijhof (1994) echter letterlijk het 

hergebruiken van iets als bouwmaterialen of grondstoffen. Hergebruik is hiermee in de context van 

gebouwen een minder heldere term. Vanwege de wijziging van de functie van het gebouw wordt 

daarom vanaf de jaren tachtig vaker gesproken over herbestemming, waarmee de nadruk komt te 

liggen op de nieuwe functie in plaats van op het materiaal (Nijhof, 1994: 11). Zoals vermeld in de 

inleiding kan herbestemming een oplossing bieden voor leegstand en de beschreven nadelen 

hiervan. Vaak is er van leegstand sprake als vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten. Met het 

geven van een nieuwe functie aan het gebouw kunnen vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd 

worden. In deze scriptie worden ook de termen tijdelijke functies en tijdelijk gebruik gehanteerd. 

Hiermee worden dan tijdelijke functies of gebruiken bedoeld die anders zijn dan de oorspronkelijke 

functies of gebruiken.  

 

Ook erfgoed kan herbestemd worden. Nijhof (1994) stelt echter dat vele oude monumenten het 

einde van de 20ste eeuw ‘gehaald’ hebben zonder economisch rendabele functie. Voor monumenten 

van voor circa 1800-1850 “is in de loop van de twintigste eeuw door de bemoeienis van de 

monumentenzorg zo’n groot maatschappelijk draagvlak ontstaan, dat de samenleving” het behoud 

van deze monumenten zonder economisch rendabele functie “dit gegeven als feit accepteert” 

(Nijhof, 1994: 9). Voor monumenten van na 1850 ontbrak destijds deze coulance. Nijhof stelt ook 

dat “vele industriële monumenten niet voldoen aan de algemeen ervaren notitie van ‘schoonheid’ 

en ontbeerden daardoor nog een breed draagvlak onder de bevolking” (Nijhof, 1994: 10). Daarbij is 

sinds de jaren ’80 de opvatting ontstaan dan ook monumenten economisch rendabel moeten zijn. 

De acceptatie van leegstand van erfgoed is daarom minder vanzelfsprekend en moet een pand met 

cultuurhistorische waarde – wanneer men het wil behouden – een nieuwe functie krijgen. Aan de 

herbestemming van een gebouw of complex wordt echter een extra dimensie toegevoegd wanneer 



 26 

er sprake is van cultuurhistorische waarde, zoals in de projecten die onderwerp zijn van deze 

scriptie het geval is. Cultuurhistorische waarde wordt door de Rijksgebouwendienst en de 

Rijksdienst cultureel erfgoed omschreven als "het overkoepelende begrip voor het verhaal van alle 

fenomenen die met de beschavingsgeschiedenis van de mens te maken hebben en niet op 

natuurlijke wijze ontstaan" (Hendriks & Van der Hoeve, 2009: 27). Herbestemming van erfgoed 

kan positieve effecten hebben. De transformatie van een gebouw met cultuurhistorische waarde 

kan de beleving van deze waarde terugbrengen of vergroten. Daarbij zorgt een nieuwe invulling van 

een gebouw dat het weer gebruikt wordt, waardoor het verval door leegstand opgeheven wordt en 

kan een herbestemd gebouw ook een positieve uitstraling hebben op de omgeving. De 

aanwezigheid van cultuurhistorische waarde kan echter ook een negatieve uitwerking hebben op 

het herbestemmingsproces: Nelissen (1999) geeft in "Herbestemming van grote monumenten: Een 

uitdaging!" aan dat de cultuurhistorische waarde vaak zorgt voor een vertraging van het proces 

doordat de planvorming moeizaam verloopt. Zeker wanneer er sprake is van een monumentstatus 

zijn er strenge regels waaraan voldaan moet worden, en worden de mogelijkheden beperkt 

(Nelissen, 1999: 76).  

 

Tot slot: Herbestemmingsprocessen van industrieel erfgoed onderscheiden zich van andere 

herbestemmingsprocessen door de duur. Deze duur kan ten opzichte van andere 

herbestemmingsprocessen worden verlengd door de aanwezigheid van cultuurhistorische waarden, 

vaak vanwege een monumentenstatus die strengere regels met zich meebrengt en vanwege de 

omvang van de industriële complexen die vaak groter is dan bij andere herbestemmingsprojecten. 

 

 

2.2.2 TIJDELIJK HERBESTEMMEN  

 

Bij herbestemmingen is een nieuwe invulling niet altijd definitief. Tijdelijke functies zijn functies die 

niet per se onderdeel uitmaken van het definitieve plan (zover reeds bekend). Oswalt e.a. (2006) 

stellen dat een gebruik als tijdelijk aangeduid kan worden als degene die het initiëren en de andere 

betrokken verwachten dat het van tijdelijke aard is (Oswalt e.a., 2006: 275). Tijdelijke functies 

kunnen variëren in de tijd: van eendaagse evenementen als een festival, tot tijdelijke functies die 

jaren duren als een atelier. Een bekende vorm van tijdelijk gebruik is het kraken van leegstaande 

gebouwen. Met betrekking tot het einddoel van de herbestemming en de tijdelijke tussenfuncties 

zijn er twee verschillende herbestemmingsprocessen te onderscheiden. Enerzijds zijn er 

herbestemmingsprocessen waarin vrijwel aan het begin duidelijk is wat de concrete definitieve 

invulling wordt, en anderzijds kan het einddoel behalve herbestemming weinig concreet/ingevuld 

zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Figuur 2.1: Concreet/open einddoel herbestemmingsproces (eigen werk) 
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Tijdelijke functies kunnen twee hoofddoelen dienen, die min of meer aansluiten bij het hierboven 

gemaakte onderscheid. Het eerste doel betreft het ‘vullen’ van het leegstaande pand/complex, ook 

wel aangeduid als ‘tussentijds gebruik’ (Slierings, 2012: 38). Hierdoor wordt het risico op kraken 

verkleind, wordt de leegstand aangepakt, wordt het gebouw behouden voor verval en kunnen er 

(geringe) inkomsten verkregen worden zonder zware investeringen (Nijhof & Schulte, 1994: 13). 

Een ander doel van tijdelijk gebruik is 'kwartier maken'. Bij het kwartier maken draait het meer om 

het creëren van waarde (Slierings, 2012: 38). Deze “tweede variant gaat verder dan het 'vullen' van 

gebouw totdat er groen licht is voor de herontwikkeling of er betere economische tijden zijn 

aangebroken. Bij het kwartier maken is er een extra ambitie, namelijk om de plek identiteit te 

verschaffen en op die manier waarde te creëren" (Slierings, 2012: 38). Tijdelijk gebruik is hiermee 

niet alleen een kwestie van het tussentijds gebruiken van het gebouw. Het kan ook dienen als 

voedingsbodem voor nieuwe gebruikersconcepten, bijvoorbeeld door te experimenteren met 

nieuwe functies (Cerutti, 2011: ?) Tevens kan het zorgen voor bereidheid van actoren om mee te 

werken of voor creëren van sfeer. Hiermee fungeert het als waardecreator voor het gebouw en het 

gebied. De betrokkenheid van de wijk kan hiermee vergroot worden en gebieden die lang 

geïsoleerd lagen, kunnen op deze manier gefaseerd weer bij het stedelijk leven betrokken worden. 

Daarnaast kunnen beide doelen van tijdelijk gebruik een bijdrage leveren aan de lokale economie 

(Nijhof en Schulte, 1994: 13).  

 

Tot slot: De duur van het herbestemmingsproces van industrieel erfgoed kan extra lang zijn. 

Hierdoor staan gebouwen in de tussentijd langer leeg. Tussentijds gebruik kan hier op in springen. 

Tevens maakt industrieel erfgoed vaak onderdeel uit van een complex, die vanwege de omvang 

lastiger her te bestemmen is. Het inzetten van tijdelijke functies als kwartier maker kan er voor 

zorgen dat er toch levendigheid in het gebied ontstaat en de bereidheid om mee te werken aan de 

herbestemming vergroot wordt. De voordelen van tijdelijke functies kunnen voor industrieel 

erfgoed - vanwege de duur van het proces en de omvang van het project - dus extra groot zijn.  

 

    

2.2.2.1 AANLEIDING EN SUCCESFACTOREN 

 

Tijdelijk gebruik kan dus verschillende doelen dienen die op hoofdlijnen te verdelen zijn in kwartier 

maken en tussentijds gebruik. Aan het willen inzetten van tijdelijk gebruik kunnen verschillende 

aanleidingen vanuit de context ten grondslag liggen. Een veel besproken aanleiding is de financiële 

crisis. Steeds meer vakbladen (o.a. S+RO, Novaterra) spreken over het inzetten van tijdelijk gebruik 

door de crisis. In tijden van mindere economische tijden vormen grote projecten die in één keer 

uitgevoerd kunnen worden steeds meer de uitzondering (S+RO, 2012: 15). Tijdelijke functies 

kunnen dus voortkomen uit financiële urgentie. Ook kunnen maatschappelijke ontwikkelingen, 

zowel vanuit de aanbodkant, als vanuit de vraagkant, leiden tot tijdelijk gebruik. Zo ontstond 

tijdelijk gebruik in de vorm van kraken in de jaren '60 door maatschappelijke ontwikkelingen. De 

krappe woningmarkt zette mensen tot het kraken van lege panden (Duivenvoorden, 2000). De 

aanwezigheid van personen en organisaties die op zoek zijn naar een locatie en openstaan voor 

tijdelijkheid kan dus een aanleiding vormen voor tijdelijk gebruik. Naast deze factoren vanuit de 

vraagkant, kunnen ook factoren vanuit de aanbodkant aanleiding vormen, zoals de 

geschiktheid/aantrekkelijkheid van de locatie voor (tijdelijk) gebruik - harde en zachte 

locatiefactoren, zie hiervoor paragraaf 2.4 - en (het gebrek aan) aanbod van andere geschikte 

locaties in de omgeving. Maar ook politieke ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op tijdelijk 

gebruik. Verandering van politieke koers kan zorgen dat plannen stil komen te liggen, waardoor er 

ruimte ontstaat voor tijdelijk gebruik, of kan de politiek tijdelijk gebruik toejuichen (Nijhof, 1999).  
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Bovengenoemde aanleidingen kunnen dus leiden tot het inzetten van tijdelijke functies. Het 

inzetten van tijdelijk functies, kan gedaan worden volgens een aantal stappen. In Tijdelijk 

Amsterdam, een uitgave van het Project Management Bureau/Leerhuis van de gemeente 

Amsterdam die gaat over tijdelijk ruimtegebruik bij stedelijke ontwikkeling in de gemeente 

Amsterdam, wordt een zestal stappen beschreven voor de aanpak van tijdelijkheid door Hogendijk 

(2012). Naast dat er verschillende stappen kunnen zijn die leiden tot het inzetten van tijdelijk 

gebruik, zijn er ook verschillende factoren die invloed hebben op het succes van het inzetten van het 

tijdelijk gebruik. In 'Eerste Hulp bij Herbestemmen', een publicatie van BOEi, worden de 

succesfactoren besproken die van toepassing zijn op herbestemmingsprocessen. Het 6F model van 

Nelissen (1999: 123) gaat ook uit van een aantal succes- en faalfactoren bij de herbestemming van 

grote monumenten. Deze drie publicaties combinerend, kunnen de volgende succesfactoren 

opgesteld worden:  

 

Inter-persoonlijke factoren spelen een belangrijke rol, omdat een herbestemd project het resultaat is 

van samenwerking tussen personen. Deze factoren zijn onder andere aanwezigheid van leiderschap, 

de aanwezigheid van een goede projecttrekker, goede interne communicatie en het vinden van 

enthousiaste projectpartners (Van der Kemp, 2009: 14). De rol van de betrokken personen is een 

factor die in de publicatie veel aandacht krijgt. Daarnaast kan de 'Fou' als succesfactor bijdragen: 

een 'gek' die zich voor het project wil inzetten en mensen met zich meekrijgt en een goede 'Flow': 

een goede samenwerking tussen de betrokken partijen (Nelissen, 1999: 123).  

 

En, naast dat politieke ontwikkelingen een aanleiding kunnen vormen, kan de politiek ook van 

invloed zijn op het succes van tijdelijk gebruik. De mate en de soort van betrokkenheid (mee-

/tegenwerken) van de politiek en het bestuur kan invloed hebben (Nelissen, 1999: 123). 

Succesfactoren met betrekking tot draagvlak (stap 4 uit het stappenplan voor tijdelijk gebruik) zijn 

bijvoorbeeld het betrekken van de omwonenden en goede externe communicatie (Van der Kemp, 

2009: 14) en het hebben van een goede filosofie die iedereen onderschrijft (Nelissen, 1999: 123).  

 

Tevens zijn er factoren te onderscheiden die procedures kunnen versnellen of de samenwerking 

kunnen verbeteren zoals het meer faciliteren in plaats van controleren, sturingscriteria opstellen in 

plaats van regels en eerst beginnen en dan het plan laten groeien (Van der Kemp, 2009: 14). Het 

goed verkennen van het juridisch-planologisch regime (stap 5) kan procedures ook versnellen 

(Hogendijk, 2012: 62). Deze factoren sluiten ook aan bij een andere procedurele succesfactor: 

flexibiliteit. Deze flexibiliteit heeft niet alleen betrekking op bijvoorbeeld contracten, maar ook op 

een flexibel concept, fysieke flexibiliteit en programmatische flexibiliteit (Valle en Kompier, 2007: 

334). Een andere procedurele succesfactor is tijd. Naast dat tijd een reden is dat tijdelijke functies 

überhaupt plaats kunnen vinden, kan de beschikbaarheid van tijd ook invloed hebben op het succes 

van tijdelijke functies, zodat ze zich kunnen ontwikkelen. Het zicht krijgen op de beschikbare tijd 

wordt ook genoemd als cruciaal in stap één van het stappenplan (Hogendijk, 2012, 60).  

 

Ook worden in de publicatie van BOEi factoren benoemd die te maken hebben met de aspecten 

van de ontwerpfase, projectinventarisatie en planvorming zoals het samenstellen van een breed projectteam 

(Van der Kemp, 2009: 15). Nelissen geeft daarbij aan dat de fasering van een project in logische 

stappen noodzakelijk is (Nelissen, 1999: 123). Een andere factor met betrekking tot de planvorming 

is het hebben van een concept. Eerder werd conceptontwikkeling benoemd als een doel van 

tijdelijk gebruik, maar een concept kan ook richting geven aan het tijdelijk gebruik zelf (Overmeyer, 

2005: 54). Het van te voren goed nadenken over stap 6, uitvoering en beheer, kan ook een 

succesfactor zijn (Hogendijk, 2012: 63).  
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Succesfactoren die naar voren komen uit de publicatie die te maken hebben met functiebepaling voor 

het toekomstige gebruik zijn functie volgt vorm  en het zoeken naar meerwaarde voor de omgeving 

(Van der Kemp, 2009: 14). Ook Nelissen en Hogendijk (in stap 2, het initiëren en selecteren van 

ideeën) stelt dat het een grote meerwaarde is als de functionaliteit van het gebouw wordt bepaald 

door het gebouw zelf en de locatie (Nelissen, 1999: 123 en Hogendijk, 2012: 62).  

 

Financiële factoren die kunnen leiden tot een succesvolle inzet van tijdelijk gebruik zijn het plannen 

van de kosten en het gebruik maken van het economische tij (Van der Kemp, 2009: 14 en 

Nellissen, 1999: 123). Het krijgen van zich op de financiën wordt ook als stap benoemd in het 

stappenplan voor tijdelijk gebruik. In het stappenplan gaat het echter niet alleen over de 

beschikbaarheid van geld, maar ook over hoe hier mee omgegaan moet worden, bijvoorbeeld voor 

wiens rekening de voorbereidingskosten komen en met welke contractvormen er gewerkt gaat 

worden. Een goede verkenning hiervan kan een succesfactor zijn (Hogendijk, 2012: 61).  

 

De mate waarin tijdelijke functies succesvol ingezet worden is derhalve afhankelijk van veel 

factoren. Zowel Van der Kemp (2009) als Nelissen (1999) en Hogendijk (2012) geven niet aan 

welke succes- en/of faalfactoren van grotere invloed zijn ten opzichte van andere factoren. Een 

rangorde van de mate van invloed van de factoren is daarom vanuit de literatuur niet op te stellen. 

In de publicatie van BOEi/Van der Kemp krijgen de inter-persoonlijke factoren echter wel veel 

aandacht, gesteld zou daarom kunnen worden dat deze factoren een extra grote rol kunnen spelen.  

 

 

2.3 De Creatieve Industrie 
 

 

In de inleiding werd duidelijk dat de creatieve industrie de invulling kan vormen van tijdelijk 

gebruik. Maar wat of wie is de creatieve industrie precies? En waarom wordt de creatieve industrie 

gezien als geschikte (of de beste) invulling van tijdelijk gebruik? De antwoorden op deze vragen 

komen in de volgende twee paragraven aan bod. De creatieve industrie is zonder verdere 

definiëring een breed begrip dat openstaat voor verschillende invullingen. Op deze plek zal daarom 

nader bekeken worden wat de creatieve industrie inhoudt en hoe deze zich verder verhoudt tot 

herbestemming en industrieel erfgoed.  

 

Sinds zijn boek ‘The Rise of the Creative Class’ uit 2002 wordt de theorie van de Amerikaanse 

geograaf Richard Florida nagenoeg standaard aangehaald wanneer het gaat over de creatieve sector. 

In zijn boek onderschrijft hij het belang van innovaties dat is gebaseerd op de redenering van 

Micheal Storper (1997). Maar, “anders dan Storper, koppelt hij innovatie aan fysieke dragers: de 

creatieve klasse” (Kloostermans, 2005: 29). De creatieve klasse bestaat volgens Florida uit mensen 

die creativiteit en innovatieve ideeën gebruiken als input voor hun werk. De definitie van de 

creatieve klasse omvat wetenschappers, ingenieurs, artiesten, cultureel creatievellingen, managers, 

professionals en technici (Florida, 2002, p. 60).  

 

De term ‘cultural industries’ zoals gebruikt door Scott (2000) is minder breed dan de term creatieve 

klasse van Florida. Deze omvat bijvoorbeeld niet de software-ontwerpers, biotechnologen en de 

financiële experts. Kloostermans bekijkt in zijn onderzoek culturele industrieën een achttal 

subsectoren, te weten: uitgevers, architectenbureaus, reclamebureaus, film- en videoproductie, 

radio-, televisieprogrammaproductie, overig amusement en kunst, nieuwsbureaus en persagenten en 
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bibliotheken, musea et cetera (Kloostermans, 2005: 30). Deze definitie van de culturele industrie 

van Scott heeft echter alleen betrekking op de economische activiteiten die verbonden zijn aan de 

culturele economie (Raspe, 2005: 64). Deze nadruk op economische activiteiten is voor dit 

onderzoek echter te specifiek: het laat culturele activiteiten buiten beschouwing waarbij 

economische opbrengsten niet het doel zijn. Deze scriptie bekijkt ook de invullingen van tijdelijke 

functies waarbij niet economische, culturele activiteiten plaatsvinden. 
 

De studie ‘The Economy of Culture in Europe’ uit 2006, gedaan in opdracht van de Europese 

Commissie, stelt een nieuwe definitie van creatieve industrie voor die een onderscheid maakt tussen 

deze culturele en creatieve sector en beide sectoren omvat. De culturele sector bestaat volgens deze 

nieuwe definitie uit traditionele kunstvelden en culturele bedrijfstakken waarvan de output exclusief 

cultureel is, én de creatieve die de overblijvende bedrijfstakken en activiteiten die cultuur gebruiken 

als een toegevoegde waarde voor de productie van niet-culturele producten verzamelt (KEA 

European Affairs, 2006: 53). In dit onderzoek wordt - vanwege economische én niet economische 

culturele activiteiten - de definitie van de creatieve industrie (dus de culturele sector en de creatieve 

sector) van de Europese Commissie gehanteerd.  

 

Kenmerken van de creatieve industrie zijn onder andere dat het vaak kleine of middelgrote relatief 

jonge bedrijfjes zijn en dat de productiecomplexen reeksen van externe schaalvoordelen creëren, op 

basis van onderlinge nabijheid (Scott, 2002). Ook Wijn (2002) stipt de importantie van de 

clustermogelijkheid aan: het gaat in een artistiek klimaat om functiemenging, om mensen, ideeën, 

kruisbestuiving, confrontatie en symbiose (Wijn: 2002: 7). Een ander kenmerk is dat veel van deze 

bedrijfjes vaak binnenstedelijk gelokaliseerd zijn, waarin ze in veel gevallen een grote stempel 

drukken op de lokale atmosfeer, hetgeen zorgt voor een goede ‘quality of space’, het algehele leef- 

en vestigingsklimaat (Kloostermans, 2004: 28). Daarbij komt dat creatieve mensen volgens Florida 

naar mogelijkheden zoeken om hun identiteit als creatief persoon te uiten, om daarmee naar buiten 

te treden (Florida, 2002: 218).  

 

Tot slot: De creatieve industrie is dus een industrie die bestaat uit de culturele en de creatieve sector 

en wordt gekenmerkt door klein of middelgrote bedrijfjes die vaak clusteren, binnenstedelijk 

gevestigd zijn en die graag naar buiten treden en hiermee bijdragen aan de ‘quality of space’.  

 

 

 

2.4 Relatie industrieel erfgoed en creatieve industrie 
 

 

Industrieel erfgoed bestaat in de eerste plaats omdat deze gebouwen en complexen gebouwd 

werden ten einde er industrie in te vestigen. In deze panden vonden in de eerste instantie weinig 

activiteiten plaats die vallen onder de definitie van de creatieve industrie zoals gehanteerd in deze 

scriptie. Industrieel erfgoed en de creatieve industrie komen echter bij elkaar wanneer er sprake is 

van herbestemming. Herbestemming vormt hiermee de link tussen de creatieve industrie en 

industrieel erfgoed. In deze paragraaf komt aan bod wat industrieel erfgoed en de creatieve 

industrie voor elkaar kunnen betekenen, maar ook hoe hun relatie voor het herbestemmingsproces 

waarde kan hebben. 
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2.4.1 BIJDRAGE VAN INDUSTRIEEL ERFGOED  

 

Industrieel erfgoed en de creatieve industrie komen samen wanneer er sprake is van herbestemmen, 

dus wanneer de creatieve industrie zijn intrek neemt in industrieel erfgoed. Maar waarom kiest de 

creatieve industrie voor bepaalde locaties? En waarom is industrieel erfgoed een interessante locatie 

voor de creatieve industrie? Zoals vermeld in de inleiding beschrijft Van der Kamp in “One eye 

sees, the other feels. Het locatiekeuzeproces van kleine culturele ondernemingen in Amsterdam en 

Rotterdam” de locatiefactoren die bepalend zijn voor kleine culturele ondernemingen voor hun 

vestigingsplaats. Ze maakt hierbij onderscheid tussen harde en zachte locatiefactoren. Harde 

locatiefactoren zijn rationele factoren als de huurprijs, bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de 

ruimte. Bij zachte locatiefactoren gaat het juist om factoren met een emotionele lading, zoals het 

imago van de locatie, de innovatieve atmosfeer op de locatie en de aanwezigheid van andere 

creatieve ondernemingen (Van der Kamp, 2005: 87). Een belangrijke zachte locatiefactor is ‘human 

capital’. Het belang hiervan komt vooral naar voren door het feit dat de kracht van een creatieve 

organisatie vooral ligt in de kwaliteit van de relaties met individuen (Van de Kamp, 2005: 88). Ook 

Florida beaamt dit: hij zegt dat ‘creative capital’ (een onderdeel van human capital) doorslaggevend 

is in het locatiekeuzeproces. Die keuze wordt bepaald door de ‘quality of space’: wat is er, wie is er 

en wat is er te doen. Mensen met creatief kapitaal kiezen voor plaatsen waar verscheidenheid en 

tolerantie is. Een stad trekt creatieve mensen aan vanwege zijn imago (Florida, 2002: 223). Een 

belangrijke harde locatiefactor is de huurprijs. Wijn (2007) noemt deze factor samen met een 

schaalgrootte (die er voor zorgt dat onderlinge samenwerking en wisselwerking tot stand komen) 

als de twee belangrijkste kenmerken van het tot stand komen van plekken waar creatieven zich 

samen vestigen (Wijn, 2007: 7). Ook Banks stelt dat creatieve industrieën worden aangetrokken tot 

goedkope werkruimtes (Banks, 2002: 2). Van der Kamp concludeert dat bij de keuze voor een 

bepaalde stad zachte locatiefactoren een belangrijke rol spelen, maar dat bij de locatiekeuze ín de 

gekozen stad harde locatiefactoren belangrijk zijn. Hierbij vult zij wel aan dat “kleine culturele 

ondernemers wel vaak oog zouden willen hebben voor zachte locatiekeuzes, (…) maar dat de 

financiële situatie hen niet vaak in staat stelt om daar rekening mee te houden” (Van der Kamp, 

2005: 101).  

 

Industrieel erfgoed voldoet in vele opzichten aan de locatiefactoren die de creatieve industrie trekt. 

Industrieel erfgoed komt vaak tegemoet aan de harde locatiefactoren als een lage huurprijs, 

bereikbaarheid en beschikbaarheid van de ruimte. Industrieel erfgoed dat nog herbestemd moet 

worden kan deze beschikbare ruimtes bieden tegen een lage huurprijs, vanwege de ligging van de 

industriële complexen zijn deze vaak goed bereikbaar en past het bij de stedelijke leefstijl van de 

creatieve industrie. Deze harde factoren gelden echter niet per se voor industrieel erfgoed alleen. 

De grote aantrekkingskracht van industrieel erfgoed specifiek voor de creatieve industrie ligt vooral 

in de zachte locatiefactoren: het imago van de locatie, de innovatieve atmosfeer, de aanwezigheid 

van andere creatieve ondernemingen. Industrieel erfgoed is hiermee niet alleen een 

vestigingsplaatsfactor, maar ook een inspiratiebron (Werktafel Erfgoed, 2011: 4). Producten van de 

creatieve industrie spelen in op 'belevenissen' die het nieuwe uitgangspunt vormen in de nieuwe 

economie. Verhalen en identiteit spelen hierin een belangrijke rol (Pine & Gilmore, 1999: 43). 

Industrieel erfgoed sluit hierbij aan door zijn vaak rijke geschiedenis en de verhalen die aan een 

dergelijke plek zijn verbonden. Naast de geschiedenis draagt het robuuste uiterlijk van industrieel 

erfgoed bij aan het imago van een plek en kunnen beide kenmerken inspirerend werken voor de 

creatieve industrie (Saris, 2008: 37). Jacobs stelde al in 1961 dat "New ideas need old scottdings" 

(Jacobs, 1961: 60). Tevens kunnen industriële complexen onderdak bieden aan meerdere 

creatieven, door de vaak ruime beschikbaarheid van ruimtes. Hiermee kan industrieel erfgoed ook 
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tegemoet komen aan de vestigingseis dat er ook andere creatieven aanwezig moeten zijn. Florida 

voegt hier aan toe dat ‘oude industrieterreinen de infrastructuur bieden die nodig is voor het 

ontstaan van nieuwe culturele ideeën, nieuwe technologische ideeën, nieuwe economische ideeën 

en het samenspel daartussen’ (Florida, 2002: ??).  

 

Tot slot: De creatieve industrie kan ingezet worden tijdens herbestemmingsprocessen van 

industrieel erfgoed: Industrieel erfgoed kan de creatieve industrie namelijk interessante 

vestigingsfactoren bieden, zowel met betrekking tot de harde, als de zachte locatiefactoren. 

Belangrijke vestigingsfactoren zijn de mogelijkheid tot clustering (aanwezigheid van andere 

creatieven), de huurprijs en het imago van de locatie. Industrieel erfgoed kan hier aan tegemoet 

komen door de grote beschikbaarheid van ruimtes die ruimte bieden voor meerdere creatieven, de 

vaak lage huurprijzen en door het robuuste uiterlijk en inspirerende verleden.  

 

 

2.4.2 BIJDRAGE VAN DE CREATIEVE INDUSTRIE 

 

De creatieve industrie kan bij herbestemming dienen als definitieve invulling, maar op deze plek 

worden de voordelen van de creatieve industrie voor industrieel erfgoed met betrekking tot 

tijdelijke herbestemming bekeken. Eerder werd vermeld dat tijdelijk gebruik tot uiting kan komen 

op twee manieren: enerzijds kunnen tijdelijke functies ingezet worden als tussentijds gebruik van de 

gebouwen met de daar bijhorende voordelen en anderzijds kunnen ze gebruikt worden als 

instrument om kwartier te maken. Op beide manieren kan de creatieve industrie haar (specifieke) 

rol spelen. Ten eerste bestaat de creatieve industrie dus vaak uit individuen of kleinere 

ondernemingen. Mede hierdoor is de creatieve industrie vaak flexibel wat betreft de werkplek en 

kan hierdoor - getrokken door onder andere de lage huurprijzen, de ruimte en de aanwezigheid van 

andere creatieven - voor 'vulling' van de gebouwen zorgen. De creatieve industrie kan echter een 

grotere (specifiekere) bijdrage leveren wanneer het aan komt op het kwartier maken. Creatieve 

mensen zoeken, zoals eerder vermeld, namelijk naar mogelijkheden om hun identiteit als creatief 

persoon te uiten, ze treden naar buiten met hun activiteiten (Florida, 2002: 18). Dit vergroot de 

aantrekkelijkheid van het gebied, de ‘quality of space’. De vestiging van de creatieve industrie kan 

een jong en hip imago van het gebied doen ontstaan (Van der Kamp, 2004: 28). De activiteiten van 

de creatieve industrie en de daarbij ontstaande reuring, kan industrieel erfgoed vele voordelen 

bieden: de levendigheid van het gebied vergroten, de betrokkenheid van de wijk vergroten en het 

gebied weer bij het stedelijk leven betrekken. Op deze manier kan de bereidheid van eventuele 

herbestemmings-partners om mee te werken aan het project ook vergroot worden: zij zien zo de 

potentie van het industriële gebied in. Daarnaast biedt het innovatieve en creatieve karakter van de 

creatieve industrie mogelijkheden om in het industriële complex te experimenteren met nieuwe 

functies en om nieuwe concepten te ontwikkelen.  

 

Tot slot: Naast dat de creatieve industrie ingezet kan worden tijdens herbestemmingsprocessen van 

industrieel erfgoed vanwege de voordelen die industrieel erfgoed de creatieve industrie biedt, is het 

ook wenselijk om het te doen. De creatieve industrie kan industrieel erfgoed namelijk flexibele 

invulling van de leegstaande panden bieden en kan in het bijzonder een grote creatieve industrie-

specifieke rol vervullen in het kwartier maken: hun flexibiliteit en dynamiek zorgen voor activiteiten 

die de quality of space en de levendigheid in het gebied.  
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2.4 Conclusie 
 

 

Het doel van dit hoofdstuk was tweeledig. Ten eerste zijn er in dit hoofdstuk de antwoorden op de 

explorerende deelvragen geformuleerd. Tevens is er een basis gelegd voor de operationalisering van 

de begrippen uit de empirische deelvragen.  

 

In dit hoofdstuk zijn de antwoorden geformuleerd op de explorerende deelvragen. Het antwoord 

op de vragen “Wat is het verband tussen industrieel erfgoed, (tijdelijk) herbestemmen en de 

creatieve industrie, en op welke manier leveren ze hun specifieke bijdrage aan elkaar?” en “Op 

welke manier kunnen tijdelijke functies ingezet worden, en wat zijn de voordelen hiervan?” is ter 

illustratie (gedeeltelijk) schematisch weergegeven in het onderstaande figuur.  

 

 
    Figuur 2.3: Relaties + voordelen industrieel erfgoed & creatieve industrie (eigen werk) 

 

Het (beknopte) antwoord “Op welke manier kunnen tijdelijke functies ingezet worden, en wat zijn 

de voordelen hiervan?” is dat tijdelijk gebruik kan ingezet worden als tussentijds gebruik met de 

daarbij komende voordelen als het tegengaan van leegstand, het voorkomen van verder verval en 

economische rendabiliteit en als ‘kwartier maken’ dat kan zorgen voor waardecreatie van het 

gebied, levendigheid en een speelruimte voor experimenten met functies (zie onderdeel 1 in het 

schema).  

 

Aan de hand van de behandelde theorie kan het antwoord op de deelvraag “Wat is het verband 

tussen industrieel erfgoed, (tijdelijk) herbestemmen en de creatieve industrie, en op welke manier 

leveren ze hun specifieke bijdrage aan elkaar?” geformuleerd worden:  

 

Industrieel erfgoed onderscheidt zich van andere gebouwen en complexen door de verschillende 

waarden die erfgoed kan hebben en door de omvang van de gebouwen en complexen. De 

aanwezigheid van cultuurhistorische waarde (al dan niet geformaliseerd in een monumentenstatus) 

en de omvang van het project zorgen er voor dat herbestemmingsprocessen van industrieel erfgoed 
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zich onderscheidt van andere herbestemmingsprocessen omdat deze vaak langer duren. Het 

inzetten van tijdelijk gebruik kan bij het herbestemmen van industrieel erfgoed om die reden extra 

zijn nut bewijzen. Enerzijds omdat de planprocessen lang duren, en er daarom in de tussentijd 

ruimte beschikbaar is die tijdelijk gevuld kan worden. Anderzijds draagt de grootte van het te 

herbestemmen gebied bij aan de noodzaak om het gebied geleidelijk weer bij de 'bewoonbare 

wereld' te betrekken, waarin tijdelijk gebruik als kwartier maker een rol kan spelen.  

 

Het laatste begrip, de creatieve industrie, heeft een link met industrieel erfgoed door middel van 

(tijdelijk) herbestemmen (zie onderdeel 2&3 in het schema). Het industrieel erfgoed biedt bij 

herbestemming de creatieve industrie interessante vestigingsfactoren, zowel met betrekking tot 

harde - zoals de prijs en locatie - als de zachte locatiefactoren, zoals het imago en de aanwezigheid 

van andere creatieven (zie onderdeel 4). De industrieel erfgoed-specifieke bijdrage ligt voornamelijk 

in de zachte locatiefactoren (dikgedrukt). De creatieve industrie kan industrieel erfgoed op haar 

beurt een flexibele invulling van de leegstaande panden bieden. Waarin de bijdrage van de creatieve 

industrie echter echt onderscheidend is van andere ‘industrieën’ is in het kwartier maken: hun 

activiteiten vergroten de levendigheid en de ‘quality of space’ van het gebied, met de hierbij 

komende voordelen (zie onderdeel 1). 

 

 

Tevens vormde dit hoofdstuk de basis voor de operationalisering van de empirische deelvragen in 

hoofdstuk vier. De beschrijving van het fenomeen tijdelijk gebruik leidde tot de stelling dat tijdelijk 

gebruik twee hoofddoelen/resultaten kan hebben: Het tussentijds gebruik van de gebouwen en 

kwartier maken. Dit onderscheid en de voordelen van deze twee soorten van tijdelijk gebruik wordt 

in hoofdstuk vier gebruikt voor de operationalisering van "Op welke manier wordt de creatieve 

industrie tijdelijk ingezet?" Hiermee leidt de verkenning van tijdelijk gebruik tot de 

onderzoekbaarheid van het fenomeen in de praktijk.  

 

De besproken verschillende soorten aanleidingen die ten grondslag kunnen liggen aan tijdelijk 

gebruik worden meegenomen naar hoofdstuk vier voor de operationalisering van de vraag "Welke 

factoren uit de context per casus hebben geleid tot het inzetten van tijdelijke functies ingevuld door 

de creatieve industrie?" Tevens zijn de succesfactoren van tijdelijk gebruik benoemd. Deze factoren 

vormen de basis voor de operationalisering van de empirische deelvraag "Welke succes- en 

faalfactoren zijn van toepassing op een succesvolle invulling van tijdelijke functies door de creatieve 

industrie?" die in hoofdstuk vier uiteengezet wordt.  
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Hoofdstuk 3:    
 
Theoretisch Kader  

Het inspelen van herbestemmingsystemen 
 op veranderende omgeving 
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In het vorige hoofdstuk zijn de onderdelen het object en het proces van de planningsdriehoek van 

Bertolini & Spit (1998) verkend. In dit hoofdstuk komt de context aan bod. Zoals eerder vermeld 

spelen herbestemmingsprocessen van industrieel erfgoed zich af ten midden van een context die onderhevig is 

aan veranderingen.  

 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt door middel van de complexiteitstheorie een 

benaderingswijze ten aanzien van veranderingen in de omgeving geschetst. Daarna komen complex 

adaptieve stelsels aan bod die, volgens deze theorie, op hun manier omgaan met veranderingen in de 

context. De complex adaptieve systemen theorie vormt met zijn adaptieve benadering het wetenschappelijk 

perspectief van dit onderzoek. Uitgelegd wordt hoe deze theorie in elkaar zit en hoe 

herbestemmingsprocessen benaderd kunnen worden als adaptieve systemen die met de veranderingen van 

hun omgeving omgaan.  

 

Aan het einde van dit hoofdstuk wordt een planningsmethode besproken die aansluit bij de uitgangspunten 

van de complex adaptieve systemen. Als laatste wordt het conceptueel model geschetst, waarin schematisch 

uitgelegd is op welke manier de probleemstelling van dit onderzoek geanalyseerd wordt. Het conceptueel 

model zal later worden getoetst in het empirische deel van dit onderzoek.  
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3.1 Kijk op veranderingen 
 

 

Veranderingen in de omgeving vormen de aanleiding van dit onderzoek: onderzocht wordt hoe 

herbestemmingsprocessen om kunnen gaan met veranderingen in de omgeving. In deze paragraaf 

worden drie verschillende visies op veranderingen geschetst: de kijk van het modernisme, het 

postmodernisme en de complexiteitstheorie.  

 

Blauwdrukplanning wordt binnen de wereld van de planologie gezien als hét schoolvoorbeeld van 

het modernisme in de planologie. De blauwdrukplanning is een ideaaltypische planning met veel 

ruimte voor experts en een sterk bureaucratisch en technocratisch karakter. Het wordt gekenmerkt 

door het duidelijke beeld van de eindsituatie dat bereikt wordt door het chronologisch doorlopen 

van de vooraf bedachte stappen (Spit & Zoete, 2009: 92). Aan deze manier van planning ligt het 

modernisme ten grondslag. Het uitgangspunt van het modernisme is dat met toepassing van 

wetenschappelijke kennis, controle en beheersing van de maatschappij een gegeven is (De Roo & 

Voogd, 2004: 25). Ook procesplanning, waarbij de overheid complexe problemen kan sturen, is een 

vorm van modernistisch denken en behoort tot de traditionele planning. De maakbaarheid van de 

samenleving staat hierin centraal (Boelens & Spit, 2006: 28). Voor het  modernisme is verandering 

dus iets wat bewust tot stand komt door doelbewuste handelingen.  

 

Hoewel ruimtelijke planning nog steeds veelal binnen deze traditionele cartesiaanse opvatting met 

het bijbehorende concept van ruimte en tijd opereert, is de (kijk op de) maatschappij de afgelopen 

jaren sterk veranderd. Het concept netwerksamenleving, waarin ruimte en tijd een nieuwe betekenis 

krijgen, heeft hierbij een grote rol gespeeld (Boelens, 2009: 18). De samenleving is dynamischer 

geworden. Bij deze verandering hoort ook een dynamische aanpak van planning, waarbij er niet 

meer wordt geopereerd vanuit een gevoel van de maakbaarheid van de samenleving. De 

modernistische planningmethoden zijn hiervoor echter niet geschikt.  

 

Het postmodernisme komt voort uit kritieken op het modernisme (De Roo & Voogd, 2004: 34). 

Volgens het postmodernisme heerst er overal onzekerheid en zijn er meerdere waarheden, omdat 

er met verschillende partijen en perspectieven rekening moet worden gehouden (Klijn & Snellen, 

2009: 19). De samenleving is complex en niets is zeker. Waar het modernisme een onrealistisch 

beeld van de werkelijkheid geeft, wordt het postmodernisme echter beschouwd als fatalistisch. 

Veranderingen zijn voor het postmodernisme inherent aan de realiteit in verband met de 

onzekerheid.  

 

De complexiteitstheorie sluit niet aan bij een van de twee extremen van zekerheid en onzekerheid, 

maar bevindt zich er eigenlijk tussen in (Zuidema & De Roo, 2004: 2). De kern van de 

complexiteitstheorie is namelijk dat alles met elkaar samenhangt en dat zelfs de kleinste verandering 

grote gevolgen kan hebben (gevoeligheid in de beginvoorwaarden). In de planologie is dit van 

belang, omdat onzekerheden niet vermeden mogen worden, gezien onzekerheden inherent zijn aan 

een planningsproces. De complexiteitstheorie constateert dat onzekerheid een realiteit is, maar trekt 

hieruit positievere conclusies dan het meer fatalistische postmodernisme: "Het is niet terecht om 

complexiteit en de daarmee gepaard gaande gevoeligheid in de beginvoorwaarden als alleen maar 

lastig te beschouwen. Gevoeligheid in de beginvoorwaarden wil immers ook zeggen dat een proces 

openstaat voor verandering" (Zuidema & De Roo, 2004: 2). De complexiteitstheorie geeft hiermee 

betekenis aan ontwikkeling en vooruitgang en biedt een perspectief op zekerheid (orde) en 
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onzekerheid (chaos), maar ziet hier samenhang in, in plaats van een tegenstelling. "In het 

complexiteitsdenken wordt er vanuit gegaan dat onze wereld zich ontwikkelt van orde en eenvoud 

(zekerheid) op basis van direct-oorzakelijke processen naar situaties, waarbij de verwijderde 

oorzakelijkheid en onzekerheid voor een ogenschijnlijke chaos zorgen" (De Roo & Voogd, 2004: 

40). De mate waarin iets als chaos ervaren wordt, is afhankelijk van het abstractieniveau waarop er 

naar een situatie gekeken wordt: iets wat op een laag abstractieniveau chaos lijkt, kan op een hoger 

niveau orde vertonen (Zuidema & De Roo, 2004: 2).  

 

De complexiteitstheorie heeft derhalve haar eigen kijk op veranderingen van de omgeving. De 

theorie ziet veranderingen niet als een veroorzaker van ongewenste onzekerheid, maar als kans 

voor ontwikkeling. Desalniettemin zijn veranderingen in de omgeving en de hieruit komende 

onzekerheid aanwezig en vormt het de context waarin processen plaatsvinden. Hoe kan er met 

veranderingen worden omgegaan?  

 

 

3.2 Omgaan met veranderingen: Complex Adaptieve Systemen 
 

 

Zoals vermeld in de inleiding van dit hoofdstuk gaan complex adaptieve systemen stelsels op hun 

manier om met veranderingen in de omgeving. Klijn en Teisman (2007) stellen dat een complex 

adaptief systeem (CAS) bestaat uit een groot aantal diverse actoren (waartussen interactie 

plaatsvindt op een non-lineaire en adaptieve manier) en uit de omgeving als een geheel. Een 

complex adaptief systeem adapteert continue in de context van zijn relaties met andere actoren 

(Klijn & Teisman, 2007: 98). Complex adaptieve systemen bestaan uit een aantal kernelementen:  

 

Kernelement 1: Actoren met schema’s: Complexe systemen worden door de CAS theorie niet 

bestudeerd door middel van het reduceren van het systeem tot een groep van causale variabelen. In 

plaats hiervan kunnen CAS modellen laten zien hoe complexe uitkomsten resulteren uit de 

interactie van actoren gebaseerd op een groep van regels en schema's (Anderson, 1999: 218). Deze 

actoren kunnen individuen, groepen of coalities van groepen zijn. CAS theorie onderzoekt hoe 

veranderingen in de regels van actoren of de interactie tussen actoren resulteert in de uitkomsten 

van het systeem als een geheel. De CAS theorie stelt dat er vaak tegenstrijdige regels zijn in een 

systeem, en dat actoren tussen deze regels moeten kiezen. Dit kiezen wordt ook wel fitness function 

genoemd. Fitness function regelt hoe een actor zal kiezen tussen verschillende handelingen. De 

meest geschikte regels (degene die 'werken') worden vaak versterkt (Holland, 1995: 366), omdat ze 

volgens de actoren goed passen in relatie tot de context. Organisaties en individuen maken vaak 

keuzes gebaseerd op ervaring en leerproces in het verleden over wat de meest gepaste handeling 

zou zijn in bepaalde omstandigheden (Furneaux e.a., 2008: 3). 

 

Kernelement 2: zelforganisatie (emergence): De structuur en dynamiek van een complex adaptief 

systeem zijn het resultaat van de keuzes van de actoren, gezien zij leren en zich aanpassen aan de 

handelingen van de andere actoren en aan de omgeving. Orde komt daarmee van binnen het 

systeem, vanuit de interactie tussen de agenten, orde organiseert zichzelf. Emergentie is de term die 

binnen de CAS theorie gebruikt wordt om het fenomeen te beschrijven van patronen op een hoger 

abstractieniveau die zich vormen door de interacties op een lager niveau (Furneaux e.a., 2008: 3). 

Dit sluit aan bij de complexiteitstheorie, waarbij gesteld wordt dat ogenschijnlijke chaos op een laag 

abstractie niveau, orde vormt op een hoger abstractieniveau.  
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Kernelement 3: Co-evolutie: Actoren worden in de CAS theorie beschouwd als onderling 

verbonden. Hierdoor beïnvloed het gedrag van een actor het gedrag van een andere actor. Deze 

onderlinge verbondenheid onderscheidt het CAS model van andere systeem modellen. Elke actor 

past zich aan zijn omgeving aan door te streven naar fitness function. De kleine aanpassingen in het 

gedrag van éen actor kan kleine, middel of grote veranderingen teweegbrengen in het systeem als 

geheel (Anderson, 1999: 220).  

 

Kernelement 4: Adaptatie en evolutie: Adaptatie in een CAS treedt op als gevolg van veranderingen 

in de  omgeving, keuzes van actoren en de interactie tussen deze twee. Wanneer de omgeving van 

een systeem verandert, verandert ook het gedrag van de actoren en hiermee ook het gedrag van het 

systeem als geheel. Met andere woorden: het systeem leert van en past zich aan de nieuwe omving 

aan (Mitleton-Kelly, 2007: 168). CAS evolueert ook in de loop van der tijd door de ingang, uitgang 

en verandering van de actoren (Furneaux, 2008: 5).  

 

 

3.3 Complex Adaptief Herbestemmingsproces 
 

 

Zoals eerder beschreven opereren herbestemmingsprocessen in een context die aan veranderingen 

onderhevig is. Daarom wordt dit onderzoek bekeken wordt of herbestemmingsprocessen ook 

(kunnen) opereren als complex adaptieve systemen, om hier zo van te leren. De objecten van de 

vergelijking zijn de herbestemmingsprocessen van het industrieel erfgoed per casus, en later zal 

bekeken worden of er uitspraken gedaan kunnen worden over de herbestemmingsprocessen van 

industrieel erfgoed in het algemeen. Wanneer de CAS theorie per kernelement toegepast wordt op 

deze herbestemmingsprocessen, dan wordt er vanuit gegaan dat:  

 

Actoren met schema’s: Er in een dergelijk proces verschillende actoren opereren die elkaar nodig 

hebben om een doel te bereiken. In het geval van herbestemmingsprocessen zijn er bijvoorbeeld 

actoren die het industrieel erfgoed willen redden, die er geld aan willen verdienen of actoren die een 

onderkomen nodig hebben. Om verschillende redenen zijn deze actoren met elkaar verbonden. 

Vanuit de CAS theorie wordt er vanuit gegaan dat deze actoren handelen naar schema's. 

 

Zelforganisatie: Verder wordt er vanuit gegaan dat er binnen de herbestemmingsprocessen 

zelforganisatie plaatsvindt: De interactie tussen de actoren maakt dat de actoren van elkaar leren en 

zich aan elkaar aanpassen.  

 

Co-evolutie : Wanneer de actoren zich aan elkaar aanpassen doordat ze verbonden zijn, heeft dit 

invloed op het herbestemmingsproces als geheel: door een kleine verandering binnen het proces, 

kan ook het herbestemmingsproces zelf veranderen. 

 

Evolutie: Herbestemmingsprocessen kunnen evolueren door de in- en uittreding van actoren. De 

betrokken kunnen bij een dergelijk proces fluctueren. Geïnteresseerde partijen kunnen een tijd 

onderdeel uitmaken van een herbestemmingsproces, maar als de actoren er niet uit komen, kunnen 

ze het proces ook weer verlaten.  

 

CAS toepassend op herbestemmingsprocessen betekent dat veranderingen in de  omgeving, de 

keuzes tussen de actoren en de interactie tussen deze twee, adaptatie in het systeem tot gevolg 
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heeft. Wanneer de omgeving van herbestemmingsprocessen verandert, verandert ook het gedrag 

van de actoren en het 'gedrag' van het herbestemmingsproces als geheel. Zo kan de crisis 

(veranderende omgeving) bijvoorbeeld invloed hebben op herbestemmingprocessen, en zullen deze 

processen hier op reageren. [Adaptatie] 

 

Aan dit laatste kernelement, adaptatie, ontleent de CAS theorie zijn belang voor dit onderzoek. De 

betekenis van de complex adaptieve systemen theorie voor dit onderzoek heeft namelijk niet zo zeer betrekking op de 

systemenbenadering van deze theorie, maar op de adaptieve component. De kernelementen actoren met 

schema's, zelforganisatie, co-evolutie en evolutie zijn voor dit onderzoek veel minder van belang 

dan het kernelement adaptatie. Bekeken wordt namelijk op welke manier de creatieve industrie kan 

fungeren als middel om om te gaan met de veranderende context van herbestemmingsprocessen. 

Deze veranderingen buiten het systeem (herbestemmingsproces) hebben invloed op het systeem 

zelf. Door deze invloed van buitenaf moet het systeem zich aanpassen om te kunnen overleven, 

ofwel, er moet adaptatie plaatsvinden.  
 

 

3.4 Complex Adaptief Herbestemmingsproces & Planning 
 

 

Hoewel de complex adaptieve systemen theorie suggereert dat adaptatie op een meer organisch en 

evolutionaire manier plaatsvindt, wordt in dit onderzoek ook bekeken of deze adaptatie ook 

'geholpen' kan worden door middel van planning. Want hoewel de CAS theorie stelt dat het proces 

niet meer voorspelbaar gemaakt kan worden, betekent dit niet dat de planner niets kan doen (Huys 

& Van Gils, 2008: 1). In deze paragraaf wordt een planningstheorie besproken die aansluit bij de 

uitgangspunten van de complex adaptieve systemen theorie.  

 

Bertoloni (2010) beschrijft in 'Complex Systems, Evolutionary Planning?' dat evolutionaire 

planning ingezet kan worden om om te gaan met onzekerheid. Een evolutionaire benadering was 

eerder te zien in de economische theorie (Nelson & Winter, 1982), maar met betrekking tot 

beleidsprocessen is de onderscheidende bijdrage van een evolutionaire benadering de notie dat de 

kennis van alle betrokken actoren kan veranderen tijdens het verloop van een proces, ze kunnen 

leren (Witt: 2003: 79). In tegenstelling tot planningsbenaderingen die gericht zijn op het reduceren 

van onzekerheid, ligt de kracht van evolutionaire planning op de adaptieve aanpak: niet het 

reduceren van -, maar inspelen/reageren op onzekerheid. Maar hoe zou dit dan moeten gebeuren? 

"Het belangrijkste uitgangspunt is dat in een situatie waar onzekerheid (over doelen en middelen) 

niet te reduceren valt, de focus van planning moet verschuiven naar het zoeken van zekerheid naar 

het zoeken van robuustheid" (Bertoloni, 2010: 19). Het zoeken naar robuustheid zou bij kunnen 

dragen aan het adaptatieproces van herbestemmingsprocessen.  

 

Deze robuustheid kan betrekking hebben op doelen en op middelen. Robuuste doelen zijn doelen 

die in meerdere denkbare contexten relevant zijn, en middelen die robuust zijn, kunnen meerdere 

doelen tegelijkertijd dienen (Bertolini, 2010: 19). Zie figuur 3.1.  
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Figuur 3.1: Robuuste doelen & middelen (Bertolini, 2010) 

 

 

Tijdelijke functies kunnen volgens deze theorie opgevat kunnen worden als robuuste middelen. Ze 

kunnen meerdere doelen tegelijkertijd dienen, zoals het kwartier maken en het tussentijds gebruiken 

van de gebouwen, ongeacht wat er later met het gebouw gebeurt. Tijdelijke functies kunnen 

volgens de theorie van de evolutionaire planning als zijnde robuuste middelen dus fungeren als een 

manier om in te spelen op veranderingen in de omgeving.  

 

In het empirische deel van dit onderzoek wordt bekeken of tijdelijke functies in de cases ingezet zijn 

als robuuste middelen - dus om meerdere doelen te dienen - en of de tijdelijke functies daadwerkelijk 

fungeren als robuuste middelen. En hiermee dus kunnen dienen als middel om om te gaan met een 

veranderende omgeving.  

 

 

3.5 Conclusie & Conceptueel model 
 

In dit hoofdstuk is besproken hoe er in deze scriptie gekeken wordt naar veranderingen, hoe hier 

mee om gegaan kan worden en hoe dit 'gepland' kan worden. De complex adaptieve systemen 

theorie vormt het wetenschappelijke perspectief waarmee er naar veranderende processen gekeken 

wordt. De bijdrage van de complex adaptieve systemen theorie heeft geen betrekking op de 

systemenbenadering van deze theorie, maar betreft de focus op het adaptieve vermogen van een 

proces.  
 

Veranderingen in de context van de herbestemmingsprocessen van industrieel erfgoed hebben 

volgens de complexiteitstheorie en de complex adaptieve systemen theorie invloed op de 

herbestemmingsprocessen zelf. Aanpakken die eerst goed werkten binnen het proces, kunnen in 

een andere context minder geschikt zijn. Een herbestemmingsproces moet daarom - om te 

overleven binnen die veranderende context - zichzelf aanpassen: het moet zich gaan gedragen als 

een complex adaptief systeem. Hiervoor zijn meerdere 'adaptaties' mogelijk, maar de adaptatie die 

in deze scriptie dus bekeken wordt, is het tijdelijk inzetten van de creatieve industrie. Tijdelijk 

herbestemmen kan als een aanpassing van het proces worden gezien, als een manier om het 

complex adaptief herbestemmingsproces te laten overleven, om daarmee het industrieel erfgoed 

ondanks de veranderende omgeving toch uiteindelijk definitief te kunnen herbestemmen. Daarbij 

kan tijdelijkheid als een robuust middel worden gezien als het ingezet wordt om meerdere doelen te 

bereiken: als tussentijds gebruik met de daar bijhorende subdoelen en/of als kwartier maken met 

haar subdoelen. Hiermee is tijdelijkheid niet alleen een aanpassing aan de nieuwe situatie, maar kan 

het ook dienen als een flexibel uitgangspunt voor andere toekomstige situaties.  
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Deze uitgangspunten volgende, kan onderstaand model opgesteld worden:  
 

Figuur 3.2: Conceptueel model (eigen ontwerp). 

 

 

1. Is de veranderende context. Deze wordt empirisch onderzocht door middel van de deelvraag: 

“Welke ontwikkelingen in de context hadden invloed op het herbestemmingsproces?” In de 

literatuur in het voorgaand hoofdstuk zijn eerder de financiële crisis en vraag en aanbod uit 

maatschappij aangewezen als mogelijke ontwikkelingen die invloed hebben op het 

herbestemmingsproces.  

2. Is het ‘oude’ herbestemmingsproces wat in de nieuwe context niet meer functioneert zoals voor 

de veranderingen, en niet meer de gewenste resultaten (succesvolle definitieve herbestemming) 

voortbrengt.  

3. Het eventuele ‘nut’ van tijdelijke functies moet duidelijk worden. Dit wordt onderzocht door de 

deelvraag “Op welke manier wordt de creatieve industrie tijdelijk ingezet?” In de eerder behandelde 

literatuur werd duidelijk dat doelstellingen behorende bij tijdelijk functies onder te verdelen zijn in 

tussentijds gebruik en kwartier maken. Wanneer dit nut wordt ingezien, leidt dit tot: 

4. Adaptatie van het herbestemmingsproces. Het herbestemmingsproces past zich, onder invloed 

van de veranderende context en het feit dat het nut van tijdelijke functies wordt ingezien, aan.  

5. Zijn de succesfactoren. Deze factoren in combinatie met het veranderende 

herbestemmingsproces kunnen leiden tot een ‘nieuw’, of beter gezegd ‘aangepast’ proces. In 

hoofdstuk twee zijn uit een drietal publicaties reeds verschillende mogelijke succesfactoren 

gedestilleerd. Met de deelvraag “Welke succes- en faalfactoren hebben invloed op een succesvolle 

invulling van tijdelijke functies door de creatieve industrie?” wordt bekeken welke factoren er uit de 

empirie naar voren komen.  

6. De adaptatie (4) en de succesfactoren (5) leiden samen tot een aangepast herbestemmingsproces 

waarin gebruik wordt gemaakt van tijdelijke functies ingevuld door de creatieve industrie. Dit 

proces kan resulteren in:  

7. De resultaten van tijdelijk functies. Net zoals de doelen van tijdelijke functies kan dit tussentijds 

gebruik of kwartier maken zijn en worden deze onderzocht in de deelvraag “Op welke manier 

wordt de creatieve industrie tijdelijk ingezet?”. Daarbij zou, volgens de evolutionaire 

planningtheorie, tijdelijk herbestemmen kunnen leiden tot ‘robuustheid’ voor de toekomst, omdat 

tijdelijk herbestemmen meerdere doelen kan dienen.  

 

Dit conceptuele model dient als theoretische basis waarmee de empirie onderzocht zal worden.  
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Hoofdstuk 4:     

 

  Onderzoeksopzet: 

    Operationalisering 

    Onderzoeksmethode 

    Dataverzameling  

    Kwaliteit 
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In deze scriptie wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag: 

 

"Op welke manier kan de creatieve industrie fungeren als tijdelijk middel om in te spelen op een 

veranderende omgeving van herbestemmingsprocessen van industrieel erfgoed en welke factoren zijn van 

invloed op succesvol gebruik van tijdelijke functies?" 

 

Om tot een antwoord te komen op deze vraag zijn antwoorden geformuleerd op de explorerende, 

theoretische en empirische deelvragen. Op de explorerende en theoretische deelvragen is reeds antwoord 

gegeven in hoofdstuk 2 en 3. Hiermee is de theorie over het onderzoeksonderwerp verkend.  

 

Zoals gezegd zal niet alleen de theorie, maar ook de praktijk van het onderzoeksonderwerp worden 

onderzocht. In dit hoofdstuk wordt de wijze waarop de praktijk onderzocht is beschreven. Als eerste 

worden de begrippen uit de empirische deelvragen geoperationaliseerd: dit geeft aan wat er gemeten moet 

worden. Ook wordt aandacht besteed aan welke indicatoren zwaarder zullen wegen tijdens de analyse. 

Vervolgens wordt duidelijk hoe er gemeten is: Eerst wordt het onderzoek getypeerd en wordt de gekozen 

methode beschreven. Deze methoden wordt concreter gemaakt door de gekozen methoden en technieken toe 

te lichten. Als laatste komt de kwaliteit van het onderzoek aan bod, om aan te geven waar de zwaktes en 

krachten van dit onderzoek liggen.  

 

 



 46 

4.1 Wat: Operationalisering van begrippen 
 

In deze paragraaf wordt duidelijke wat er gemeten wordt in dit onderzoek. De empirische 

deelvragen zijn vragen die aan de hand van empirie beantwoord worden. De overgang van de 

theorie naar empirisch onderzoek gebeurt tijdens de operationalisering: het ‘meetbaar’ maken van 

theoretische begrippen (Zwanborn, 1992: 92). De begrippen uit de empirische deelvragen worden 

vertaald in waarden, ofwel de ‘uitingsvormen’, die de begrippen in de dagelijkse praktijk aannemen 

(Van Thiel, 2010: 52), die daarna vertaald worden in praktische indicatoren. Deze stap is belangrijk 

voor het opstellen van de topiclijst: de lijst die gebruikt wordt als leidraad bij de dataverzameling 

middels interviews. Per deelvraag zullen deze waarden en indicatoren behandeld worden:  

 

 

 Deelvraag 4: Op welke manier wordt de creatieve industrie tijdelijk ingezet? 

  Deelvraag 4a: Met welke doelstelling is de creatieve industrie tijdelijk ingezet? 

Deelvraag 4b: Wat is het resultaat van het tijdelijk zetten van de creatieve industrie? 

 

Zoals reeds geconcludeerd in hoofdstuk twee komt industrieel erfgoed in grote mate tegemoet aan 

de vestigingseisen die de creatieve industrie heeft. Dit geeft aan waarom de creatieve industrie 

(tijdelijk) ingezet kan worden. Daarna wordt echter ook gesteld waarom de creatieve industrie 

ingezet zou moeten worden: omdat de creatieve industrie industrieel erfgoed een flexibele invulling 

van de leegstaande gebouwen biedt en omdat de creatieve industrie een grote rol spelen kan in het 

kwartier maken op de complexen. De geformuleerde verwachting is dat de specifieke bijdrage van 

de creatieve industrie voor het herbestemmingsproces van industrieel erfgoed voornamelijk 

betrekking heeft op het kwartier maken, in plaats van slechts het tussentijds gebruiken van de 

gebouwen. Aan de indicatoren van kwartier maken, zal daarom tijdens de analyse meer gewicht 

worden gegeven. Om antwoord te krijgen op deze deelvragen wordt de tijdelijke inzet van de 

creatieve industrie per project onderzocht. De begrippen uit deze vragen die geoperationaliseerd 

dienen te worden, worden hier behandeld: 

 

Begrip Waarde Indicatoren 

Doelstelling Kwartier maken - Experimenteren met nieuwe functies 

- Levendigheid van gebied vergroten 

- Betrokkenheid van de wijk vergroten 

- Bereidheid actoren vergroten 

- Gebied bij stedelijk leven betrekken 

- Ontwikkelen nieuwe concepten 

Tussentijds 

gebruik van 

gebouwen 

- Economische opbrengsten 

- Risico kraken verkleinen 

- Leegstand tegengaan 

- Verder verval voorkomen 

Resultaat Kwartier 

gemaakt 

 

- Geëxperimenteerd met nieuwe functies 

- Levendigheid van gebied vergroot 

- Betrokkenheid van de wijk vergroot 

- Bereidheid actoren vergroot 

- Gebied bij stedelijk leven betrokken 

- Nieuwe concepten ontwikkeld 

Gebouwen 

tussentijds 

gebruikt 

- Economische opbrengsten 

- Risico kraken verkleind 

- Leegstand tegengegaan 

- Verder verval voorkomen 

 Tabel 4.1: Operationalisering doelstelling & resultaat 
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De waarden zijn afgeleid uit paragraaf 2.2. Hier werd onderscheid gemaakt tussen kwartier maken 

en tussentijds gebruik als doelenstellingen van tijdelijk functies. Dit zijn de verschillende waarden 

(ofwel ‘uitingsvormen’) die het begrip doelstellingen (van tijdelijk functies) kan hebben. Hetzelfde 

geldt voor de resultaten van tijdelijke functies. Ook de indicatoren die meer concreet zijn dan de 

waarden van beide waarden zijn besproken in paragraaf 2.2. Deze zijn afgeleid uit de literatuur.  

 

De respondenten zijn gevraagd naar de redenen waarom tijdelijk gebruik ingezet is in die specifieke 

casus en wat zij ervaren dat de resultaten daarvan zijn. De mogelijkheid bestond vooraf dat er uit de 

diepte interviews naar boven zou komen dat er andere of meerdere doelstellingen waren voor het 

inzetten van tijdelijk gebruik dan bekend is in de literatuur, of dat de inzet leidde tot andere 

resultaten. Op deze manier kan dit onderzoek leiden tot een aanvulling op de bestaande literatuur 

over dit onderwerp. De antwoorden op deze deelvragen vormen de visie van de respondenten. Het 

gaat met andere woorden om de beweegredenen op voorhand om tijdelijk gebruik in te zetten, en 

over de ervaringen van de resultaten van de respondenten. In dit onderzoek wordt niet gepoogd 

objectief naar bijvoorbeeld de mate van betrokkenheid van de wijk bij het project te kijken, maar 

dit werd aan de hand van de ervaringen van de respondenten beoordeeld. Per casus werd ook 

bekeken welke indicatoren specifiek(er) van toepassing zijn op (de kenmerken van) industrieel 

erfgoed. Hier zal vervolgens in de analyse extra gewicht aan worden gegeven vanwege het belang er 

van voor dit onderzoek. 

 

 

Deelvraag 5: Welke ontwikkelingen in de context hadden op wat voor manier invloed op 

het herbestemmingsproces doordat ze leidden tot het inzetten van tijdelijke functies 

ingevuld door de creatieve industrie? 

 

Om antwoord te krijgen op deze vragen wordt de context per project onderzocht. De factoren uit 

de context die beschreven zijn in paragraaf 2.2, worden gebruikt als waarden. De indicatoren die 

volgen uit deze waarden, zijn ook eerder beschreven in paragraaf 2.2. De nadruk is in de analyse 

komen te liggen op de factoren die specifiek te maken hebben met (het proces van het 

herbestemmen van) industrieel erfgoed. Welke factoren dit zijn, kan per project verschillen. De 

literatuur vormde geen aanleiding om bepaalde waarden zwaarder in de analyse te laten wegen dan 

anderen, alle waarden zijn gelijkwaardig geanalyseerd. Schematisch ziet de operationalisering van 

'factoren uit de context' er als volgt uit: 

 

Begrip Waarde Indicatoren 

Ontwikkelingen 

in de context 

Politiek-bestuurlijke 

ontwikkelingen 

- Ontwikkelingen die het proces vertragen 

- Ontwikkelingen die het gebruik van tijdelijke functies 

stimuleren. 

Maatschappelijke 

ontwikkelingen 

- Factoren vanuit de vraagkant (aanwezigheid van creatieve 

industrie, vraag van creatieve industrie naar ruimte)  

- Factoren vanuit de aanbodkant (geschiktheid van locatie 

voor (tijdelijk) gebruik, aanbod van andere geschikte locaties 

in de buurt) 

Financiële ontwikkelingen - Beschikbaarheid van financiële middelen 

 Tabel 4.2: Operationalisering ontwikkelingen in de context 

 

Ook voor de beantwoording van deze vraag wordt gebruik gemaakt van de ervaringen van de 

respondenten. Indien er uit eerder afgenomen interviews naar voren kwam dat er andere 

ontwikkelingen invloed hebben gehad op het inzetten van tijdelijk gebruik, zijn deze 

ontwikkelingen aan de topiclijst voor de interviews toegevoegd.  
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Deelvraag 6: Welke succes- en faalfactoren hebben invloed op een succesvolle inzet van 

tijdelijke functies door de creatieve industrie? 

 

Het bepalen van succes- en faalfactoren helpt om inzichtelijk te maken wat bijdraagt aan het 

inzetten van tijdelijk gebruik ingevuld door de creatieve industrie bij een herbestemmingsproces 

van industrieel erfgoed en welke factoren juist een negatieve invloed hebben op het proces. Dit 

draagt bij aan de relevantie van dit onderzoek voor de praktijk. In paragraaf 2.2.2 zijn 

succesfactoren besproken die vanuit de literatuur bekend zijn als van toepassing op 

herbestemmingsprocessen. Deze factoren vormen de basis voor het onderzoek naar de succes- en 

faalfactoren voor de inzet van tijdelijke functies. Bij de verschillende soorten waarden van 

succesfactoren zijn in paragraaf 2.2.2 ook de bijbehorende indicatoren besproken. Zo is ‘een goede 

projecttrekker’ een indicator van de waarde ‘interpersoonlijke factoren’. De faalfactoren worden 

benaderd als het gebrek aan de indicatoren van de succesfactoren. De mogelijkheid bestond vooraf 

dat er uit de diepte interviews naar boven zou komen dat er andere of meerdere succes- en 

faalfactoren waren met betrekking tot het inzetten van tijdelijk gebruik dan bekend is in de 

literatuur. Op deze manier kan dit onderzoek leiden tot een aanvulling op de bestaande literatuur 

over dit onderwerp. 

 

Extra gewicht zal in de analyse gegeven worden aan de succes- en faalfactoren die specifiek(er) van 

toepassing zijn op industrieel erfgoed en de creatieve industrie. Veel factoren die van invloed zijn 

op het proces, zouden ook van toepassing kunnen zijn op herbestemmingsprocessen van 

gebouwen en complexen die geen industrieel karakter hebben en kunnen gelden voor andere 

industrieën dan de creatieve. Voor dit onderzoek is het echter interessant om te kijken welke 

factoren specifiek (kunnen) gelden voor industrieel erfgoed en de creatieve industrie. Uit de 

literatuur (de publicatie van BOEi) kwam naar voren dat inter-persoonlijke factoren belangrijke 

succes en/of faalfactoren zijn. Om deze reden zal er extra gewicht worden gegeven aan deze 

factoren tijdens de analyse. Voor de rest werd uit de literatuur niet duidelijk welke waarden en 

indicatoren belangrijker zouden zijn voor het succes of het falen van een project. De andere 

waarden en indicatoren zullen daarom allemaal hetzelfde geanalyseerd worden.  

 

In deze scriptie wordt het tweede begrip uit deelvraag 4 'succesvolle inzet' onderzocht door te 

kijken of de vooraf bedachte doelstellingen (zie deelvraag 3) ook behaald zijn, en of er achteraf 

wellicht meer voordelen uit de inzet voortvloeiden. Zoals bij deelvraag 3 geldt hier ook dat de 

resultaten hier opgevat worden als wat de respondenten ervaren dat de resultaten zijn.  
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Begrip Waarde Indicatoren 

Succesfactoren Interpersoonlijke factoren - Leiderschap 

- Goede projecttrekker 

- Goede interne communicatie 

- Enthousiaste projectpartners 

 Draagvlak factoren - Betrekken van omwonenden 

- Goede externe communicatie 

- Hebben van een goede gedeelde filosofie 

 Procedurele factoren - Faciliteren ipv controleren 

- Sturingscriteria ivp regels 

- Laten groeien van het plan 

- Tijd 

- Goede verkenning juridisch-planologisch regime 

- Flexibiliteit 

 Factoren mbt functie - Zoeken naar meerwaarde voor de omgeving 

- functie volgt vorm 

 Succesfactoren mbt planvorming  - Breed projectteam 

- Goed concept mbt tijdelijk gebruik  

- Goede inventarisatie stakeholders 

- Nadenken over uitvoering en beheer 

- Fasering van project 

 Politieke factoren - Betrokkenheid / mening politiek 

 Financiële factoren - Plannen kosten 

- Gebruik maken van economisch tij 

- Juiste contractvormen 
 

Faalfactoren Interpersoonlijke factoren - Gebrek aan leiderschap 

- Geen goede projecttrekker 

- Geen/slechte interne communicatie 

- Weinig enthousiaste projectpartners 

 Draagvlak factoren - Niet betrekken van omwonenden 

- Geen goede externe communicatie 

- Geen goede gedeelte filosofie 

 Procedurele factoren - Controleren ipv faciliteren 

- Regels ipv sturingscriteria 

- Plan meteen helemaal uitdenken, geen ruimte laten. 

- Gebrek aan tijd 

- Slechte verkenning juridisch-planologisch regime 

- Weinig flexibiliteit 

 Factoren mbt functie - Niet zoeken naar meerwaarde voor de omgeving 

- Vorm volgt functie 

 Succesfactoren mbt planvorming - Geen breed projectteam 

- Geen/slecht concept mbt tijdelijk gebruik  

- Geen/slechte  inventarisatie stakeholders 

- Niet nadenken over uitvoering en beheer 

 Financiële factoren - Geen gebruik maken van economisch tij 

- Verkeerde contractvormen 

- Kosten niet plannen 

 Politieke factoren - Betrokkenheid / mening politiek 
 

Begrip Waarde Indicatoren 

Succesvolle inzet: 

In hoeverre de 

doelstellingen 

behaald zijn 

Kwartier gemaakt 

 

- Geëxperimenteerd met nieuwe functies 

- Levendigheid van gebied vergroot 

- Betrokkenheid van de wijk vergroot 

- Bereidheid actoren vergroot 

- Gebied bij stedelijk leven betrokken 

- Nieuwe concepten ontwikkeld 

 Gebouwen gevuld - Economische opbrengsten 

- Risico kraken verkleinen 

- Leegstand tegengaan 

- Verder verval voorkomen 

Tabel 4.3: Operationalisering succes- en faalfactoren en succesvolle inzet 
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4.2 Hoe: De casestudie als onderzoeksmethode 
 

 

In de voorgaande paragraaf is besproken wat er gemeten wordt. Op deze plek wordt uiteengezet hoe 

dit gemeten wordt. Om tot de beantwoording van de empirische deelvragen te komen, is gekozen 

voor een kwalitatief onderzoek in de vorm van een meervoudige casestudie. In deze paragraaf 

wordt eerst de keuze voor de onderzoeksmethode verantwoord. Vervolgens wordt beargumenteerd 

waarom de gekozen casussen geschikt zijn om tot een antwoord op de centrale vraag te komen.  

 

In dit onderzoek wordt bekeken hoe de herbestemmingsprocessen inspelen op de veranderende 

omgeving. De context van het herbestemmingsproces speelt dus een grote rol. De casestudie is de 

manier om in te kunnen zoomen op de context. Ook is er voor casestudy's gekozen omdat de 

onderzoeksvraag de mogelijke onderzoekseenheden beperkt: alleen onderzoekseenheden die met 

het herbestemmen van industrieel erfgoed te maken hebben en waarin gebruik wordt gemaakt van de 

creatieve industrie anders dan de permanente invulling behoren tot het onderzoeksgebied van deze 

scriptie. Hierdoor zijn de mogelijke onderzoekseenheden gering. Tevens is dit onderzoek 

praktijkgericht - er wordt gestreefd een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van tijdelijke 

invullingen van het herbestemmingsproces van industrieel erfgoed – waarvoor een casestudie een 

geschikte methode is, omdat de praktijk goed bestudeerd kan worden. Ook is deze methode 

gekozen omdat deze geschikt is om meer de diepte in te gaan dan de breedte, waardoor er rijke 

beschrijvingen van het onderzoeksfenomeen gemaakt konden worden (Van Thiel, 2010: 98). Deze 

rijke beschrijven droegen bij aan het inzicht dat gegenereerd kan worden over de invloed van de 

context en over de succes- en faalfactoren. 

 

Een nadeel van casestudies is echter dat – vanwege de geringe aantal cases en het specifieke 

onderwerp –  het moeilijk is om de bevindingen van de onderzochte situatie te generaliseren naar 

andere situaties vanwege de contextgebondenheid van de situaties. De externe validiteit is hierdoor 

geringer, in tegenstelling tot de interne validiteit die door de rijke informatie juist hoog is (Van 

Thiel, 2010: 100). Hier zal later in dit hoofdstuk dieper op in worden gegaan. Toch is de casestudie 

dé manier dit onderzoek vorm te geven, omdat de context goed in beeld kan worden gebracht en er 

diep op elke casus ingegaan kan worden zodat de rijkheid - en hiermee de toepasbaarheid - van de 

informatie hoog is.  

 

Bij het selecteren van de onderzoekscases werd gekeken of de casussen aan een aantal criteria 

voldeden. Gezocht is naar 1) herbestemmingsprojecten van 2) industrieel erfgoed waarbij 3) de 

creatieve industrie wordt ingezet als 4) invulling (met verschillende doeleinden) in het 

herbestemmingsproces anders dan de permanente invulling. De volgende projecten voldoen aan de 

criteria en zijn onderzocht:  

 

IJzergieterij DRU in Ulft 

 Met de verhuizing van de ijzergieterij DRU uit Ulft bleef in 2003 een groot gebied met zeven 

Rijksmonumenten achter. Deze zeven fabrieksgebouwen krijgen een nieuwe functie of hebben 

deze reeds gekregen en er worden circa 280 woningen en appartementen gebouwd. Verschillende 

deelprojecten zijn dus al klaar, en andere moeten nog beginnen. In alle gebouwen hebben vormen 

van tijdelijk gebruik door de creatieve industrie plaatsgevonden.  
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Rohm&Haas-complex te Amersfoort 

Sinds 2000 is een van de oudste industriegebieden van Amersfoort, het ''Oliemolenkwartier'' in 

herontwikkeling. De gemeente geeft op deze plek de creatieve industrie de ruimte om zich te 

vestigen tot 2023. Het gebouw Rohm&Haas is reeds herbestemd, waarbij er eerst gebruik werd 

gemaakt van tijdelijk gebruik. Dit proces specifieke project binnen het Oliemolenkwartier is 

onderzocht.   

 

De Hallen te Amsterdam 

De Hallen in Amsterdam is een oude tramremise. Er zijn al lange tijd plannen om deze locatie te 

herontwikkelen, maar een aantal plannen is gesneuveld. Onlangs is er een 

samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de gemeente en een particuliere partij. In de 

voorgaande woelige periode is er een aantal keer gebruik gemaakt van tijdelijke invullingen.  

 

De Werkplaats te Tilburg 

De Spoorzone is een groot gebied, midden in de stad Tilburg. De Werkplaats is een deelgebied van 

de Spoorzone waarop onlangs gebouwen met cultuurhistorische waarden leeg zijn komen te staan. 

Enkele van deze gebouwen wordt momenteel tijdelijk gebruikt, en er zijn vergevorderde plannen 

om meer panden tijdelijk in te laten vullen.  

 

Naast dat de cases voldoen aan de selectiecriteria, is er ook gekeken naar kenmerken van de 

projecten die onderling verschillen, om zo ook een goede vergelijking te kunnen maken tussen de 

cases. Gekeken wordt ook naar hoe de verschillende kenmerken invloed gehad hebben op de mate 

van succesvolheid van het inzetten van tijdelijk gebruik. In de volgende tabel worden de 

verschillenen duidelijk tussen de verschillende casussen.  

 

Casus Onderzoeksobject Eigenaar t.t.v. 

tijdelijk gebruik 

Locatie Monumentenstatus 

Spoorzone Complex met 40 

gebouwen 

Gemeente In centrum van 

middelgrote stad 

1 x rijksmonument + bepaald 

dat de gebouwen 

cultuurhistorische waarde 

hebben 

IJzergieterij DRU Complex met 7 

rijksmonumenten 

Laatste gebruiker, 

gemeente, BOEi 

Buiten de kern van 

een kleine gemeente 

7 x rijksmonument 

Rohm&Haas Één groot pand Laatste gebruiker, 

gemeente, BOEi 

In groot 

ontwikkelingsgebied 

in middelgrote stad 

Gemeentelijk monument 

De Hallen Één groot pand Gemeente In woonwijk van grote 

stad 

Rijksmonument 

Tabel 4.4: Verduidelijking verschillen casussen 

 

Aan de hand van dit schema kan geconcludeerd worden dat gekeken kan worden naar welke 

invloed het soort object dat herbestemd wordt, de eigenaar, de locatie en de monumentenstatus 

hebben op de manier waarop tijdelijke functies ingezet worden en het succes hiervan. Deze 

invloeden zijn interessant om te onderzoeken. Enerzijds om zo te onderzoeken welke factoren van 

invloed zijn op het succes van het inzetten van tijdelijke functies, maar anderzijds ook om te 

bekijken wat dit betekent voor de vertaling van de uiteindelijke conclusie naar andere projecten. 

Bijvoorbeeld om te kijken of er duidelijke succesfactoren naar voren komen die specifiek van 

toepassing zijn op complexen met meerdere gebouwen, zodat deze factoren ook toegepast kunnen 

worden op andere complexen.  
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4.3 Dataverzameling 
 

 

Voor het onderzoeken van de cases en de beantwoording van de empirische deelvragen is gebruik 

gemaakt van dataverzamelingsmethoden: interview, observatie, documentenanalyse en 

websiteanalyse.  
 

 

4.3.1 INTERVIEW  

 

Het interviewen van de actoren is een belangrijke onderzoeksmethode. Het grootste deel van de 

informatie is middels interviews verzameld. De respondenten zijn geselecteerd vanwege hun 

betrokkenheid bij het project. Iedere respondent heeft vanuit zijn betrokkenheid en ervaringen een 

andere kijk op het project. De functies van de respondenten verschilden per case: zo is bij een case 

een wethouder geïnterviewd, terwijl bij een andere case alleen ambtenaren van de gemeente zijn 

benaderd. Dit komt omdat per case de personen zijn benaderd die het meest betrokken waren bij 

het project, en de functies van deze betrokken personen verschilden per case. De quotes van de 

respondenten worden aangeduid met bijvoorbeeld interview D3, hetgeen betekent dat dit het derde 

afgenomen interview met een respondenten van de DRU betreft. R staat verder voor Rohm&Haas, 

W voor De Werkplaats en H voor de Hallen. De respondenten zijn geïnterviewd aan de hand van 

een semi-gestructureerd interview. Bij een gestructureerd interview staan de inhoud van de vragen, 

de formulering, de volgorde van de vragen en de antwoordkeuze al vast, bij een semi-

gestructureerd onderzoek zijn de bovengenoemde kenmerken werden niet helemaal vooraf 

bepaald,  maar zijn er voorbereidingen getroffen die leidden tot een lijst van onderwerpen en 

vragen (Boeije, 2006: 57). Na elk interview is opnieuw bepaald of de topics op de lijst bijdragen aan 

het beantwoorden van de deelvragen, en zijn zo nodig aangepast. Wanneer de topiclijst aangepast 

was naar aanleiding van een interview, zijn de respondenten van de voorgaande interviews gevraagd 

naar hun mening over dit onderwerp. Alle interviews zijn opgenomen en letterlijk getranscribeerd. 

Hiervoor is gekozen omdat het de kwaliteit van de gegevens ten goede komt, omdat er tijdens het 

onderzoek niet gelet hoefde te worden op het maken van goede aantekeningen bijvoorbeeld, en om 

dat er zo niets vergeten kon worden. De gegevens zijn nadat ze verzameld waren geanalyseerd. 

Analyseren is de verwerking van de onderzoeksgegevens door ze te schiften, samen te vatten en 

met elkaar in verband te brengen (Boeije, 2006: 62). De analyse is gedaan aan de hand van een 

codeboom. De codeboom is vooraf tot stand gekomen, door de topics van de interviews te 

hanteren. Tijdens het proces van coderen is die indeling echter aangevuld en aangepast, omdat door 

het coderen nieuwe inzichten verworven werden. Voor het coderen en het analyseren werd gebruik 

gemaakt van een analyseprogramma. 
 

Daarnaast is er rekening gehouden met het onderwerp ethiek. Er is namelijk met de volgende zaken 

rekening gehouden: de respondenten dienden vrijwillig mee te werken, er is ze geen valse 

voorstellingen van zaken gegeven, de gegevens zijn anoniem verwerkt en de uitkomsten zullen voor 

de respondenten geen nadelig effect hebben. Ook is het onderzoek op een eerlijke en objectieve 

manier uitgevoerd en zijn geen gegevens aan derden verstrekt (Baarda & De Goede, 2001: 27).  

 

4.3.2 OBSERVATIES 

 

Observaties zijn in dit onderzoek niet van groot belang geweest. Voor het belangrijkste deel van de 

informatie die verworven moest worden, kwam de informatie uit interviews, documentenanalyse en 
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websiteanalyses. De reden waarom tijdelijk gebruik wordt ingezet is bijvoorbeeld moeilijk te 

observeren, tenzij er geobserveerd kon worden tijdens momenten waarin deze redenen besproken 

werden. Gezien de meeste projecten reeds voltooid waren of in de uitvoeringsfase zaten, bestond 

deze mogelijkheid niet. Wel zijn alle locaties van de projecten bezocht en zijn er tijdens deze 

momenten aantekeningen gemaakt. Deze uitwerkingen van de observaties zijn op dezelfde manier 

als de interviews verwerkt in het analyseprogramma. De waarde die gehecht werd aan de 

observaties was ondergeschikt aan die van de interviews. De observaties zijn gebruikt als 

aanvullende informatie  
 

 

4.3.3. DOCUMENTENANALYSE 

 

Voor dit onderzoek is ook gebruik gemaakt van documentenanalyse. De documentenanalyse is 

voornamelijk gebruikt in de fase van het verkennen van de cases en tijdens de analyse. De soorten 

documenten die gebruikt zijn, zijn bijvoorbeeld de projectbeschrijvingen, krantenartikelen en 

beleidsdocumenten van de gemeente. Alle documenten zijn, net zoals de uitwerkingen van de 

interviews en observaties, in het analyseprogramma gezet en geanalyseerd aan de hand van de 

codeboom. 

 

 

4.3.4 WEBSITEANALYSE 

 

Als laatste dataverzamelingsmethode is de websiteanalyse toegepast. De sites waarop de projecten 

staan beschreven zijn bestudeerd. Ten eerste zijn ze ter voorbereiding van de interviews bekeken, 

als verkenningsmethode, om enige voorkennis te vergaren over de projecten voorafgaande aan de 

interviews. Ook is daarna gekeken of er informatie op de websites stond die nog niet vergaard was 

door de interviews, observaties of de documentenanalyse, hiermee is ook aanvullende informatie 

verzameld. Indien dit het geval was, zijn die fragmenten van de site ook toegevoegd in het 

analyseprogramma. 
 

In onderstaand schema wordt de dataverzameling per project verduidelijkt.  
 

Project Observaties Documenten Website 

De Hallen Bezoek aan 

locatie 

- Krantenartikelen Parool 

- Cultuurhistorische verkenning 

- Beoordelingsnotitie MER 

- Persbericht Stadsdeel West 

- Plan TROM 

www.west.amsterdam.nl 

www.dehallen.info 

 

Rohm & Haas Bezoek aan 

locatie 

- Stand van zaken en vooruitblik 

ontwikkelingsstrategie oliemolenkwartier 

- Verzoek tot aanwijzing rijksmonument 

- Persbericht gemeente Amersfoort 

- Case OMK 

www.oliemolenkwartier.nl 

www.amersfoor.nl 

www.zeeparchitenten.nl 

www.boei.nl 

Spoorzone Bezoek aan 

locatie 

- Basisplan spoorzone 

- Intentieovereenkomst Walas 

- Faseringsplan De:Werkplaats 

- Persbericht gemeente Tilburg 

- Coalitieakkoord 2010-2014 

- Collegenota kwartier maken in Spoorzone 

www.tilburg.nl 

www.dewerkplaats.net 

www.halloffame.nl 

DRU-fabriek Bezoek aan 

locatie 

- Gebiedsvisie DRU industriepark 

- Nieuwsbrief CVBOIJ 

- Nieuwsbrieven DRU 

- Memo herontwikkeling gebiedsvisie DRU 

- Cerutti 

www.gendringen.nl 

www.druindustriepark.nl 

www.ovgg.nl 

www.boei.nl 

Tabel 4.5: Dataverzameling per project 
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4.4 Kwaliteit van het onderzoek 
 

 

4.4.1 BETROUWBAARHEID 

 

Een goed onderzoek moet betrouwbaar zijn. Dat wil zeggen dat de stappen die gemaakt zijn in het 

onderzoek nagegaan moeten kunnen worden. Om de betrouwbaarheid te vergroten zijn de 

gemaakte keuzes in theorie, methoden en tijdens de analyse na te gaan. Zo kan iedere lezer nagaan 

welke literatuur er gebruikt is in de literatuurlijst en kan in schema 3.2 nagelezen worden welke 

informanten, observaties, documenten en websites er gebruikt zijn. Ook is door het opnemen van 

de interviews de betrouwbaarheid vergroot: analyse is hierdoor niet alleen mogelijk door de 

onderzoeker, maar ook door anderen. Ook door de interviews zo snel mogelijk na het afnemen te 

transcriberen konden herinneringen genoteerd worden als opmerkingen bij het interview.  

 

Daarbij komt dat hoe minder een meting (bijvoorbeeld interview, observatie) afhankelijk is van 

toeval, hoe beter herhaalbaar de meting is (Baarda, 2001: 192). Daarom is geprobeerd om bij alle 

interviews een gelijksoortige omgeving te creëren. Hierbij is de ruimte van belang: de interviews 

vonden plaats in een aparte ruimte, om de respondent niet af te leiden en hem of haar het gevoel te 

geven dat ze zich niet terughoudend op zou moeten stellen. Ook kan de volgorde van 

respondenten van invloed zijn, omdat uit een bepaald interview informatie naar voren kan komen 

die een volgend interview zal beïnvloeden. Dit is ondervangen door de mogelijkheid in te bouwen 

om respondenten naderhand nog aanvullende vragen te stellen. Ook is er gewerkt met een 

vragenlijst die voor iedere respondent hetzelfde was, waardoor de meting (het interview) minder 

van toeval afhankelijk was.  

 

De onderzoeker was zich ook bewust van haar rol: in dit geval die als student aan de Universiteit 

van Utrecht en als die van stagiaire bij Ingenieurs- en adviesbureau Oranjewoud. Deze rollen 

kunnen eventueel van invloed zijn op de houding die een respondent aanneemt tijdens een 

interview. Elke respondent is voorgaande aan het interview verteld wat de rol van de onderzoeker 

is, en dat hierbij de nadruk lag op de rol als student die een afstudeerscriptie aan het schrijven was.  

 

 

4.4.2 VALIDITEIT  

 

Daarnaast is in dit onderzoek validiteit nagestreefd, waarbij er een onderscheid gemaakt kan 

worden tussen interne- en externe validiteit. Interne validiteit heeft betrekking op een goede 

weergave van de praktijk. Om de interne validiteit te vergroten zijn tijdens de analysefase de 

bevindingen een aantal keer teruggekoppeld naar de contactpersoon binnen de organisatie. Ook 

hebben alle respondenten na het interview een samenvatting met de belangrijkste punten uit het 

interview ontvangen met de vraag of ze zich hierin konden vinden. De strategie van casestudie 

heeft ook invloed op de interne validiteit: een casestudie levert vaak rijke informatie op, waardoor 

de interne validiteit toeneemt.  

 

Daarnaast was het werken met een triangulatie ook een verbetering van de validiteit: er werden 

verschillende methoden van onderzoek gebruikt en de resultaten hiervan werden met elkaar 

vergeleken (Maxwell, 2005: 112). Ook worden de interviews volledig uitgewerkt in een transcriptie. 

Dit betekent dat niet slechts na afloop opgeschreven werd wat op dat moment als relevante 
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informatie beschouwd werd, maar dat er na afloop het hele interview nagelezen kon worden zodat 

ook andere dingen konden opvallen (Maxwel, 2005: 110). Ook is er veel aandacht besteed aan een 

juiste operationalisering van variabelen en het daarna formuleren van de indicatoren, zodat het 

juiste onderzocht zou worden 

 

Externe validiteit heeft betrekking op de generaliseerbaarheid van het onderzoek: Gelden de 

gevonden resultaten ook voor andere instituties, personen, tijden en plaatsen (Van Thiel, 2010: 59)? 

Hoe meer onderzoekseenheden, hoe groter de generaliseerbaarheid (andere factoren niet 

meegenomen). Om de externe validiteit zo groot mogelijk te maken, is gekozen voor vier 

verschillende casussen. De casussen die onderzocht zijn, hebben gebruik gemaakt van tijdelijke 

functies. Dit betekent dat deze projecten met betrekking tot tijdelijk gebruik het 

herbestemmingsproces (redelijk) succesvol doorlopen hebben. Hierdoor kunnen succesfactoren 

meegenomen worden in andere projecten. Ondanks dat de vier casussen geselecteerd zijn aan de 

hand van een aantal criteria, en op die zaken dus overeenkomen, werd in tabel 4.4. ook duidelijk dat 

de casussen ook verschillen, onder andere op het gebied van locatie, eigenaar en onderzoeksobject.   

Deze verschillen zijn van belang voor de generaliseerbaarheid van dit onderzoek. Wanneer de cases 

allen bijna identiek zouden zijn, dan kunnen er enkel generaliseerbare uitspraken gedaan kunnen 

worden over andere projecten met precies dezelfde kenmerken. Door ook casussen uit te zoeken 

die verschillend zijn, kunnen de uitspraken wellicht ook gelden voor projecten die bijvoorbeeld ook 

een complex betreffen, of in een kleine gemeente liggen.  
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Hoofdstuk 5:     

 

  De cases: 

   De Werkplaats  

   De DRU Fabriek  

   Rohm& Haas 

   De Hallen 
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In dit hoofdstuk wordt de onderzochte empirie uiteengezet in de vorm van het beschrijven van de vier 

casussen Rohm&Haas, de DRU Fabriek, de Hallen en de Spoorzone in Tilburg. De projectgeschiedenis 

van deze casussen zal aan bod komen, evenals een beschrijving van de projecten, het huidige gebruik en de 

toekomstbeelden. De focus zal echter liggen op het onderwerp van dit onderzoek: het gebruik dat wordt 

gemaakt van tijdelijke functies ingevuld door de creatieve industrie. Per project zullen hiervan de 

doelstellingen en resultaten besproken worden.  

 

De behandeling van deze thema's dient als basis voor de vergelijking van de casussen en de beantwoording 

van de deelvragen in hoofdstuk 6, die uiteindelijk leiden tot een beantwoording van de hoofdvraag in 

hoofdstuk 7.  
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Afbeelding 5.1: Locomotief in de Werkplaats (www.tilburgspoorzone.nl) 

 

 

5.1 De Werkplaats: “Tijd zal het leren” 
 

 

5.1.1 VERLEDEN, HEDEN & TOEKOMST 

 

De geschiedenis van de Werkplaats in de spoorzone begon in 1868, toen er bij het station een grote 

herstelwerkplaats van de spoorwegen vestigde. Deze werden de Ateliers of Werkplaatsen van de 

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen genoemd. Later werd het eigendom van de NS 

(in 1937), en nog later van Revisiebedrijf Nedtrain (Van Doremalen, 2008: 1). Naast de werkplaats 

waar locomotieven of voertuigen gerepareerd werden, waren er ook nevenbedrijven waar 

onderdelen hersteld of vervaardigd werden als een draaierij, smederij, gieterij en houtbereiding. 

Tijdens de eeuwwisselingen waren er circa 1000 man personeel in dienst, tijdens de jaren twintig 

zelfs 1.400. Een periode van verandering zette in toen een proces van specialisatie op locomotieven 

ingezet werd en wederom wanneer stoomlocomotieven vervangen werden voor diesel en elektrisch 

materieel (tot 1955). Deze ontwikkelingen hadden een kleiner personeelsbestand tot gevolg, 

alsmede een verandering van de soorten afdelingen en gebouwen. Deze gevolgen werden groter 

door de laatste fase van ontwikkeling waarin de marktwerking, elektronica en computertechnologie 

hun sporen nalieten. Tilburg heeft haar uitzonderlijke plaats als hoofdwerkplaats voor reparatie, 

revisie en renovatie van de spoorwegen geleidelijk verloren (Van Doremalen, 2008: 3-4). Nedtrain 

wilde verhuizen, en in 2008 kocht de gemeente het terrein van het bedrijf, om het tot 2012 tijdelijk 

terug te verhuren aan Nedtrain. In april 2012 vertrok het laatste bedrijfsonderdeel van Nedtrain.  

 

De Werkplaats maakt onderdeel uit van het herontwikkelingsgebied de Spoorzone. De Spoorzone 

ligt in het centrum van Tilburg en betreft een gebied dat aan weerzijden parallel aan het spoor ligt 

en functioneel gezien kan worden als verouderd. Het is 3 kilometer lang en heeft totale bruto 

oppervlakte van 75 hectare. De gemeente heeft in de jaren negentig ontwikkelingen in dit gebied in 

gang gezet. De deelgebieden Interpolis, Westpoint, Haestrechtkwartier, Woonzorgcentrum en 

Holland Carré zijn reeds gerealiseerd en voor de deelgebieden OV-knoop, Zwijssen, Lochstraat, 

Vormenfabriek en hart van Brabant zijn vergevorderde plannen of is er een begin gemaakt met de 

realisatie. Voor het Van Gend & Loosterrein is na het stoppen met de plannen voor de 

ontwikkeling van een locatie voor muziekevenementen en inkoopactiviteiten in 2011 nog geen 

nieuw definitief plan voor het gebied gemaakt, wel wordt gedacht aan een tijdelijke invulling.  
 



 59 

Afbeelding 5.2: Deelgebieden binnen de Spoorzone (Masterplan Spoorzone - Tilburg, 2011) 
 

De NS Werkplaats is ook een deelgebied van de Spoorzone, hierboven op de kaart met rood 

omlijnd. Het gebied behoort tot Nederlands grootste industriële aangesloten gebieden bedoeld 

voor één bedrijfstak. Het gebied wordt gekenmerkt door een parallelle ligging aan de spoorlijn en 

heeft een oppervlakte van 950 bij 150 meter waarop veertig gebouwen staan. De gebouwen komen 

uit verschillende perioden, waardoor verschillende bouwstijlen te herkennen zijn (BOEi, 2008: 41).  

 

De plannen voor de Werkplaats zijn opgedeeld in een aantal deelgebieden, deze worden 

aangegeven op afbeelding 5.2. Zo worden het Clarissenhof (400 woningen in de periode 2013-

2016) en de Theresiazone (pandsgewijze ontwikkeling in 2015-2020) ontwikkeld in samenwerking 

met ontwikkelaar VolkerWessels. De overeenstemming hierover is op 1 juni 2012 bereikt. Samen 

met de Stadscampus fase 1 waar op de 50.000 m2 onder andere onderdelen van de Fontys en een 

bibliotheek zullen komen, vormen deze deelgebieden de eerste fase van samenwerking tussen de 

gemeente en de ontwikkelaar (www.tilburg,nl. 12-05-2012). Ook de hoofdinfrastructuur, het 

Stationsplein en passage en de Willem II passage worden in 2013-2014 ontwikkeld (Faseringsplan 

De Werkplaats, 2012).  
 

 
Afbeelding 5.3: Faseringsplan De Werkplaats ( Collegenota over het kwartier maken in de Spoorzone, 2012) 

 

Voor fase 2 van de samenwerking tussen de gemeente en VolkerWessels worden de afspraken op 1 

januari 2018 vastgesteld (www.tilburg.nl, 12-05-2012). Deze gehanteerde fasering biedt ruimte voor 

tijdelijk gebruik in de Werkplaats. Stadscampus fase 2 kan voor de definitieve herontwikkeling van 

het gebied tijdelijk gebruikt worden, en het Koepelhalcomplex (op afbeelding 5.2 ten oosten van 

Stadscampus 2) wordt reeds (gedeeltelijk) tijdelijk gebruik. Hier zal in de volgende paragraaf verder 

op worden in gegaan.  
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5.1.2 TIJDELIJK GEBRUIK  

 

Delen van het ontwikkelingsgebied worden reeds tijdelijk gebruikt, en voor andere delen staat 

tijdelijk gebruik op de planning. Op het huidige gebruik en de toekomstige plannen van deze twee 

gebieden (Koepelhalcomplex en Stadscampus fase 2) wordt ingezoomd. 

 

Huidig tijdelijk gebruik 

 

Op de werkplaats wordt reeds gebruik gemaakt van tijdelijke functies, variërend van 1-daagse 

evenementen tot een tijdelijke invulling met een contract voor 5 jaar. Momenteel (juni 2012) wordt 

het Koepelcomplex, bestaan de uit hal 90, 92 en 95 (zie voor het overzicht van de 

gebouwnummering bijlage 3) reeds gedeeltelijk gebruikt. In hal 90 heeft jongerenorganisatie Hall of 

Fame (www.hall-fame.nl) zich gevestigd voor een periode van 4,5 jaar. Door middel van een 

tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan van vijf jaar, kon de organisatie in december 2011 

tijdelijk zijn intrek nemen in het pand. Zij hebben hier podia, oefenruimtes, een café, een skatebaan 

en bieden huisvesting aan kleine ondernemers (interview W1). In hal 95, de koepelhal, worden 

evenementen georganiseerd. De gemeente is voornemens om van deze hal een vrij 

programmeerbare stadshal te maken. In de huidige staat voldoet de Koepelhal niet aan alle eisen die 

voor een dergelijke permanente evenementenlocatie gelden. Wel zijn er al toiletten geplaatst en zijn 

brandveiligheidsvoorzieningen aangebracht. De evenementen die reeds plaatsgevonden hebben, 

hebben toch plaats kunnen vinden dankzij een voor ieder evenement apart op maat gemaakte 

evenementenvergunning. Van de Wagenmakerij, hal 92, kan nog geen gebruik worden gemaakt, 

omdat er geen brandveiligheidsvoorzieningen getroffen zijn (Collegenota Kwartiermaken, 2012: 4).  

 

Gepland tijdelijk gebruik 

 

In de Wagenmakerij vinden nu dus nog geen activiteiten plaats, maar dit is in de toekomst wel de 

bedoeling. Plannen zijn gemaakt om van de hal een overdekte buitenruimte te maken, waarvoor de 

kosten en eisen lager zijn dan voor een binnenruimte (berekende kosten c.a. 2 miljoen euro). Hier 

zouden dan onder andere overdekte markten kunnen plaatsvinden (interview W3). Daarnaast is er 

voor de gebouwen 82, 83, 84, 88, delen van de gebouwen 97 en 80 en buitenterrein rondom deze 

gebouwen op 24 april 2012 een intentieovereenkomst getekend door de gemeente Tilburg en Walas 

Projects BV. Deze heeft betrekking op het beheer en een tijdelijke programmering die bijdraagt aan 

de doelstellingen van het gebied voor een periode van 5 tot 10 jaar. Walas heeft vanaf april 2012 

drie maanden de tijd om een businessplan voor de aangewezen gebouwen/gebieden middels 

programmering van functies en gebruikers tot ontwikkeling te brengen (Intentieovereenkomst 

Walas Projects, 2012: 2). Gedacht wordt aan invullingen als ateliers, een werkplaats, kleinschalige 

bedrijfsruimtes en horeca (interview W3).  

 

 

Gewenst resultaat tijdelijk gebruik 

 

Hoewel tijdelijk gebruik nog geen jaar plaatsvindt op de Werkplaats, werd er in het 

Ambitiedocument Spoorzone uit 2008 al gezegd dat: "Vanaf het moment dat de Werkplaats wordt 

overgedragen, wil het college dat de bestaande hallen in gebruik nemen voor evenementen en 

activiteiten. Dit om ervoor te zorgen dat het publiek op een speelse maar toepasselijke manier 

voeling met het nieuwe centrumgebied krijgt" (Ambitiedocument Spoorzone, 2008). De primaire 

doelstelling van het college was destijds dus om de inwoners kennis te laten maken met het gebied. 
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In november 2009 besluit het college dat de Hall of Fame voor een periode van vijf jaar naar De 

Werkplaats mag verhuizen, hier wordt een bedrag van 2,5 miljoen euro voor gereserveerd. 

Wethouder Jeugdzaken en Spoorzone zei hierover: "Dat zal de betekenis van het gebied voor de 

stad vergroten en dat kan het in mijn ogen de komende tijd natuurlijk goed gebruiken" 

(www.tilburg.nl, 12-05-2012).  

 

Deze redenen waarbij bekendheid vooral de achterliggende reden lijkt te zijn, komen ook naar 

voren in de interviews. Ten eerste wil men met het inzetten van tijdelijke functies bereiken dat het 

gebied in de stad bekend wordt: "We willen reuring, we willen de stad (…) kennis laten maken met 

haar omgeving, (…) het is ook een communicatiemiddel" (interview W3). Maar naast dat tijdelijk 

gebruik moet gaan zorgen voor bekendheid van het gebied bij de Tilburgers, is het ook de 

bedoeling dat Tilburg zelf op de kaart wordt gezet. "En dit is ook gewoon citymarketing" 

(interview W3), "met alle bezoekers van dien en de bekendheid van Tilburg" (interview W1). Maar, 

bekendheid buiten Tilburg is niet per definitie niet het hoofddoel: "Ik ben allang blij als het goed 

loopt, en het een inspirerende plek is voor mensen in de buurt" (interview W3). Een respondent 

benadrukte verder de rol van de gemeente Tilburg als facilitator van maatschappelijke en culturele 

organisaties: "Op deze manier kunnen we culturele en maatschappelijke partijen faciliteren. Dat 

vinden wij belangrijk, er is veel behoefte en vraag" (interview W1). Zo is de bedoeling dat de 

Koepelhal een "stadshal voor de stad" wordt (interview W3).  

 

Voorgaande gewenste resultaten hebben meer betrekking op de invloed van het tijdelijk gebruik 

buiten het gebied (de buurt, de stad Tilburg en daar buiten). In De Werkplaats worden de tijdelijke 

functies echter ook ingezet om meer 'interne' redenen, voor doelen die betrekking hebben op De 

Werkplaats zelf. Zo worden de georganiseerde activiteiten (of deze nu eendaags, of van langere 

duur zijn) ook gezien als een manier om te experimenteren ten behoeve van de 

gebiedsontwikkeling zelf (interview W1). Enerzijds kunnen activiteiten uitgeprobeerd worden, en 

"misschien in de ontwikkeling een meer definitieve plek krijgen" (interview W2). Anderzijds is het 

ook een middel om de gewenste invullingen op een 'spontane' manier naar het gebied te kunnen 

trekken: "We willen dat principe graag uitbouwen met een soort van zwaan kleef aan. Dat je daar 

echt een mooie mix krijgt van bedrijvigheid, cultureel aanbod, van jongerenhuisvesting, maar ook 

van werkplekken, en eventueel van wonen" (interview W1). Want, met zo'n mix van functies, "dan 

creëert het tijdelijke gebruik ook echt waarde voor de ontwikkeling van de stadscampus en draagt 

het bij aan de sociale, culturele en economische vernieuwing van het gebied", aldus 

projectwethouder Marieke Moorman (Persbericht Gemeente Tilburg, 24 april 2012). "Een andere 

reden om het te gebruiken is dat het een laboratorium moet worden om nieuwe concepten uit te 

proberen (…) Een experimenteerzone, met hoe zit het om allerlei innovatieve dingen om 

gebouwen geschikt te maken" (interview W3).  

 

Het voorkomen van verval van de gebouwen en verloedering van het gebied is ook een reden voor 

tijdelijk gebruik. Voornamelijk het voorkomen van verloedering wordt vaak genoemd: "Als we 

niets met de gebouwen doen, dan blijft het gebied moeilijk beheersbaar" (interview W1) en "want 

hoe meer mensen je daar krijgt, hoe minder last je hebt van mensen die je daar eigenlijk niet wilt 

hebben" (interview W3). Om die reden wordt er ook een gebouw op het terrein antikraak bewoond 

(interview W1). "Maar, wij vinden het toch belangrijk, dat als we dan toch beslissen om te vullen, 

om dan naar een invulling te gaan die aansluit bij onze doelstelling van kwartier maken en 

levendigheid" (interview W1).  

 

Soort tijdelijke functies 
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De gemeente heeft met het inzetten van tijdelijke functies een doel voor ogen, waarbij het soort 

invulling ook moet passen: "We willen hier gewoon activiteiten die bijdragen aan dit gebied, die 

meehelpen dit gebied op de kaart te zetten en daar draagt iets als opslag niet aan bij " (interview 

W2). Er wordt door de programmacoördinator tijdelijk programmering ook gekeken naar het soort 

gebruikers, dat zijn idealiter gebruikers uit de culturele- en maatschappelijk hoek, maar zo nu en 

dan ook een commerciële gebruiker, aan wie je hogere huur kunt vragen (interview W3). Dit moet 

echter goed in balans gehouden worden, want de gemeente wil “er per definitie ook publieke 

functies in organiseren, zodat het geen privéaangelegenheid wordt" (interview W2). Ook wordt er 

in de gebouwen die WALAS gaat beheren gebruik gemaakt van nivellering in de huurinkomsten. 

“Een kunstenaar die eigenlijk niets opbrengt, trekt wel publiek. En omdat die publiek trekt, kan er 

een Starbucks naast met een hogere huur” (interview W3). De creatieve industrie wordt ingezet 

omdat verwacht wordt dat zij bijdraagt aan de levendigheid in het gebied. Ook wordt er bewust 

gezocht naar mensen die passen bij de visie en de ontwikkeling van het gebied: “Creatieven 

brengen bedrijvigheid met zich mee. Ze zijn ook gewend om te pionieren, en je moet ook mensen 

hebben die dat leuk vinden, want soms is het ook gewoon lastig” (interview W3). 

 

Resultaat tijdelijk gebruik 

 

Het resultaat van tijdelijk gebruik is in het geval de Werkplaats niet makkelijk te bepalen, omdat pas 

sinds korte tijd gebruik wordt gemaakt van tijdelijke functies. Toch kunnen er ten aanzien van het 

resultaat van tijdelijke functies een aantal zaken geconstateerd worden.  

 

Ten eerste heeft de gemeente de programmering tot nu toe in handen, er is zelfs een 

programmacoördinator tijdelijke programmering aangesteld. Op deze manier kan de gemeente 

toezien op het soort tijdelijke functies. Hiermee kan de gemeente zelf aan hun eigen doelstellingen 

voldoen als een cultureel- en maatschappelijk verantwoorde programmering en activiteiten die 

bijdragen aan de levendigheid op het gebied. Een respondent stelde ook dat "de levendigheid in het 

gebied is sowieso al vergroot" (interview W1). Dit is het logische gevolg van de evenementen op 

het terrein die bezoekers trekken en van de komst van de Hall of Fame met hun eigen 

programmering en een bezoekersaantal van 60.000 per jaar (interview W4). "Dat is denk ik de 

economische winst. Het is namelijk niet zo dat wij hier schoenen produceren, de winst zit hem 

meer in het maatschappelijke en culturele, in plaats van in het economische" (interview W4). Een 

respondent geeft ook de voordelen aan van het gebouw dat antikraak bewoond wordt: "Dat 

hebben we voor een aantal maanden bewoond. Dat geeft toch, misschien gevoelsmatig, wat van 

sociale activiteiten op het terrein" (interview W1). Maar naast de inhoud van de tijdelijke 

invullingen kan de gemeente zo ook "de regie houden over wat wij daar in permanente zin daar 

zouden willen hebben" (interview W1). Ook kwam uit de interviews naar voren dat tijdelijke 

functies goed kunnen zijn voor de tijdelijke gebruikers zelf, zoals de samenwerking tussen de 

verschillende partijen die tijdelijk hun intrek hebben genomen in de gebouwen op De Werkplaats. 

Hall of Fame ziet naast hun programmering en bezoekersaantallen hun eigen kracht voor het 

terrein ook liggen in de bereidheid om andere tijdelijke gebruikers te willen helpen, connecties te 

zien en samenwerkingen aan te willen gaan. Zo vinden er nog voordat Walas Concepts intrek 

neemt in het gebied al gesprekken plaats tussen die partij en de Hall of Fame over wat ze voor 

elkaar kunnen betekenen. Ook zorgt de tijdelijke huisvesting van de Hall of Fame voor een ambitie 

"om er voor te zorgen dat we in de komende vier jaar verankeren en dat we een onmisbare plek in 

de Tilburgse cultuur vervullen", een ambitie die ook voordelen kan opleveren voor het gebied zelf 

(interview W4).  
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Een gevolg van tijdelijk gebruik, wat de gemeente niet voor ogen had is dat tijdelijk gebruik kan 

voorzien in de tijd die een veranderende denkwijze nodig heeft: "In het masterplan is het de 

bedoeling dat er vijf gebouwen de moeite waard zijn om te behouden. Dat dateert van twee jaar 

geleden. Inmiddels is de denkwijze al weer zo, waarom zou je dingen af moeten breken? Waarvan je 

nog niet weet of je ze gaat herontwikkelen, laat ze gewoon staan. (…) Er wordt nu steeds meer 

nagedacht. Mensen denken er nu rustiger over na. Ga niet meteen slopen" (interview W3). Een 

gevolg wat niet genoemd werd door de projectmedewerkers van de gemeente zijn economische 

opbrengsten. Maar grote economische voordelen worden ook niet gehaald uit de tijdelijke functies. 

Dit heeft voor een groot deel te maken met het soort partijen die voor de invulling zorgen: 

culturele en maatschappelijke instellingen met weinig budget. Want, "dan zie je, als je het 

kostendekkend wil verhuren, dat je aan huurprijzen zit waarmee je het maatschappelijke doel 

voorbij schiet" (interview W1). Dit was echter ook geen doelstelling van de gemeente. Over de 

bekendheid van het terrein bij de Tilburgers en het op de kaart zetten van Tilburg door de tijdelijke 

functies kunnen nu nog geen uitspraken gedaan worden.  

 

In onderstaand schema worden de gebeurtenissen in het herbestemmingsproces die van belang zijn 

voor het tijdelijk gebruik weergegeven, alsmede het soort tijdelijke gebruik en de doelstellingen die 

daarmee bereikt moesten worden:   

 

Jaartal 2000-2005 Vanaf 2006 2007 - 2008 2010 2011 2012 2012-2017 2018 - ? 

Van belang 

voor tijdelijk 

gebruik 

Idee- en 

planvorming 

Werkplaats 

Politieke 

discussie 

over 

herhuisvesti

ng Hall of 

Fame 

- Gemeente 

koopt De 

Werkplaats 

(2007) 

- Ambitidocu-

ment Spoorzone 

goedgekeurd 

(2008) 

Intentieovereen

-komst 

VolkerWessels 

en gemeente 

Intrek Hall of 

Fame 

Intrek Walas 

& 

Gemeente en 

ontwikkelaar 

brengen 

planfasering aan 

? Ontwikkel

aar en 

gemeente 

maken 

afspraken 

voor 

tweede 

fase 

Het tijdelijk 

gebruik 

Gebied nog in gebruik door Nedtrain - Nedtrain 

- Hall of Fame 

- Evenementen 

- Nedtrain (tot 

april) 

- Hall of Fame 

- Walas 

- Evenementen 

- Hall of Fame 

(min tot 2015)  

- Walas 

- evenementen 

- ? 

? 

Voornaamste 

doelen in die 

tijd voor 

tijdelijk 

gebruik  

 Maatschapp

elijke en 

culturele 

organisatie 

huisvesting 

bieden 

Bekendheid van 

het gebied 

vergroten 

 - Tegengaan verloedering 

- Ontwikkelingsinstrument 

- Bekendheid van het gebied vergroten 

 

? 

Tabel 5.1: Tijdslijn met betrekking tot tijdelijk gebruik van de werkplaats 

 

 

5.1.3 CONCLUSIE 

 

Vanwege de fase waarin het proces zit het lastig om uit de beschrijving van tijdelijk gebruik 

uitspraken te doen over de mate van succes van deze tijdelijke functies. Het overgrote deel zal zich 

nog moeten bewijzen: de ontwikkeling van het gebied zelf, het kunnen experimenteren met 

functies, de tijdelijke functies van WALAS, de citymarketing. Sporen van resultaten in dit gebied 

zijn echter wel al te herkennen, zoals de voorzichtige samenwerking tussen creatieve organisaties en 

de opkomende bezoekersaantallen. De komende jaren zal moeten blijven in welke mate de tijdelijke 

functies succesvol zijn gebleken.  
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Afbeelding 5.4: DRU complex (www.druindustriepark.nl) 

 

 

5.2 DRU Industriepark: "Kiek'n wat ‘t wordt" 

 
5.2.1 HEDEN, VERLEDEN & TOEKOMST 

 

DRU (Diepenbroch en Reigers te Ulft) is een van de oudste industriële bedrijven van Nederland. 

De ijzergieterij werd opgericht in 1754 onder de naam De Olde Hut. Er werden voornamelijk 

kanonskogels en haardplaten geproduceerd. In 1774 wisselde het bedrijf van eigenaar en kreeg het 

de naam waaronder het complex nu nog steeds bekend is. De producten als braadpannen, 

badkuipen en gasradiatoren rolden van de band (www.drucultuurfabriek.nl, 12-05-2012). Vanaf 

1888 ondervonden de gebouwen ingrijpende vernieuwingen en werd het complex uitgebreid, 

waardoor er rond 1920 zeven schoorstenen rookten (Cerutti, 2011: 57). Investeringen  en 

productvernieuwingen hielden het bedrijf overeind in moeilijke tijden als de crisissen van de jaren 

dertig en de jaren vijftig. In de jaren zestig floreerde het bedrijf dankzij de toenemende vraag naar 

gaskachels, maar na de opkomst van de centrale verwarming kwam het bedrijf in de problemen. 

Uiteindelijk waren de gebouwen niet meer geschikt voor de moderne productie. In 2003 verliet de 

DRU de bedrijfspanden in Ulft en verhuisde naar Duiven (www.drucultuurfabriek.nl, 12-05-2012). 

Hiermee bleef een enorm terrein van 14 hectare met - in 2002 als zodanig benoemd - zeven 

rijksmonumenten achter. Vanaf 2003 was het terrein helemaal leeg.  

 

Het DRU industriepark ligt in de gemeente Oude IJSselstreek aan de Oude IJssel, waaruit het oer 

voor het ijzer gehaald werd en die diende als aanvoerroute van leveranciers. Op het terrein zijn dus 

zeven rijksmonumenten overgebleven. Op onderstaande afbeelding wordt het DRU terrein 

weergegeven, dat nu bekend staat als het Cité Industrielle. Ten oosten van de Oude IJssel bevindt 

zich het DRU park. Samen vormen zij het DRU Industriepark. De op de afbeelding aangegeven 

zeven rijksmonumenten zijn of worden als volgt herbestemd:  

1: Het voormalige Portiersgebouw, dat in 2009 als eerste opgeleverd is en nu functioneert als de 

DRU Cultuurfabriek. Het biedt ondermeer onderdak aan horeca, cultuurvoorzieningen, diverse 

verenigingen en congres- en feestzalen.  

2: Het voormalige Loonbureau. Vanaf medio 2012 wordt dit gebouw gedeeltelijk verhuurd aan een 

lokale radiozender.  
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   Afbeelding 5.5: Het Cité Industrielle. Bron: www.dru-industriepark.nl, 10-06-2012 

 

 

3: Het ketelhuis. Hiervoor is nog geen definitieve bestemming, maar vergevorderde plannen zijn 

om hier een hotel in te vestigen.  

4: De SSP-hal. Het oorspronkelijke plan was om hier woningen in te maken, maar door een 

dalende woningvraag is dit nu een beurs-, congres- en evenementenhal.  

5: De Afbramerij: Hiervoor zijn concrete plannen voor een innovatief kenniscentrum, onderstussen 

wordt het gebouwd gebruikt door een kunstenaar.  

6: De Badkuipenfabriek: Hier worden momenteel woon-werk lofts in gebouwd.  

7: Het Beltmancomplex. Dit complex biedt ruimte aan een kantoor van een 

woningbouwcorporatie, een 'ondernemersfabriek' en aan 15 huurwoningen (www.dru-

industriepark.nl 

 

Vanaf 1997 - toen de fabriek nog in handen was van de laatste eigenaar, maar toen er wel al 

verhuisplannen waren - staat het industrieterrein al in de belangstelling bij de gemeente en bij de 

Oudheidskundige Vereniging Gemeente Gendringen. De vereniging laat de gebouwen 

onderzoeken en samen met Ron Spaan, wordt contact gezocht met de gemeente over de waarde 

van de gebouwen en later ook met het Rijk. In 2000 wordt de structuurvisie Ulft en Oude IJssel 

opgesteld, waarin de transitie van het terrein werd voorgesteld, waarbij gedacht werd aan de 

functies wonen, werken en recreatie. In 2002 werden zeven gebouwen van het DRU-complex 

beschermde rijksmonumenten, waar eerder alleen de watertoren behouden zou blijven. In 2005 

wordt begonnen met een omvangrijk grondsanerings-traject en met de sloop van de overige 

gebouwen. In 2006 koopt Stichting BOEi het complex en in december van dat jaar gaat de 

gemeenteraad akkoord met de plannen voor het Portiersgebouw, dat op 1 september 2009 in 

gebruik werd genomen (Gebiedsvisie DRU Industriepark, 2011: 10). Intussen zijn er ook al 

woningen opgeleverd die aan de rand van, en in het complex gebouwd zijn. De (gewenste) 

definitieve bestemmingen van de andere monumenten zijn eerder beschreven.  
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5.2.2 TIJDELIJK GEBRUIK 

 

Op het DRU complex heeft vanaf het moment dat er sprake was van eventueel behoud een heel 

scala gekend aan tijdelijke functies. De eerste en misschien wel belangrijkste hiervan was de intrek 

die de Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen (OVGG) met hun ijzerexpositie nam in 

het leegstaande Portiersgebouw vanaf 1997. Daarnaast vonden er exposities, optredens, concerten, 

tv-opnames, trouwerijen en beurzen plaats in de leegstaande gebouwen, zowel voor als na de 

herbestemming en gebruikt een kunstenaar de Afbramerij als atelier. Ook is de SSP hal na 

wijzigingen van de oorspronkelijk geplande bestemming nu een evenementenhal voor 5 jaar. De 

soorten evenementen die plaatsvinden op het complex worden bewust toegestaan: “We hebben 

telkens wel goed gekeken naar wat doen we wel en wat doen we niet. We willen wel dat de 

activiteiten bijdragen aan de DRU, of dit nu voor het complex zelf, maar ook zeker voor de buurt 

zo is. Creatieve activiteiten passen hier goed bij, die komen hier goed tot hun recht” (interview D4).  

 

Doelstellingen tijdelijk gebruik 

 

Het eerste tijdelijk gebruik op het terrein vond plaats terwijl de fabriek nog draaide. In een leeg 

gebouw mocht de OVGG haar ijzerexpositie huisvesten. De toenmalige eigenaar zag in dat dit ook 

nuttig kon zijn voor het toezicht op zijn terrein. Ook de gemeente, die later het terrein overnam zag 

voor de OVGG een belangrijk rol weggelegd met betrekking tot toezicht, beheer en onderhoud 

(interview D4).  

 

Daarnaast zag de gemeente ook in dat doordat er een expositie op het terrein was, mensen op het 

terrein kwamen en het leerde kennen, ook dit werd belangrijk (interview D3): “Ja, want mensen 

moeten bekend raken met het gebied” (interview D4). Deze 'reuring' was ook van toepassing op de 

tijdelijke activiteiten die gedurende de jaren steeds meer plaatsvonden. Hierbij kan gedacht worden 

aan de eerder genoemde exposities, optredens en dergelijke, maar ook aan de 

gemeentevergaderingen die gehouden werden (en worden) op het terrein. Het gebied "had 

behoefte aan een vliegwiel in het gebied, er moest gewoon wat gebeuren" (interview D2). Het was 

daarom, na behoud, belangrijk om activiteiten te organiseren die voor reuring op het complex 

zorgde, onder de noemer "de verkoop gaat door tijdens de verbouwing" (interview D2). De 

strategie die ingezet was om de bekendheid van het complex te vergroten om hiermee draagvlak te 

organiseren die nodig is om het complex uiteindelijk te kunnen restaureren en duurzaam te kunnen 

herbestemmen (Interview D1&2). Een bijkomend voordeel hierbij was dat op deze manier ook 

proefondervindelijk onderzocht kon worden waar de gebouwen geschikt voor zijn (Interview D1) 

en konden de gemeente en BOEi laten zien "wat we er in de toekomst mee willen" (interview D2). 

Dit laatste was ook van belang voor de buurt: het werd belangrijk gevonden om het gebied vaak 

open te stellen voor de bewoners. Dit paste ook in de doelstelling van de herontwikkeling, om het 

“gebied terug te geven aan de mensen” (interview D2). Hiervoor werden ook persoonlijk 

rondleidingen gegeven door onder andere de wethouder.  

 

Resultaat tijdelijk gebruik 

 

Het doel waarvoor tijdelijk gebruik in de eerste instantie werd ingezet - behoud - is ruimschoots 

behaald. Ondanks dat de RCE in de eerste instantie één gebouw het behouden waard vond, staan 

er uiteindelijk zeven op de rijksmonumentenlijst en hebben (bijna) een nieuwe bestemming 

gekregen. Dit is onder andere te danken aan de goede staat van de gebouwen, die door gebruik en 

toezicht niet minder is geworden door het tegengaan van natuurlijk verval en vandalisme. "En zo 
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zijn de gebouwen eigenlijk goed bewaard gebleven" (interview D1). Door de intrek van de 

vereniging in het complex kreeg niet alleen de expositie een locatie, maar bleven de gebouwen ook 

onderhouden. "Elke dag was er iemand, ze liepen rond, als er een ruitje kapot was, dan werd het 

vervangen" (interview D1). De vereniging zorgde niet alleen voor reparatie, maar ze handelden ook 

preventief. "Ze zaten er altijd, tientallen, misschien wel honderden meldingen aan de politie, dat er 

weer ingebroken was. Als dat er niet was geweest, dan weet ik niet of de schade wel te overzien 

geweest zou zijn" (Interview D2). Daarbij hadden de museum gebonden activiteiten zoals 

rondleidingen als bijkomend voordeel dat "er iets gebeurde op het terrein. In het weekend was het 

altijd druk" (interview D1).  

 

Van het vandalisme waarvan men in de eerste jaren zo veel last had, is nauwelijks sprake meer: 

"Iedereen weet nu dat je hier op moet passen, dat er zo veel mensen rondlopen, zo veel toezicht, 

het wordt zo veel gebruikt" (interview D1). De vele activiteiten die plaats hebben gevonden, en 

vinden, op het terrein brengen veel bezoekersaantallen en aandacht met zich mee. Dit leidde tot 

reuring op en bekendheid van het complex, en de inzichten die partners zo kregen in de potentie 

van het gebied. "Ik denk niet dat we het nog intensiever hadden kunnen gebruiken" (interview D2). 

Ook heeft een steenhouwer die al jaren in een van de panden op het gebied zit, zijn bijdrage 

geleverd aan de sociale controle, "dat was onze nachtburgemeester, die bewaakte het terrein" 

(interview D1).  

 

Daarnaast leidde het tijdelijke gebruik van de gebouwen ook tot tijd, "tijd om onderzoek te plegen, 

van wat ga je nu eigenlijk doen met het gebouw" (interview D1). Maar ook tot ruimte om mensen 

enthousiast te maken voor de gebouwen, "en ja, daar moet je veel tijd in steken" (interview D1). 

Op deze manier in is de lange planvormingfase overbrugd en heeft het uiteindelijk geleid door 

diverse projectpartners die zo de (toekomstige) waarde inzagen van het complex, waardoor het 

ontwikkeld kon worden. Ook de experimenteer-doelstelling is behaald: "We hebben hier zo'n 

beetje alles gehad. Even kijken waar mensen op af kwamen. Maar alles paste wel zo'n beetje. (…) 

Culturele functies werkten wel het makkelijkst" (interview D1).  

 

Daarbij leidde tijdelijk gebruik tot een flexibele andere invulling van de SSP hal, toen bleek dat het 

plan voor woningen die daarin zouden moeten komen, toch te ambitieus bleek te zijn in tijden van 

economische crisis en demografische krimp. De plannen werden gewijzigd en er werd besloten er – 

in ieder geval voor een periode van vijf jaar - een evenementenlocatie van te maken (interview 1D). 
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In onderstaand schema worden de gebeurtenissen in het herbestemmingsproces die van belang zijn 

voor het tijdelijk gebruik weergegeven, alsmede het soort tijdelijke gebruik en de doelstellingen die 

daarmee bereikt moesten worden:   

 

Jaartal 1997 - 2006 Vanaf 2005 2007 - 2010 2010 - 2012 2013 - ? 

Van 

invloed op  

Terrein raakt langzaam 

leeg (helemaal in 2003) 

Oudheidskundige 

Vereniging neemt intrek 

Portiersgebouw (1996) 

Wethouder aangesteld & 

krijgt  

Begonnen met de 

plannen (2005) 

Plan voor woningen in 

SSPhal 

Start restauratie portiers (2007) 

Verbouwing klaar (2009) 

Pand wordt in gebruik 

genomen (2010) 

SSP hal wordt 

verbouwd tot 

evenementenhal (2012) 

? 

Soort - IJzerexpositie in 

Portiersgebouw 

- Tijdelijke evenementen 

in portiersgebouw 

- Evenementen in bijna 

alle monumenten 

 

- Evenementen in bijna alle 

monumenten 

Evenementen in 

voornamelijk SSP hal 

Evenementen 

in SSP hal 

Doelstelling Voor OVGG: een plek 

voor het ijzermuseum 

Voor de eigenaar van het 

complex: Toezicht 

Voor de gemeente: 

bekendheid van het dorp 

met het complex 

Voor BOEi: Behoud en 

toezicht 

- Reuring en bekendheid 

in dienst van de 

ontwikkeling van het 

gebied wordt het 

hoofddoel 

- Experimenteren met 

functies 

- Complex teruggeven 

aan bewoners 

- Reuring en bekendheid  

- Experimenteren met functies 

- Complex teruggeven aan 

bewoners 

- Reuring en 

bekendheid 

- Complex teruggeven 

aan bewoners 

 

Tabel 5.2: Tijdslijn met betrekking tot het tijdelijke gebruik DRU 

 

 

5.2.3 CONCLUSIE 

 

Het tijdelijk gebruik van de gebouwen op het DRU complex is voor het behoud hiervan cruciaal 

geweest. In verschillende respondenten gaven in de interviews aan dat ze dachten dat of 

verschillende gebouwen er dan niet meer geweest zouden zijn, of dat het veel moeilijker/duurder 

geweest zou zijn om herbestemming plaats te kunnen laten vinden. In de eerste plaats heeft tijdelijk 

gebruik tot onderhoud, en daarmee uiteindelijk behoud van de gebouwen geleid. Hierbij was de rol 

van de oudheidskundige vereniging zeer groot. In de tweede instantie hebben de vele tijdelijke 

activiteiten op het terrein gezorgd voor experimenteerruimte en aandacht voor het terrein, waarmee 

uiteindelijk ook actoren betrokken raakte. In deze casus kan gesteld worden dat wanneer er geen 

gebruik gemaakt zou zijn van tijdelijke functies, dat het DRU complex (nog?) niet herbestemd 

geweest zou zijn, dus dat het gebruik van tijdelijk functies zeer succesvol is geweest.   
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Afbeelding 5.6: Rohm&Haas complex (Koolen, 2011) 

 

 

 

5.3 Rohm&Haas: "Er is behoefte aan dit soort plekken." 
 

 

5.3.1 HEDEN, VERLEDEN & TOEKOMST 

 

Het Oliemolenkwartier ligt in aan de noordkant van Amersfoort aan de Eem en dankt zijn naam 

aan de oliemolen die er werd gebouwd in 1765. Hier werden olierijke zaden geplet. Naast de molen 

lagen er in dit gebied ook een aantal buitenverblijven van welgestelde lieden, waaronder Huis 

Eemzicht (gebouwd tussen 1830 en 1850), dat nu de kern van het fabriekscomplex Rohm & Haas 

vormt (Van Alpen, 2011: 11). In 1940 stortte de molen in en werd het gesloopt. Het omliggende 

gebied maakte een transformatie door dankzij de industriële revolutie die eind 19de eeuw 

plaatsvond. Maar door een sterke bevolkingsgroei van de stad Amersfoort, kwam het industriële 

gebied in de stad te liggen. Dit gegeven gecombineerd met het failliet gaan en fuseren van 

verschillende bedrijven zorgde er voor dat veel gebouwen in het gebied leeg kwamen te staan of 

gesloopt werden (Poolen, 2011: 47). Het fabriekscomplex Rohm en Haas blijft echter wel 

behouden. De geschiedenis van dit complex begint in 1830, wanneer er begonnen wordt aan de 

bouw van Huis Eemzicht. In 1885 werd het dit gebouw een blekerij. In 1899 bleek uitbreiding 

noodzakelijk en werd er aan de noordzijde van de blekerij een drie etages tellend pand gebouwd. In 

1918 werd dit pand verbouwd en gebruikt voor de productie van zeep, en later voor wascholine. In 

1927 wordt de fabrieksschoorsteen en het ketelhuis gebouwd, in 1931 nog een woning en twee 

loodsen en in de jaren vijftig nog een loods. Uiteindelijk had het hele complex een omvang van 

ongeveer 2 hectare. Rohm & Haas, een lijmfabriek die zich eind jaren negentig in de panden 

vestigde, sloot in 2002 haar deuren (Jansen & Kruidenier, 2005: 16).  

 

Het Rohm & Haas complex ligt in het Oliemolenkwartier, dat op haar beurt weer deel uitmaakt van 

een grote stedelijke ontwikkeling: het Centraal Stadsgebied, met als deelproject de herontwikkeling 

van het Eemkwartier. De initiatieven voor deze stadsplannen dateren uit 1985. Op de onderstaande 

afbeelding wordt duidelijk hoe het Oliemolenkwartier gesitueerd is in het Eemkwartier. Het ligt 

tussen de Eem, de Amsterdamseweg, en het Eemplein.  
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  Afbeelding 5.7 Centraal Stadsgebied (Gemeente Amersfoort, Stadsbericht extra juni 2009) 

 

 

Het Rohm en Haas complex ligt ten zuiden van de Eem in het Oliemolenkwartier, zie hiervoor 

onderstaande afbeelding. Het grotere rode vlak op de kaart, waarin functies 9 tot en met 15 (o.a. 

een poppodium, ateliers, een architectenbureau en horeca) in gevestigd zijn, geeft de ligging van het 

complex weer.  

 

 

 
   Afbeelding 5.8: Plattegrond Oliemolenkwartier (www.oliemolenkwartier.nl, 01-06-2012) 

 

 

Ontwikkelingen op gebiedsniveau: in 1999 worden de plannen voor de ontwikkeling van het Centraal 

Stadsgebied concreter, wanneer de gemeente een masterplan ontwikkeld. In dit plan zou het 
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complex Rohm en Haas verdwijnen (Poolen, 2011: 50). Na conflicten wordt er in 2004 een nieuwe 

stedenbouwkundige en supervisor aangesteld en ondergaat het masterplan diverse transformaties 

(o.a. kleinschaliger, marktgerichter en faseerbaar) (Poolen, 2011: 30). Het Oliemolenkwartier wordt 

uit het plan gelaten en in 2005 besluit te gemeente het gebied te onttrekken aan de traditionele 

ontwikkelingen. Het gebied krijgt dan te bestemmen voor creatieve ondernemers met eigen 

initiatieven die tot 2023 de ruimte krijgen om zich te vestigen in de nog bestaande gebouwen en in 

tijdelijke paviljoens. Na die tijd zal het gebied pas permanent ontwikkeld worden. In 2012 wordt 

echter duidelijk dat tijdelijke paviljoens in tijden van crisis moeilijk te financieren zijn, en wordt de 

tijdelijkheid los gelaten. Initiatieven die zich voor 2023 definitief willen vestigen, zullen die ruimte 

krijgen (interview R1).  

 

Ontwikkelingen op gebouwniveau: In 2004 ontmantelde het bedrijf Rohm en Haas het gebouw en begon 

met het slopen van en de installaties en gebouwen, met als uiteindelijke doel om alle gebouwen te 

slopen. De gemeente had inmiddels al een voorkeursrecht op de gronden gevestigd, ten einde op 

deze locatie woningen te bouwen en koopt het complex in op 7 maart 2005 voor €2.400.000. In 

2003 werd Stichting Industrieel Erfgoed in de stad Amersfoort (SIESTA) opgericht, wiens eerste 

speerpunt het behoud van het Rohm & Haas complex is. SIESTA heeft een grote invloed gehad op 

het behoud van het complex. Zo verzoekt de stichting de gemeente om het complex op de 

gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen, en zorgt er voor dat de verleende sloopvergunning (19-

11-2003) in weer ingetrokken wordt (15-12-2003). Uiteindelijk werd het complex in 2008 op de 

gemeentelijke monumentenlijst geplaatst, nadat een eerdere poging om het op de 

rijksmonumentenlijst te plaatsen mislukte. In 2004 benaderde de Amersfoortse architect Poolen de 

gemeente om een voorstel voor het gebied te ontwikkelen. In de periode 2004-2005 ontwikkelde 

hij en twee andere partijen een visie, waarna gekozen werd voor de visie van Poolen. De visie heeft 

zijn doorwerking in het Plan van Aanpak en het bestemmingsplan voor het Oliemolenkwartier 

(Van Alphen, 2011: 27). BOEi koopt in 2009 voor €900.000 het complex van de gemeente. Het 

overige gebied wordt parkeerterrein en ruimte voor tijdelijke invullingen door de creatieve 

industrie. BOEi ontwikkelde samen met de kunstenaars die daar op basis van een antikraak 

overeenkomst hun intrek hadden genomen in 2005 en Poolen Architecten een plan om het 

monument te behouden middels herbestemming. In februari 2011 is de restauratie gereed (Poolen, 

2011: 92).  

 

 

5.3.2 TIJDELIJK GEBRUIK  

 

Nadat de gemeente het pand in 2005 kocht, namen kunstenaars in 2005 hun intrek in het pand, via 

onroerend goed beheerder Zinnig. De kunstenaars hadden een anti-kraak functie. De kunstenaars 

zijn zelf met het initiatief gekomen om de panden te betrekken, omdat ze het zonde vonden dat 

“deze fantastische plek” gesloopt zou gaan worden (Poolen, 2011: 63). Zelf wilden de kunstenaars 

een definitieve plek in de gebouwen krijgen, hetgeen ze nu ook hebben.  

 

Ook Poppodium de Kelder zou in de eerste instantie een tijdelijke plek in het Rohm & Haas 

complex krijgen. De ontwikkeling van hun nieuwe definitieve onderkomen in het Eemplein liep 

vertraging op, en in afwachting van oplevering kreeg het poppodium in 2007 een tijdelijk 

onderkomen in Rohm & Haas. Dit is echter door onder andere financiële en politieke redenen 

inmiddels hun definitieve locatie geworden (interview R1).  
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Doel tijdelijke invulling 

 

De gemeente wilde het complex gewoon slopen en verkopen aan een ontwikkelaar, “want we 

hadden ons financiële boekje te gaan” (interview R1). De kunstenaars hebben echter het complex 

betrokken. Enerzijds om zo zelf een goedkoper inspirerende werkplek te hebben op een goede 

locatie, maar een doel was ook om de sloopplannen die er lagen tegen te kunnen werken, want dat 

vonden ze “eeuwig zonde” (Poolen, 2011: 63). In dit laatste punt werden zij ook gesteund door 

SIESTA, die vurig pleitte voor het behoud van de panden. Ook BOEi, de partij die later gevraagd 

werd om externe eigenaar te worden, wilde de panden behouden.  

 

Daarbij zag BOEi tijdelijk gebruik ook als een manier om in de planvormingsfase toch financiële 

opbrengsten te kunnen genereren.  

 

Resultaat tijdelijke invulling 

 

Het tijdelijke gebruik door de kunstenaars heeft er ten eerst voor gezorgd dat het pand niet verder 

in verval raakte: “Ze hebben het gebouw ook een beetje onderhouden. Dat is het voordeel, dan 

blijft het gebouw ook een beetje intact” (interview R3). “Zij waren zeer betrokken bij het gebouw, 

en hebben bijvoorbeeld het dak gerepareerd” (interview R2). Daarnaast zorgen de kunstenaars ook 

voor “leven in de brouwerij in een leeg gebouw en leeg gebied” (interview R1). En “het kreeg ook 

een betekenis, want zij organiseerden activiteiten. Het was hier daardoor geen dood gebied” 

(interview R3). Dus hoewel deze voordelen in de eerste instantie niet het primaire doel waren, 

waren ze wel een voordelige bijkomstigheid. Een respondent denkt ook dat de kunstenaars die er in 

de eerste instantie tijdelijk zaten, een inspiratiebron zijn geweest om het Oliemolenkwartier tijdelijk 

als creatieve broedplaats te ontwikkelen (interview R4).  

 

Daarbij is het complex nu behouden (doel van de kunstenaars, SIESTA en BOEi) én hebben de 

kunstenaars hun goedkope inspirerende werkplek definitief veilig kunnen stellen.  

 

In onderstaand schema worden de gebeurtenissen in het herbestemmingsproces die van belang zijn 

voor het tijdelijk gebruik weergegeven, alsmede het soort tijdelijke gebruik en de doelstellingen die 

daarmee bereikt moesten worden:   

 

 

Jaar 2002 -  

2003 

2004 2005 2006 2007 - 2010 2011 

Van invloed 

op tijdelijk 

gebruik 

- Rohm & 

Haas komt 

leeg te staan  

- Gemeente 

besluit terrein 

nog niet te 

ontwikkelen 

- Kunstenaars 

betrekken complex 

- Poolen 

ontwikkeld visie 

- Gemeente 

koopt 

complex 

- PvA Oliemolenkwartier 

opgesteld 

- Discussie 

herhuisvesting Kelder 

- Kelder betrekt complex 

(2007)  

- Complex op 

monumentenlijst (2008) 

- BOEi koopt complex (2009) 

- Pand 

opgeleverd 

- Kunstenaars 

& Kelder 

definitief in 

pand 

Soort 

tijdelijk 

gebruik 

 - Kunstenaars - Kunstenaars 

- Poppodium de Kelder 

X 

Doel   - Kunstenaars & SIESTA: behoud 

- Gemeente: gebruik en activiteiten genereren omliggend gebied 

BOEi: behoud en financiële 

opbrengsten 

X 

Tabel 5.3: Tijdslijn met betrekking tot het tijdelijk gebruik in Rohm&Haas 
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5.3.3 CONCLUSIE 

 

Uit de beschrijving van het tijdelijke gebruik van het Rohm&Haas complex kan geconcludeerd 

worden dat maatschappelijke invloeden ook een hele grote rol kunnen spelen in tijdelijk gebruik en 

uiteindelijk in het herbestemmen van een pand, ondanks dat het eigendom is van een gemeente. De 

gemeente had in de eerste instantie geen plannen met het gebouw zelf, maar door volharding van 

de stichting en de kunstenaars is het gebouw behouden. Daarnaast is, door de voortvloeiende 

voordelen van tussentijds gebruik, bij de gemeente aandacht ontstaan voor het nut van tijdelijk 

functies ingevuld door de creatieve industrie, en werd het de ontwikkelingsstrategie voor de rest 

van het Oliemolenkwartier. Tijdelijke functies hebben dus een grote rol gespeeld, niet alleen op het 

niveau van het pand alleen, maar voor het hele gebied.  
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Afbeelding 5.9: Een tram in de Remise (www.west.amsterdam.nl) 

 

5.4 De Hallen:  
 

 

5.4.1 HEDEN, VERLEDEN & TOEKOMST 

 

Het Hallencomplex was vroeger een remise en werkplaats voor elektrische trams, waarvan de eerste 

in 1900 door Amsterdam reed. Het eerste deel van het complex werd gebouwd tussen 1901 en 

1903, dit is het deel wat nu aan het Bellamyplein ligt. Het werd gebouwd aan de rand van de stad. 

In de loop der jaren heeft het complex van De Gemeentetram zich geleidelijk uitgebreid (grote 

uitbreidingen in 1908 en 1914), wat heeft geleid tot een groot complex bestaande uit een tiental 

geschakelde hallen. In de eerste instantie werd het complex voornamelijk gebruikt als remise, op 

beperkte schaal werden er ook trams en bussen onderhouden en gerepareerd. Vanaf 1932 werd het 

gebouw geheel in gebruik genomen als werkplaats. De Hallen bleven een werkplaats totdat de GVB 

(Gemeentelijk Vervoers Bedrijf) in 1996 het gebouw verliet (www.west.amsterdam.nl, 10-06-2012).  

 

De Hallen liggen in het stadsdeel West in Amsterdam. Waar de gebouwen aan de rand van de stad 

gebouwd werden in 1901, liggen ze nu midden in een woonwijk in Amsterdam. Het project De 

Hallen bevat twee delen: de herontwikkeling van de voormalige remise, en de bouw van ca. 400 

woningen aan de oostzijde van de remise, zie hiervoor afbeelding 5.11.  

 

De tramremise zelf bestaat uit werkhallen, verbonden door een lange hal. Daarnaast bestaat het 

complex was- en kleedruimten, kantoren, een ketelhuis, een kantine en vier dienstwoningen. De 

afbeelding is een overzicht van de remise met de diverse hallen en de voormalige functies. In totaal 

bevat de tramremise circa 15.000 m2.  
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Afbeelding 5.11: Indeling Hallen (Beoordelingsnotitie MER de Hallen, 

2011) 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5.10: Bovenaanzicht de Hallen (www.google.nl)  

 

Nadat de GVB de tramremise verliet in 1996, kocht voormalig stadsdeel West het complex. Sinds 

die tijd hebben verschillende partijen plannen gemaakt voor de herontwikkeling. In 2002 zijn de 

Hallen benoemd tot rijksmonument, waarmee het behoud van het complex veiliger werd gesteld. 

In het eerste plan, waarvan sprake was in de periode 2005-2009 wil SCHA (Stichting Culturele 

Hoofdstad Amsterdam) het complex herontwikkelen tot cultureel uitgaanscentrum. Een 

ontwikkelaar & exploitant is betrokken, overeenkomsten zijn getekend, de bouwvergunning is 

verleend en het complex wordt klaargemaakt voor oplevering, maar in 2009 blijkt het plan 

financieel toch niet haalbaar. Begin 2010 wordt een nieuwe poging ondernomen door stadsdeel 

West om de Hallen nieuw leven in de blazen en wordt er een intentieovereenkomst getekend met 

ontwikkelaar Lingotto voor het opstellen van een nieuw plan. Tevens werd er een klankbordgroep 

opgericht, die zich in april van dat jaar samen met een architect verenigde tot Tramremise 

OnwikkelingsMaatschappij (TROM). Deze partij ontwikkelde een eigen plan. De gemeente koos in 

oktober 2011 voor het plan van TROM, die na de zomer van 2012 zal gaan beginnen met de 

restauratie van de Hallen. Dit plan wordt financieel haalbaar gemaakt door de ontwikkeling van 400 

woningen in 2013. Met het plan van TROM wordt het monument volledig behouden, en zullen 

functies als een hotel, bibliotheek, filmtheater, restaurant een plek krijgen in het monument, evenals 

kleinschaligere initiatieven als een fietsenwerkplaats en kunstuitleen.  

 

 

5.4.2 TIJDELIJK GEBRUIK  

 

In de hallen hebben er verschillende fasen van tijdelijk gebruik plaatsgevonden. De eerste fase 

duurde van 1996 tot 2003 toen de gemeente Amsterdam het gebouw door middel van het plaatsen 

van schotten klaar had gemaakt om tijdelijk te kunnen verhuren. Dit werd voornamelijk gedaan aan 

kleinere bedrijfjes uit de creatieve industrie, als architecten- en reclamebureautjes (interview H2). In 

2003 waren de plannen voor ontwikkeling echter dermate definitief dat het gebouw klaar werd 
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gemaakt om casco opgeleverd te worden aan de ontwikkelaar, wat betekende dat deze bedrijfjes uit 

het pand moesten en de schotten en andere voorzieningen verwijderd werden. Deze plannen 

gingen zoals vermeld uiteindelijk niet door, hetgeen ruimte bood om het pand weer tijdelijk te 

gebruiken. Dit maal werd het pand echter veel minder intensief gebruikt en, door de grootte van de 

ruimtes na de verwijdering van de tussenwanden, ook door een andere doelgroep. Nu 

onderbrachten enkele kunstenaars hun atelier hier, gebruikte een decorbouwer een hal en werden 

andere hallen gebruikt voor opslag (interview H1). Een minder bewuste vorm van tijdelijk gebruik 

vond plaats van 2011 tot mei 2012: een hal werd gekraakt. In 2012 maakte de gemeente gebruik 

van de grond rondom de Hallen voor tijdelijke functies: op een stuk braakliggend terrein buiten de 

hallen werd een grasveldje aangelegd en bakken geplaats waarin de kinderen uit de buurt hun eigen 

moestuintje kunnen houden: stadboeren.  

 

Doel tijdelijke functies 

 

Tijdelijke functies werden van 1996 tot 2011 bij De Hallen ingezet om "ondertussen te bedenken 

wat we met het gebouw gaan doen, en dan gaan we het zo veel mogelijk in gebruik geven" 

(interview H1). Een belangrijke reden voor de gemeente was het genereren van opbrengsten: "Het 

idee was toen wel dat ook  dat we er een beetje quitte mee zou spelen, of er aan zou verdienen" 

(interview H2). Daarnaast was het faciliteren van de creatieve industrie voor de gemeente een 

belangrijke reden, maar "dat had niets met het project in die zin te maken" (interview H3), dat was 

namelijk gemeentebreed een doelstelling. Na 2011 werden tijdelijke functies niet ingezet ten 

behoeve van de gemeente of de creatieve sector, maar voor de buurt: "En dan weet je dat dat met 

die remise dat vlotte maar niet, dus dat vonden we ook gewoon wel netjes, om mensen iets terug te 

geven" (interview H2). Voor De Hallen was het doel niet per se dat het tijdelijke gebruik voor 2011 

moest leiden tot bekendheid. Hiervoor waren het soort activiteiten (invullingen uit de creatieve 

industrie met minder interactie) en de ruimtes zelf ook minder geschikt (afgesloten complex). 

 

Resultaat tijdelijke functies 

 

Met het inzetten van de ‘eerste lichting’ tijdelijk functies is het doel van het bieden van onderdak 

aan de creatieve industrie én daarmee opbrengsten genereren, totdat het gebouw opgeleverd zou 

worden en alle ondernemers het pand moesten verlaten behaald. Van enige verdere resultaten van 

tijdelijk gebruik – naast dat de creatieve ondernemers zelf de periode positief ervaren hebben 

(interview H2) – is geen sprake geweest. De gemeente hoopte met deze tijdelijke functies quitte te 

spelen, of een enigszins winst te maken, maar “uiteindelijk gezien is het financieel gezien gewoon 

niet gunstig geweest” (interview H1).  

 

De bewoners hebben hier, evenals van de kunstenaars en opslagfunctie die daarna kwamen, geen of 

nauwelijks weet van gehad, laat staan dat het de betrokkenheid van de wijk bij het project vergroot 

heeft (interview H1&2). De gemeente had het leuk gevonden als er meer tijdelijk evenementen 

binnen hadden kunnen plaatsvinden, maar om voornamelijk veiligheidsredenen is dit niet gebeurd.  

 

Het aanleggen van het grasveldje en de moestuintjes en een activiteit buiten het monument hebben 

tot gevolg gehad dat de plannen door konden gaan. Waar eerst heel veel weerstand was uit de wijk 

tegen de plannen, zijn deze toch goedgekeurd. De weerstand uit de wijk is omgeslagen in een 

positieve en meewerkende houding tegenover de gemeente en de plannen (interview  H2), hetgeen 

er voor gezorgd heeft dat er binnenkort begonnen wordt met de ontwikkeling van De Hallen.  
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In onderstaand schema worden de gebeurtenissen in het herbestemmingsproces die van belang zijn 

voor het tijdelijk gebruik weergegeven, alsmede het soort tijdelijke gebruik en de doelstellingen die 

daarmee bereikt moesten worden:   

 

 

Jaartal 1996 tot 2003 2003 2010 - 2011 2012 Verder 

Van invloed op tijdelijk 

gebruik 

De GVB vertrekt, 

en de hallen komen 

leeg te staan (1996) 

- Pand wordt casco 

opgeleverd, 

bedrijfjes eruit 

- Verkoop gaat toch 

niet door 

- Nieuwe tijdelijke 

gebruikers nemen 

hun intrek 

Hal wordt gekraakt - Tijdelijke 

gebruikers (incl. 

krakers verlaten de 

Hallen 

- Hallen worden 

ontwikkeld voor een 

nieuwe definitieve  

bestemming 

- Grasveldje ed 

aangelegd 

- De Hallen worden 

gerestaureerd en 

opgeleverd aan 

definitieve 

gebruikers 

Soort tijdelijk gebruik - Bedrijfsverzamel 

gebouw voor 

creatieve 

ondernemers 

- Kunstenaars, 

opslag, antikraak 

Kunstenaars, opslag, 

antikraak, krakers 

Stadsboeren 

Grasveldje voor  

Geen  

Doel  - Bieden van huisvesting aan creatieven 

- economische opbrengsten 

- Iets terug doen 

voor de wijk  

X 

Tabel 5.4: Tijdslijn met betrekking tot het tijdelijk gebruik in De Hallen 

 

 

5.4.3 CONCLUSIE 

 

De doelen en resultaten van het gebruik van tijdelijke functies in deze casus sluiten redelijk op 

elkaar aan. Toch hadden tijdelijke functies een veel grotere rol kunnen spelen in de herontwikkeling 

van het gebied. Het projectteam had graag gezien dat het gebouw in de tussenperiode veel 

intensiever gebruikt was, en dat het opengesteld zou zijn voor publiek. Dit was vanwege de steeds 

slechter wordende staat van het gebouw en de hiermee steeds hoger wordende veiligheidseisen niet 

mogelijk. Tijdelijke functies hebben voor 2011 de gestelde doelen wel gehaald, maar er is lang niet 

het maximale uit gehaald. Dit werd na 2011 ook duidelijk: door het ‘iets terug te geven aan de wijk’ 

is de houding van de buurt tegenover het project aanzienlijk veranderd, waardoor het project 

uiteindelijk doorgang heeft kunnen vinden. Wie weet had dit veel eerder kunnen gebeuren, als de 

tijdelijk functies anders ingezet zouden zijn geweest.  
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       Hoofdstuk 6:    

   

  Analyse 

   Van de casussen 
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In het voorgaande hoofdstuk zijn de vier casussen beschreven, waarbij ingezoomd is op het soort tijdelijk 

gebruik en de doelen en de resultaten hiervan. In dit hoofdstuk worden deze elementen met elkaar 

vergleken, en zal er ook gekeken worden naar de succes- en faalfactoren die hun invloed hebben gehad op 

het toepassen van tijdelijk gebruik in herbestemmingprocessen van industrieel erfgoed. Dit staat in het 

teken van de uiteindelijke beantwoording van de deelvragen in hoofdstuk 7. Daarbij zullen ook het soort 

veranderingen in de omgeving die in de verschillende casussen geleid hebben tot het inzetten van tijdelijk 

gebruik vergeleken worden en wordt dit vertaald in adaptatieschema’s. Deze aanleidingen zijn belangrijk 

om het adaptatieproces per case te kunnen begrijpen.  

 

 

 

 



 80 

6.1 Vergelijking casussen 
 

 

In dit onderzoek zijn 4 casussen onderzocht, die een aantal noemers hetzelfde hebben, namelijk: 

industrieel erfgoed dat herbestemd wordt, waarin gebruik wordt gemaakt van tijdelijke functies, 

ingevuld door de creatieve industrie. Verschillen zijn er echter ook: 

 

Zo ligt De Hallen in een woonwijk in een grote stad, De Werkplaats in het centrum van een 

middelgrote gemeente, maar wel enigszins afgezonderd, het DRU cité industrielle aan de rand van 

een klein dorp en het Rohm & Haas complex in ontwikkelingsgebied in een middelgrote gemeente. 

Wat betreft de aantrekkelijkheid van de locatie voor bijvoorbeeld ontwikkelaars zou de 

herbestemming van een project als de Hallen makkelijker kunnen slagen als de herbestemming van 

de DRU. Maar, uitgaande van de doelen en resultaten van tijdelijke functies, zou tijdelijk gebruik 

een belangrijkere rol kunnen spelen voor minder aantrekkelijk locaties, door creëren van 

mogelijkheden voor definitieve herbestemming. Deze verschillen zijn ook van belang voor de 

generalisatie van de uitkomsten van dit onderzoek. Blijkt dat casussen met dezelfde soort locatie 

veel overeenkomsten vertonen, dan zouden de uitspraken wellicht ook kunnen gelden voor andere 

soorten projecten op soortgelijke locaties. Vandaar dat dit ook meegenomen wordt.  

 

Ook het soort tijdelijk gebruik dat ingezet is verschilde. In de Hallen is voornamelijk gebruik 

gemaakt van langduriger tijdelijk gebruik: de creatieve ondernemers die van 1996 tot 2003 hun 

intrek hadden genomen, de kunstenaars die er een aantal jaren zaten, de krakers en het aangelegde 

grasveldje en moestuintjes. Ditzelfde gold voor Rohm & Haas, hier zaten ook kunstenaars en een 

poppodium in de eerste instantie tijdelijk een aantal jaren. Bij het DRU complex en De Werkplaats 

werd en wordt echter een combinatie gemaakt van kortere (1 à 2 daagse evenementen) en 

langdurige functies: de IJzerexpositie in op het DRU cité industrielle en de Hall of Fame en de 

invullingen van WALAS op De Werkplaats.  
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6.2 Vergelijking van doelen en resultaten 
 

 

Om de vergelijking van de doelen en resultaten tussen de casussen te vergemakkelijken, is 

onderstaand schema opgesteld: 

 

 

 De Werkplaats Rohm&Haas DRU cité 

industrielle 

De Hallen 

Doel Resultaat 

 

Doel Resultaat Doel Resultaat Doel Resultaat 

 

Tussentijds gebruik:  

Economische 

opbrengsten 
+/- +/- JA JA JA JA JA +/- 

Risico kraken 

verkleinen 
+/- JA JA JA JA JA +/- NEE 

Leegstand 

tegengaan 
JA JA JA JA JA JA NEE NEE 

Verder verval 

voorkomen 
JA JA JA JA JA JA +/- NEE 

Faciliteren van 

organisaties 
JA JA ? JA JA JA JA JA 

Biedt tijd voor andere 

denkwijze  
NEE JA NEE ? NEE ? NEE ? 

 

Kwartier maken:  

Experimenteren 

nieuwe functies 
JA ? NEE NEE JA JA NEE NEE 

Levendigheid 

vergroten 
JA JA NEE JA JA JA NEE NEE 

Betrokkenheid wijk 

vergroten 
JA ? NEE ? JA JA 

JA / 

NEE 

JA / 

NEE 

Bereidheid actoren 

vergroten 
JA ? NEE ? JA JA NEE JA 

Gebied stedelijk 

leven betrekken 
JA ? NEE JA JA JA 

JA / 

NEE 

JA / 

NEE 

Ontwikkelen 

nieuwe concepten 
JA JA NEE NEE JA JA NEE NEE 

City  

marketing 
JA JA NEE ? JA JA NEE ? 

Ambitie om te blijven 

 
NEE JA ? JA ? ? ? ? 

Tabel 6.1: Overzichtstabel doelen en resultaten tijdelijk gebruik  

 

JA:   er was sprake van 

NEE:   hier was geen of nauwelijks sprake van 

?:   is niet duidelijk 

JA/NEE:  in verschillende fasen 

+/-  niet overtuigend wel of geen sprake van 

Schuingedrukt: Doel/resultaat dat niet uit de literatuur naar voren kwam 
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6.2.1 ANALYSE DOELEN  

 

Wat opvalt, is dat de doelen waarvoor tijdelijk gebruik in gezet kan worden, die uit de theorie 

gegenereerd zijn, ook allen terugkomen in de casussen. Niet alle doelen komen bij alle casussen aan 

bod, maar samen dekken ze het hele rijtje van kwartier maken (experimenteren, levendigheid, 

betrokkenheid, bereidheid actoren vergroten, gebied bij stedelijk leven betrekken en ontwikkelen 

van nieuwe concepten) en van tussentijds gebruik van gebouwen (economische opbrengsten, 

tegengaan van kraken, leegstand tegengaan en verder verval voorkomen). Twee doelen die uit de 

empirie naar voren kwamen, maar niet in te literatuur terug te vinden zijn, zijn: citymarkering en het 

faciliteren van (maatschappelijke/creatieve/culturele) organisaties. Deze laatste reden kwam bij 

twee casussen zeer duidelijk naar voren. Het gebruik dat creatieve ondernemers hebben gemaakt 

van De Hallen, is onder andere tot stand gekomen door het beleid dat de gemeente Amsterdam 

voert met betrekking tot de creatieve industrie, gevoed door “de hele sterke lobby” van die 

industrie (interview H2). Ook in Tilburg bij De Werkplaats is het bieden aan onderdak aan 

maatschappelijke- en culturele instellingen een doel. Dit soort organisaties worden door de 

gemeente “erg belangrijk gevonden” (interview W1). In Amsterdam leek het echter dé reden te zijn 

waarom de ruimtes tijdelijk gebruikt werden, in Tilburg is het een reden. Dit is anders dan bij de 

DRU - waarbij het bieden van een tijdelijke locatie in het project aan dit soort organisaties meer 

werd gezien als middel, dan als een doel an sich – en bij Rohm & Haas.  

 

De redenen voor tijdelijk gebruik komen voor DRU cité industrielle en De Werkplaats het meest 

overeen: tegengaan van verloedering en verval, maar voornamelijk de bekendheid van het gebied en 

de reuring in dienst van de ontwikkeling van het gebied. Enerzijds heeft dit bij beide partijen als 

doel dat ze het gebied bekend willen maken bij de directe omgeving, om hier draagvlak te 

ontwikkelen. Anderzijds was het in beide projecten de bedoeling om bekendheid ook buiten de 

buurt/stad te genereren. In Tilburg meer in het kader van citymarketing, in Ulft om op deze manier 

projectpartners te kunnen aanspreken. Dit kan te maken hebben met dat beide casussen een 

industrieel complex met meerdere gebouwen betreffen die beide lang afgesloten zijn voor de omgeving 

(in beide onderzoeken noemt een respondent die locaties “een verborgen stad” (interview D4 en 

T3). Tijdelijke functies ingevuld door de creatieve industrie worden in deze casussen ingezet om het 

gebied weer bij hun omgeving te betrekken en om de plannen tot uitvoering te kunnen brengen.  

 

In Rohm & Haas waren de doelen voor de tijdelijk functies vanuit de gemeente gering, omdat de 

gemeente het gebied wilde ontwikkelen. Later is daar de visie van tijdelijk kwartier maken voor het 

gehele Oliemolenkwartier ontstaan, maar dat was na de plannen voor de ontwikkeling van Rohm & 

Haas. Ook De Hallen hadden een beperkt aantal doelen voor ogen toen daar tijdelijke functies 

ingezet werden. Later had de gemeente dit graag meer gedaan, maar dit kon niet door voornamelijk 

veiligheidsredenen en het grootschalige verval dat ingezet had (dit is gedeeltelijk omzeild door 

activiteiten buiten te organiseren, om buurtbetrokkenheid te kunnen genereren).  

 

De redenen met betrekking tot kwartier maken kwamen dus voornamelijk in deze twee casussen 

naar voren, in de andere twee nauwelijks. Dit in tegenstelling tot de redenen met betrekking tot 

tussentijds gebruik: deze zijn in alle casussen duidelijk naar voren gekomen.  
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6.2.2 ANALYSE RESULTATEN  

 

Net als bij de doelen, komen de resultaten van tijdelijk gebruik in Tilburg en in Ulft redelijk 

overeen. Dit kan komen omdat de projecten qua soort overeenkomen (zoals eerder vermeld zijn 

het complexen die lang afgesloten zijn geweest) en ook wat betreft het beleid dat er gevoerd wordt: 

op beide projecten zijn tijdelijke functies om dezelfde redenen actief ingezet. Bij het project de 

Hallen zijn naast enige financiële opbrengsten en het faciliteren van de creatieve industrie voor 

2011 geen verdere resultaten aan te wijzen, na 2011 wanneer tijdelijke functies wel doelbewust voor 

betrokkenheid wordt ingezet echter wel. Bij Rohm&Haas is het opvallend dat hoewel bijvoorbeeld 

de levendigheid in het gebied vergroten geen doel was, dit toch een resultaat was (net zoals bij de 

DRU, en de Werkplaats, waar tijdelijke functies wél bewust om deze reden zijn ingezet). Ditzelfde 

geldt voor het onderhouden van het pand: In het Rohm & Haas complex was onderhoud van het 

gebouw in de eerste instantie geen doel, maar is dit wel een resultaat geweest van het tijdelijke 

gebruik. In De Hallen heeft het ongeplande gekraak van een van de hallen tot gevolg gehad dat die 

hal enigszins onderhouden werd, hoewel dit dus geen doel van de gemeente was. 

 

Het genereren van financiële opbrengsten werd in alle casussen gezien als een doel, maar alleen bij 

Rohm & Haas en De Hallen als één van de belangrijkste doelen. In alle gevallen zijn er inkomsten 

verworven, en is hiermee het doel behaald. Bij de Hallen waren deze opbrengsten vergeleken met 

de kosten echter teleurstellend.  

 

Net als bij het empirisch onderzoek naar de doelen van tijdelijk gebruik, komt uit het onderzoek 

naar de resultaten naar voren dat alle resultaten zoals bekend uit de literatuur ook terug te vinden 

zijn in de cases. Daarbij zijn er ook resultaten te zien in de casussen die niet in te literatuur 

terugkomen. De ‘extra’ doelen het faciliteren van bepaalde organisaties en citymarketing, blijken 

ook aanvullende resultaten op de literatuur te zijn. Een resultaat dat ook niet uit de literatuur naar 

voren kwam en geen doel was van de gemeente Tilburg, maar wel een positief gevolg heeft, is dat 

de tijdelijkheid van de vestiging van de Hall of Fame voor de organisatie een drive is om zich te 

bewijzen. De organisatie wil over vijf jaar zorgen dat het verankerd is, om zo wellicht een meer 

permanentere plek te krijgen. Ook hebben in Tilburg de tijdelijke functies voor tijd gezorgd waarin 

een verandering van denkwijze over de gebouwen in kon plaatsvinden: In 2010 wilde men vijf 

gebouwen zeker behouden, nu is men voornemens om veel minder panden te slopen.  

 

 

6.2.3 ANALYSE DOELEN EN RESULTATEN  

 

In het theoretisch kader van deze scriptie werd gesteld evolutionaire planning een planningsvorm is 

die aansluit bij de visie dat herbestemmingsprocessen zich moeten aanpassen, willen ze overleven 

in een veranderende omgeving. Ook werd hier gesteld dat het streven naar inzetten van robuuste 

middelen een goede manier is om je aan te kunnen passen, omdat middelen die meerdere doelen 

dienen in meerdere contexten hun nut kunnen bewijzen. Uit de beschrijving van de doelen (en 

resultaten) blijkt dat met het inzetten van tijdelijke functies meerdere doelen en resultaten gepaard 

zijn, waarmee gesteld zou kunnen worden dat tijdelijke functies kunnen dienen als robuust middel.    
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6.3 Analyse van de factoren uit de context per case 
 

 

In de casussen hebben verschillende aanleidingen uit de context geleid tot het inzetten tijdelijke 

functies, en de redenen waarom ze werden ingezet. In hoofdstuk 5 is er per case een 

overzichtsschema geschetst waarin duidelijk werd wanneer en waarom tijdelijke functies een plaats 

kregen in het project. In deze paragraaf worden deze tijdslijnen aangevuld met de factoren uit de 

context die van invloed zijn geweest op het wanneer en waarom van tijdelijke functies.  

 

 

6.3.1 DE WERKPLAATS & CONTEXT 

 

Jaartal 2000-2005 Vanaf 2006 2007 - 2008 2010 2011 2012 2012-2017 2018 - ? 

Van belang 

voor tijdelijk 

gebruik 

Idee- en 

planvorming 

Spoorzone/

Werkplaats 

Politieke 

discussie 

over 

herhuisvesti

ng Hall of 

Fame 

- Gemeente 

koopt Werk- 

plaats (2007) 

- Ambitidocu-

ment Spoorzone 

goedgekeurd 

(2008) 

Intentieover 

eenkomst 

ontwikkelaar 

en gemeente 

Intrek Hall of 

Fame 

Intrek Walas 

& 

Gemeente en 

ontwikkelaar brengen 

planfasering aan 

- Crisis & 

herstelwet 

bidet 

mogelijkheden 

voor 10 jaar 

tijdelijk 

gebruik? 

Ontwikkelaar 

en gemeente 

maken 

afspraken 

voor tweede 

fase 

Het tijdelijk 

gebruik 

Gebied nog in gebruik door Nedtrain - Nedtrain 

- Hall of Fame 

- evenementen 

- Nedtrain (tot april) 

- Hall of Fame 

- Walas 

- Evenementen 

- Hall of Fame 

(min tot 2015)  

- Walas 

- evenementen 

- ? 

? 

Voornaamste 

doelen in die 

tijd voor 

tijdelijk 

gebruik  

 - Maatschap 

pelijke en 

culturele 

organisatie 

huisvesting 

bieden 

- Bekendheid van het gebied 

vergroten 

- Tegengaan verloedering 

- Ontwikkelings-instrument 

- Bekendheid van het gebied vergroten 

 

? 

Ontwikkelinge

n context 

 

 Vraag vanuit 

maatschappi

j 

 

CRISIS 

Vraag vanuit maatschappij    Andere kijk op tijdelijkheid 

 

Tabel 6.2: Tijdslijn & Context tijdelijk gebruik de Werkplaats (eigen werk). 

 

 

Tijdelijk gebruik door veelal creatieven is in deze casus heel duidelijk ingezet om De Werkplaats te 

promoten. In de eerste instantie voor zowel voor de bekendheid in de stad, als daar buiten, als 

citymarketing, zo bleek uit de documentatie (Ambitiedocument Spoorzone 2008; www.tilburg.nl, 

20-05-2012). "Omdat het een afgesloten en dood gebied is in de stad" (interview W2). Later, bleek 

uit de interviews, speelden ook argumenten als het tegengaan van verval van de gebouwen, 

verloedering van het gebied en de voordelen voor de gebiedsontwikkeling zelf een grotere rol. 

Deze verschuiving van de belangrijkste argumenten zou een gevolg kunnen zijn van de 

economische crisis, omdat de planvorming voor de definitieve invulling langer duurt. Daarbij zou 

de crisis van invloed geweest kunnen zijn op de duur waarop tijdelijke functies ruimte krijgen: “In 

betere tijden denk ik dat tijdelijkheid moeilijker een plek had kunnen krijgen, dan is het anders, dan 

gaat het op een andere manier. Gebouwen kunnen dan in één keer perfect gerestaureerd worden” 

(interview 3W). Ook de later aangebrachte fasering van de samenwerking van de gemeente Tilburg 

en de ontwikkelaar in de planning die ruimte biedt voor tijdelijkheid is te wijten aan de 

Verschuiving van argumenten 
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economische crisis: “De twee partijen zouden aanvankelijk de gehele gebiedsontwikkeling tot 2025 

gezamenlijk voor hun rekening nemen. Dat is 'een brug te ver in deze economisch sombere tijden', 

laten burgemeester en wethouders de gemeenteraad weten” (Brabants Dagblad, 01-06-2012). Toch 

wordt de crisis niet gezien als alleen maar negatief: “We zien het wel weglopen in de tijd, maar we 

zien ook wel oplossingen daardoor. Daar geeft de crisis ook echt wel instrumenten en kansen om 

dit soort dingen mogelijk te maken zonder al te veel kosten” (interview W1).  

 

Maar de ruimte voor tijdelijk gebruik is dus niet alleen door de crisis ontstaan, omdat de gemeente 

tijdelijk gebruik ook al in wilde zetten als promotiemiddel. Ook was er eerder al een 

maatschappelijke aanleiding: de maatschappelijk- en cultureel georiënteerde organisatie Hall of 

Fame zocht een nieuwe locatie, omdat hun eerdere tijdelijke huisvesting gesloopt zou gaan worden. 

De plannen voor de herhuisvesting speelden binnen de gemeente vanaf 2005/2006, omdat er ook 

"maatschappelijke belangen vanuit de gemeente zijn, om dit soort organisaties te faciliteren. Dus 

dat vinden wij ook belangrijk" (interview W1). Daarbij faciliteert de gemeente in de 

evenementenhal "ook een groot deel vanuit de vraag. Wij krijgen veel evenementenaanvragen 

binnen voor grote hallen, die zijn er te weinig in dit formaat" (interview W1). Tevens stelt een 

respondent dat: "daarnaast is het gewoon een beweging, meer organische stedenbouw. Dat is ook 

gewoon een trend in het hele ontwikkelingsgebeuren. Dat is wel volop versneld door de crisis 

natuurlijk” (interview W2).  

 

Context & Adaptatie 

 

Tijdelijkheid heeft in de plannen voor De Werkplaats vanaf het begin een prominente rol gehad. In 

die zin heeft het herbestemmingsproces geen aanpassingen gedaan naar aanleidingen van 

ontwikkelingen in de context tijdens het proces. Toen door de crisis moeilijker partijen gevonden 

konden worden, fasering werd aangebracht en er een andere kijk op tijdelijkheid ontstond, heeft 

het herbestemmingsproces hier wel op ingespeeld, door tijdelijkheid te omarmen als 

ontwikkelstrategie. Tijdelijkheid heeft, gevoed door de crisis, in deze casus een ontwikkeling 

doorgemaakt van middel voor bekendheid, naar gebiedsontwikkelingsinstrument.  
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6.3.2 DRU & CONTEXT 

 

Jaartal 1997 - 2006 Vanaf 2005 2007 - 2010 2010 - 2012 2013 - ? 

Van invloed op  Terrein raakt langzaam 

leeg (helemaal in 2003) 

OVGG neemt intrek 

Portiersgebouw (1996) 

Begonnen met de plannen 

(2005) 

Plan voor woningen in 

SSPhal 

Start restauratie portiers 

(2007) 

Verbouwing klaar (2009) 

Pand wordt in gebruik 

genomen (2010) 

SSP hal wordt 

verbouwd tot 

evenementenhal 

(2012) 

? 

Soort - IJzerexpositie en 

- evenementen in 

portiersgebouw 

- Evenementen in bijna 

alle monumenten 

 

- Evenementen in bijna alle 

monumenten 

Evenementen in 

voornamelijk SSP hal 

Evenementen 

in SSP hal 

Doelstelling Voor OVGG: een plek 

voor het ijzermuseum 

Voor de eigenaar van 

het complex: Toezicht 

Voor de gemeente: 

bekendheid van het 

dorp met het complex 

Voor BOEi: Behoud 

en toezicht 

- Reuring en bekendheid 

in dienst van de 

ontwikkeling van het 

gebied wordt het 

hoofddoel 

- Experimenteren  

- Complex teruggeven aan 

bewoners 

- Bekendheid 

- Reuring en bekendheid  

- Experimenteren met 

functies 

- Complex teruggeven aan 

bewoners 

- Reuring en 

bekendheid 

- Complex teruggeven 

aan bewoners 

 

Ontwikkelingen 

context 

- Gebouwen leeg (2003) 

- Nut wordt ingezien van tijdelijke functies 

- 2005: Wethouder aangesteld. & andere pol kleur 

 

CRISIS 

 

Tabel 6.3: Tijdslijn & Context tijdelijk gebruik DRU (eigen werk). 

 

 

De allereerste inzet van tijdelijk gebruik (de OVGG die zijn intrek nam in het complex) had als 

hoofddoelstelling het behoud van het gebouw door het tegengaan van vandalisme en natuurlijk 

verval. Gaande weg is de doelstelling van het tijdelijk gebruik meer verschoven naar een 

ontwikkelstrategie. Enerzijds om op deze manier reuring te krijgen en partijen de waarde van het 

complex in te laten zien, zodat ze in wilden stappen. Anderzijds om te kunnen experimenteren met 

functies, om de functies te kunnen kiezen die passen bij de gebouwen en de omgeving. Ook in deze 

casus heeft de financiële crisis ook zijn invloed gehad. Zou zouden er in de SSP hal eerst woningen 

gebouwd worden, maar dit plan moest onder invloed van de financiële situatie aangepast worden. 

Nu wordt de hal getransformeerd tot een evenementenhal. Die tijdelijke activiteiten zijn hiermee 

een reactie op de crisis.  

 

Tijdelijk gebruik is ook ingezet om de planvormingsperiode te overbruggen. "Planvorming kan 10 

jaar duren. En dat kan alle kanten op vliegen. Je kunt het niet bedenken. Partijen komen er bij, 

partijen haken af. Om in die periode de gebouwen te laten overleven, moet je wel zorgen dat zo'n 

gebouw in gebruik blijft" (interview D1). De verandering van de politieke ‘kleur’ van CDA naar 

PvdA en de aanstelling van Wethouder Haverdil (PvdA) hebben voor het project zeer veel 

betekend. Want hoewel zijn doel was om het hele complex definitief te ontwikkelen, zag hij het nut 

van de tijdelijke functies zeer in. Door zijn toedoen hebben veel activiteiten doorgang kunnen 

vinden, ondanks dat er niet altijd aan alle veiligheidsvoorschriften voldaan kon worden.  

 

Context & Adaptatie 

 

Waar tijdelijkheid in de eerste instantie voornamelijk gezien werd als manier om het beheer en 

onderhoud veilig te stellen waarmee de planvormingperiode overbrugd werd, werden tijdelijke 

functies vanaf ongeveer 2005 ook ingezet om te experimenteren met functies en reuring te creëren. 

Verschuiving van argumenten 
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Het eerste tijdelijke gebruik kan gezien worden als een extra stap in het herbestemmingsproces, de 

manier waarop de tijdelijke functies daarna werden ingezet kan eerder beschouwd worden als een 

ontwikkelingsstrategie. Door andere actoren in het herbestemmingsproces en de kennis die 

opgedaan is door eerdere ervaringen, werd tijdelijk gebruik anders ingezet in het proces. De crisis 

zorgde er voor dat het herbestemmingsproces van de SSP hal zich moest herzien.  

 

 

6.3.3 DE HALLEN & CONTEXT 

 

Jaartal 1996 tot 2003 2003 -2012 2010 - 2011 2012 Verder 

Van invloed op tijdelijk 

gebruik 

De GVB vertrekt, 

en de hallen komen 

leeg te staan (1996) 

- Pand wordt casco 

opgeleverd, 

bedrijfjes eruit 

(2003)  

- Verkoop gaat toch 

niet door (2003) en 

(2009) 

- Nieuwe tijdelijke 

gebruikers nemen 

hun intrek (2003) 

Hal wordt gekraakt - Laatste tijdelijke 

gebruikers (incl 

krakersverlaten de 

Hallen 

- Hallen worden 

ontwikkeld voor een 

nieuwe definitieve  

bestemming 

- Grasveldje ed 

aangelegd 

- De Hallen worden 

gerestaureerd en 

opgeleverd aan 

definitieve 

gebruikers 

Soort tijdelijk gebruik Bedrijfsverzamel 

gebouw voor 

creatieve 

ondernemers 

- Kunstenaars, 

opslag, antikraak 

(minder intensief 

dan eerst) 

Kunstenaars, opslag, 

antikraak, krakers 

Stadsboeren 

Grasveldje voor  

X  

Doel  - Bieden van huisvesting aan creatieven 

- economische opbrengsten 

- Iets terug doen 

voor de wijk) 

X 

Ontwikkelingen context  -Veel vraag naar ruimtes 

- 'dreiging dat het snel wel ontwikkeld kon 

worden' 

- Crisis 

- Onvrede bij 

krakers  

- Andere wethouder 

& projectdirecteur 

 

 

 

 

Tabel 6.4: Tijdslijn & Context tijdelijk gebruik de Hallen (eigen werk). 

 

 

Een belangrijke factor vanuit de context is dat er in Amsterdam een grote vraag is naar (grotere) 

ruimtes die tegen een laag bedrag gehuurd kunnen worden. Deze vraag komt voornamelijk vanuit 

de creatieve industrie. In Amsterdam “weet iedereen van deze behoefte, en dit soort gebouwen 

worden vaak dan zo ingericht” (interview H1). De hallen werden vanaf 2003 echter minder 

intensief gebruikt, omdat er geen investeringen gedaan werden vanwege de constante 'dreiging' dat 

het gebouw ontwikkeld zou gaan worden (interview H1&2). Daarbij gaan plannen voor definitieve 

ontwikkeling twee maal niet door: door protest van bewoners (2003) en door de crisis (2009). 

 

Ook is een hal gekraakt. In 2010 vonden de krakers dat er een einde moest komen aan “vijftien jaar 

leegstand en aan de verwaarlozing van het oude gebouw” (Het Parool, 19 mei 2012: 26). Een 

eerdere wethouder wilde de krakers koste wat kost weg hebben, maar na de herindeling van de 

stadsdelen van de gemeente Amsterdam, kwam er een nieuwe wethouder die ook begreep waarom 

de hallen gekraakt werden, en konden de krakers zonder weerstand blijven zitten (interview H1).  

Na een wisseling van de verantwoordelijke wethouder en projectdirecteur in 2010 resp. 2012, is er 

een verandering in de houding ten aanzien van tijdelijke functies te constateren. Waar het nut voor 

het project van de tijdelijke functies voornamelijk lag in het tegemoet komen aan de vraag en 

economische opbrengsten, wordt dan ook het nut gezien in de vorm van betrokkenheid van de 

wijk vergroten. Deze twee personen denken ‘out of the box’, letterlijk en figuurlijk: omdat het 
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gebouw nauwelijks meer geschikt is om activiteiten in te organiseren, verplaatste het tijdelijk 

gebruik zich naar buiten en kon het toch doorgang vinden.  

 

Context & Adaptatie 

 

 Tijdelijke functies werden in het herbestemmingsproces ingezet in afwachting van verdere 

ontwikkelingen. Pas vanaf 2011worden tijdelijke functies, dankzij de inzichten die de nieuwe 

actoren met zich mee brachten, bewust actief ingezet ten behoeve van de ontwikkeling van het 

gebied.  

 

 

6.3.4 ROHM&HAAS & CONTEXT 

 

Jaar 2002 -  

2003 

2004 2005 2006 2007 - 2010 2011 

Van invloed 

op tijdelijk 

gebruik 

- Rohm & 

Haas komt 

leeg te staan  

- Gemeente 

besluit terrein 

nog niet te 

ontwikkelen   

- Kunstenaars 

betrekken complex 

- Poolen ontwikkeld 

visie 

- Gemeente 

koopt 

complex 

- Plan van aanpak 

Oliemolenkwartier 

opgesteld 

- Discussie 

herhuisvesting Kelder 

- Kelder betrekt complex 

(2007)  

- Complex op 

monumentenlijst (2008) 

- BOEi koopt complex (2009) 

- Pand 

opgeleverd 

- Kunstenaars 

& Kelder 

definitief in 

pand 

Soort 

tijdelijk 

gebruik 

 - Kunstenaars - Kunstenaars 

- Poppodium de Kelder 

X 

Doel   - Kunstenaars & SIESTA: behoud 

- Gemeente: gebruik en activiteiten genereren omliggend gebied 

 

BOEi: behoud en financiële 

opbrengsten 

X 

Ontwikkeli

ng context 

- Terrein kon nog niet ontwikkeld worden door: 

Parkeergelegenheid nodig 

Fabriek nog in werking met Hindercirkel 

Grondvervuiling 

- Oliemolenkwartier ligt tussen twee andere ontwikkelgebieden in waar prioriteit 

aan gegeven wordt. 

-SIESTA opgericht & actief 

- Vraag creatieve industrie naar ruimte 

- Vraag van creatieve industrie 

naar ruimte 

X 

Tabel 6.5: Tijdslijn & Context tijdelijk gebruik Rohm&Haas (eigen werk). 

 

 

In de oorspronkelijke plannen voor het Oliemolenkwartier werd beschreven dat dit gebied 

ontwikkeld zou worden tot woningen. Door een aantal factoren werden deze plannen echter op 

pauze gezet: Ten eerste was er nog een werkende fabriek op het terrein, met een bijbehorende 

hindercirkel, waardoor woningen nog niet mogelijk waren. Ook was er voor deze fabriek en de 

omliggende terreinen parkeergelegenheid nodig en hadden de reeds gesloopte industrie de gronden 

dermate vervuild dat er nog geen woningen gebouwd konden worden.  

 

Daarbij ligt het Oliemolenkwartier tussen twee andere ontwikkelgebieden in en de gemeente besluit 

om, mede doordat er toch nog niet met de bouw begonnen kon worden, om deze twee gebieden 

eerst te ontwikkelen. Deze beslissing verkleinde de noodzaak tot directe sloop van de panden. 

Toch stond de sloop op de planning. In 2003 wordt SIESTA opgericht, met als belangrijkste 

speerpunt het behoud van het Rohm & Haas complex. Zij hebben de sloop tegengehouden.  

 

 



 89 

Context & Adaptatie 

 

De drie redenen waardoor het gebied nog niet ontwikkeld kon worden, boden de ruimte voor 

tijdelijk gebruik. Tijdelijkheid is in deze casus voor de gemeente en voor BOEi echter niets meer 

geweest dan een stap in het proces, totdat het complex definitief ontwikkeld kon worden.  

 

 

6.3.5. RESUMÉ 

 

Wat betreft de invloeden uit de context op de inzet van tijdelijke functies van alle casussen kunnen 

de volgende als belangrijkste aangewezen worden: de financiële crisis (DRU, De Werkplaats), vraag 

naar ruimte door de creatieve industrie (De Werkplaats, DRU, Rohm&Haas, De Hallen), 

verandering van bestuurders (Hallen en DRU) en nieuwe kennis en inzichten met betrekking tot 

tijdelijkheid (DRU, de Hallen, De Werkplaats). De financiële crisis werd eerder uit de besproken 

literatuur al aangewezen als een mogelijke aanleiding, evenals de vraag naar ruimte vanuit de 

maatschappij en politieke veranderingen. Nieuwe kennis en inzichten met betrekking tot 

tijdelijkheid vormen vanuit de empirie daarentegen een aanvulling op de besproken literatuur.  
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6.4 Invloed op succesvol gebruik van tijdelijke functies 
 

 

Uit de empirie is gebleken dat veel verschillende factoren van invloed zijn op het succesvol gebruik 

van tijdelijke functies. Voor de toepasbaarheid van dit onderzoek in de praktijk worden de 

belangrijkste invloedrijke factoren hier gepresenteerd. Als eerste worden twee thema’s van dit 

onderzoek, industrieel erfgoed en creatieve industrie besproken. Ondanks dat deze thema’s in de 

cases een gegeven waren, worden ze hier toch behandeld, omdat er met betrekking tot de invloed 

op succesvol gebruik van tijdelijke functies enige interessante opmerkingen te plaatsen zijn.  

 

 

6.4.1 INDUSTRIEEL ERFGOED  

 

In alle casussen wordt industrieel erfgoed tijdelijk herbestemd. Dit betekent dat de casussen 

enorme complexen betreffen (DRU complex en De Werkplaats) met meerdere gebouwen, of 

enorme panden (Rohm&Haas en de Hallen). Zo is industrieel erfgoed zelf de eerste factor die van 

invloed is op tijdelijk gebruik: de omvang van de gebouwen/complexen die herbestemmen een lang 

traject maakt, zorgt er voor dat er ruimte wordt geboden voor tijdelijke functies. Daarnaast 

betreffen de projecten allemaal monumenten (rijks- of gemeentelijk). Verwacht werd dat dit gezien 

de bijkomende regels, het tijdelijk gebruik zou bemoeilijken, maar dit is uit de empirie niet 

gebleken. Het bood eerder ruimte: “Want ja, het is een rijksmonument, dus je mag het niet 

afbreken” (interview D1). Daarnaast kan eerder gesteld worden dat de status en uitstraling gezorgd 

hebben voor betrokkenheid van omwonenden, geïnteresseerden en/of de politiek. Men wilde de 

panden graag herbestemmen, en het nut van tijdelijke functies hiervoor werd ingezien waardoor 

deze de ruimte kregen. De positieve invloed van een monumentenstatus is op deze manier niet uit 

de literatuur naar voren gekomen, en vormt hiermee een aanvulling op de besproken literatuur.  

 

 

6.4.2 CREATIEVE INDUSTRIE 

 

Tevens is in alle casussen sprake van (onder andere) de creatieve industrie als tijdelijke gebruikers. 

Ook dit kan een bepalende factor zijn voor het succes van de tijdelijke functies. Voor het succesvol 

behalen van doelen als financiële opbrengsten is het geen vereiste dat de creatieve industrie 

gebruikt maakt van de panden. Bij De Hallen is de creatieve industrie wel ingezet, maar heeft dit 

niet zijn volledige waarde kunnen bewijzen (dit was echter ook het doel niet). Uit deze casus is 

gebleken dat niet alle sectoren van de creatieve industrie alle voordelen van tijdelijke functies met 

zich mee brengen. Hiervoor is interactie met de buurt/bezoekers voor nodig. Mede door de aard 

van de werkzaamheden (voornamelijk computerwerk) heeft dit hier niet of nauwelijks 

plaatsgevonden.  

 

Wanneer er sprake is van doelen met betrekking tot kwartier maken, dan wordt het nut van de 

creatieve industrie duidelijker. In De Werkplaats en DRU wordt deze industrie duidelijk ingezet 

met deze reden. Voor beide projecten is interactie met de buurt en bezoekers belangrijk, om zo de 

levendigheid op het gebied te vergroten. Alle respondenten onderschrijven dit belang. Openheid 

van de gebouwen en complexen is hierbij echter wel zeer belangrijk. In De Hallen heeft de 

creatieve industrie jaren lang gewerkt, zonder dat de buurt dit echt door had. Dit kwam, naast dus 

de aard van het werk, ook doordat het complex afgesloten was en de vorm van het gebouw: er 
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waren geen ramen aan de straatkanten op ooghoogte. Hierbij volgde de vorm dus functie, in plaats 

van andersom. Uit de literatuur kwam eerder naar voren dat industrieel erfgoed een goede 

vestigingsplaats is voor de creatieve industrie, hetgeen ook uit de empirie gebleken is, maar een 

aanvulling hierop is echter dat het type creatieve industrie wel bepalend is voor de mate waarin ze 

kwartier kunnen maken. 

 

 

6.4.3 EIGENAARSCHAP & DOEL 

 

Het eigenaarschap van de panden waarin deze tijdelijke functies plaatsvonden speelde ook een rol 

en het verschilde gedurende de tijd. Alleen De Werkplaats en de Hallen zijn de gehele periode van 

tijdelijke functies eigendom van de gemeente (geweest). In Tilburg bij De Werkplaats heeft het feit 

dat de gemeente de eigenaar is enerzijds positieve gevolgen voor het tijdelijke gebruik. De 

gemeente zet op het gebied heel duidelijk tijdelijke functies in (met als doel de ontwikkeling van het 

gebied en het faciliteren van maatschappelijke en culturele organisaties), met beschikbaarheid van 

personeel (zelfs een programmacoördinator tijdelijke programmering) en middelen als gevolg. Een 

nadeel van het feit dat de gemeente eigenaar is, is dat er heel streng met procedures omgegaan 

wordt, hetgeen voor vertraging zorgt. Bij De Hallen had het eigenaarschap van de gemeente andere 

invloed, omdat de gemeente een ander doel voor ogen had: het complex zo snel mogelijk opleveren 

aan een ontwikkelaar. In de tussentijd kon het gebouw dan wel verhuurd worden aan creatieve 

ondernemers, waarbij financiële opbrengsten gewenst waren. Maar omdat de gemeente als 

overheidsinstelling geen marktconformere huur kon vragen, waren de financiële opbrengsten niet 

zoals gehoopt. Bij de Werkplaats is tijdelijk gebruik ingezet om verschillende redenen, waardoor het 

tijdelijke gebruik op verschillende manieren te verdedigen is. Op deze manier kunnen verschillende 

afdelingen/partijen hun voordeel in het gebruik inzien en kan er uit verschillende potjes geld 

vandaan gehaald worden (bv. marketing, maatschappelijke ondersteuning en gebiedsontwikkeling).  

 

Het verloop van eigenaarschap van het portierscomplex op de DRU en Rohm&Haas komt 

opvallend overeen: bij de aanvang van tijdelijke functies waren de panden nog van de laatste 

gebruikers. Zij vonden het tijdelijk gebruik ‘prima’, ze zagen hier voordelen in in de vorm van 

voornamelijk beheer. In beide casussen werden de panden daarna overgedragen aan de gemeente. 

Voornamelijk bij de DRU had dit tot gevolg dat tijdelijke functies actiever werden ingezet, omdat 

deze werden ingezet ter bevordering van de gebiedsontwikkeling. Hiervoor werden ook middelen 

en personeel vrijgemaakt. In Amersfoort had de gemeente niet veel belang bij de tijdelijke invulling. 

Hier kan geconstateerd worden dat het doel van de gemeente buitenspel gezet kan worden door 

het doorzettingsvermogen van andere partijen, in dit geval de kunstenaars en SIESTA. De 

bedoeling van de gemeente was namelijk om het pand te slopen. Maar, nadat het een gemeentelijk 

monument geworden was, om het pand te laten ontwikkelen. Als laatste werd in beide casussen de 

panden aan BOEi overgedragen, wiens primaire doelstelling het herbestemmen van de panden is, 

zodat ze behouden blijven. Het nut van tijdelijke functies wordt door BOEi onderkend, maar het 

doel is om de panden zo snel mogelijk definitief te ontwikkelen. In beide cases betekende dit dan 

ook het einde van de tijdelijke functies. Voor de DRU had BOEi echter wel een klein budget voor 

onderhoud, dat in de eerste instantie naar de OVGG ging.  
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6.4.4 POLITIEK 

 

Uit verschillende cases komt naar voren dat betrokkenheid van politieke personen van grote 

invloed kan zijn op de inzet van tijdelijke functies. Vooral bij de DRU was dit een belangrijke 

factor: de wethouder heeft veel gelobbyd in zijn netwerk om financiële middelen te krijgen en was 

bereid risico's te nemen (bijvoorbeeld het niet altijd voldoen aan veiligheidsvoorschriften), 

waardoor tijdelijke activiteiten toch doorgang konden vinden. Ook in Amsterdam vond een 

wethouder het belangrijk om "wat terug te doen voor de wijk". In Tilburg zijn er ook een 

burgemeester en wethouder betrokken bij het project, deze "overrulen niet", maar "houden wel een 

sterk pleidooi" (interview W3). Bij Rohm&Haas kwam de invloed van de politieke betrokkenheid 

niet erg naar voren, wat betreft het tijdelijke gebruik van het pand. Gesteld kan wel worden, dat 

wanneer er sprake was van grote politieke betrokkenheid, dit resulteerde in beschikbaarheid van 

middelen. In de literatuur kwamen politieke factoren en interpersoonlijke factoren los van elkaar 

naar voren, maar uit de casussen is gebleken dat juist ook bestuurders kenmerken vertonen die 

horen bij interpersoonlijke factoren zoals leiderschap en enthousiasme. Deze twee soorten factoren 

zijn daarom als verbonden te beschouwen.  

 

 

6.4.5 INTERPERSOONLIJKE INVLOEDEN 

 

Maar naast politieke betrokkenheid en enthousiasme bleek het ook erg belangrijk dat andere 

soorten actoren erg enthousiast waren. Bij de DRU en De Werkplaats, waar tijdelijke functies 

gezien worden als een ontwikkelingsinstrument, was er zeker sprake van enthousiaste 

projectmedewerkers die andere mensen in de organisatie en daarbuiten mee kregen. Daarbij was 

het erg belangrijk dat alle betrokkenen deze visie op tijdelijkheid deelden. Een respondent gaf aan 

dat niet iedereen deze visie deelt, en dat dit het proces soms kan bemoeilijken. Betrokken personen 

met goede contacten kwam ook vaker naar voren als succesfactor. Maar ook personen buiten de 

gemeente kunnen met hun enthousiasme invloed hebben op het proces: Bij Rohm&Haas waren 

het de kunstenaars en SIESTA en daarna ZEEP die vurig streden voor het behoud van het 

complex.  

 

Duidelijk werd ook dat wanneer kwartier maken het doel was, dat een grote ambtelijke 

betrokkenheid vanuit de gemeente vereist was. Kwartier maken geschiedde in beide cases waar dit 

het belangrijkste doel was onder andere door veel kortdurende activiteiten. Hier moet vergeleken 

met tijdelijke herbestemmingen van langere duur relatief veel geregeld voor worden door en met de 

gemeente. Dit was echter geen faalfactor, omdat de gemeente voor deze activiteiten ook een actieve 

facilitator was/is.  

 

 

6.4.6 PROCEDURES/REGELS/VOORSCHRIFTEN 

 

De mate van betrokkenheid van de politiek heeft, zoals eerder aangegeven, invloed zaken als op de 

beschikbaarheid van financiële middelen of de inzet van tijdelijk functies. Een andere belangrijk 

factor waar de betrokkenheid van de politiek ook invloed op kan hebben, is hoe er met procedures 

omgegaan wordt. In één case is deze betrokkenheid zeer duidelijk naar voren gekomen. De 

wethouder zelf gaf in bepaalde gevallen aan dat de procedures genegeerd moesten worden, om zo 

activiteiten toch doorgang te laten vinden: “Je moet op het randje balanceren van wat kan” 

(interview D2). In de Hallen was het probleem echter dat het gebouw in dermate slechte staat was, 
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dat er enorme investeringen plaats hadden moeten vinden om tijdelijke functies te kunnen laten 

plaatsvinden. Om deze reden is er van dit pand veel minder gebruik gemaakt dan de gemeente had 

gewild: men had hier graag veel meer activiteiten en evenementen laten plaatsvinden. In Tilburg 

omzeilt men deze hoge verbouwingskosten door een hal een overdekte binnenplaats van te maken.  

 

Ook ‘tijd’ is van invloed geweest op de succesvolle inzet van tijdelijk herbestemmen. In positieve 

zin bijvoorbeeld bij de DRU cité industrielle: “Mensen enthousiast maken voor het gebouw, en ja, 

daar moet je veel tijd in steken” (interview D1). Bij de Hallen was het gebrek aan, of beter gezegd 

de onduidelijkheid over de tijd van negatieve invloed geweest. Deze onduidelijkheid leidde tot 

onzekerheid over de periode waarvoor het gebouw beschikbaar was voor tijdelijke functies. 

Organisaties konden daarom geen minimale periode gegarandeerd worden, waardoor zij de 

noodzakelijke investeringen niet wilde doen. Tijd komt ook terug in het gebruik dat gemaakt wordt 

van ‘het juridische tij’. In Tilburg wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de crisis- en 

herstelwet bieden, en wanneer deze in de toekomst de mogelijkheid biedt om tijdelijk 

bestemmingen te verlengen van 5 naar 10 jaar, dan zal deze mogelijkheid ook aangegrepen worden 

om “tijdrovende en kostenverhogende bestemmingsplanwijzigingen te vermijden ” (interview W3).  

 

De fungerende bestemmingsplannen kunnen ook invloed uitoefenen op de tijdelijke functies. In 

Ulft en in Amersfoort is men hier mee omgegaan door hele brede bestemmingsplannen voor de 

gebieden op te stellen. Hierdoor kunnen verschillende soorten functies nu en in de toekomst 

toegestaan worden op de gronden.  

 

Gebrek aan kennis over de juridische randvoorwaarden noemen alle respondenten als van grote 

invloed op het proces. Hier wordt op verschillende manieren mee omgegaan: Door tijdelijk gebruik 

te laten plaatsvinden, zonder dat alle regels helemaal uitgezocht worden, door de juridische adviseur 

van de gemeente in te schakelen of door kennis van buiten te halen: adviseur die ervaring met 

andere projecten heeft.  
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Hoofdstuk 7:     

 

Conclusie 
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Na 6 hoofdstukken verkennen, verklaren, verzamelen en vergelijken, kan in dit hoofdstuk de balans 

worden opgemaakt. Als eerste zullen de drie empirische deelvragen beantwoord worden, waarna 

uiteindelijk het antwoord geformuleerd kan worden op de centrale vraagstelling:  

 

“Op welke manier kan de creatieve industrie fungeren als tijdelijk middel met als doel in te spelen op een 

veranderende omgeving van herbestemmingsprocessen van industrieel erfgoed, en welke factoren zijn van 

invloed op succesvol gebruik van tijdelijke functies?” 

 

In de conclusie zal het conceptuele model wat aan de hand van de theorie in hoofdstuk drie opgesteld is 

worden getoetst aan de empirische bevindingen, waardoor het conceptueel model aangevuld kan worden. Als 

laatste zal in de slotbeschouwing mijn mening ten aanzien van de rol van tijdelijke functies in de 

ruimtelijke ordening duidelijk worden.  
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7.1 Empirische deelvragen 
 

 

7.1.1. DEELVRAAG 4 

 
Deelvraag 4 is “Op welke manier wordt de creatieve industrie tijdelijk ingezet?” en is opgesplitst in 

twee subdeelvragen:  

 

a) Met welke doelstelling is de creatieve industrie tijdelijk ingezet?  

b) Wat is het resultaat van het tijdelijk inzetten van de creatieve industrie? 

 

Uit de verkenning van de empirie in hoofdstuk 5 en 6 kwam naar voren dat het de variatie van het 

soort tijdelijke functies groot is: dit varieert namelijk van eendaagse activiteiten (voorstellingen, 

fotoshoots, optredens, festivals, markten, beursen ed.) tot tijdelijke functies ingevuld door de 

creatieve industrie die jaren duren (expositie, creatieve ondernemers zoals architecten- en 

ontwerpbureaus en jongerenorganisatie). Paradoxaal is dat in twee casussen evenementen een meer 

permanent karakter kregen: de huisvesting van deze activiteiten werden ontwikkeld tot permanente 

evenementenlocaties.  

 

De empirie voor de deelvragen is geanalyseerd aan de hand van de twee subcategorieën van 

manieren om tijdelijk  gebruik in te zetten die gedestilleerd zijn uit de literatuur: Tijdelijk gebruik 

kan ingezet worden als 'tussentijds gebruik' waarbij de ruimte gevuld wordt, en als middel om 

'kwartier te maken', waarbij er meer interactie is met de omgeving en het creëren van waarde 

belangrijk is. Uit de empirie kwam naar voren dat in drie van de vier cases beide hoofddoelen 

bewust zijn na gestreefd.  

 

De redenen voor tussentijds gebruik zijn voornamelijk het tegengaan van verval en verloedering en 

het genereren van economische opbrengsten. Het tegengaan van het kraken van de gebouwen 

kwam nauwelijks naar voren in de interviews, dit in tegenstelling tot de analyse van de literatuur. 

Een reden om tijdelijke functies in te zetten als tussentijds gebruik die niet uit de literatuur naar 

vormen kwam, maar uit de empirie des te meer, is het willen faciliteren van 

(maatschappelijke/creatieve/culturele) organisaties. Deze doelstelling is hiermee een aanvulling op 

de bestaande literatuur. De duur van dit soort tijdelijke functies die om deze redenen werd ingezet 

was vaak langer.  

 

Het willen kwartier maken kwam in twee casussen heel duidelijk naar voren - daar was het zelfs een 

ontwikkelingsstrategie - en in de twee andere in beperkte mate. Tijdelijke functies als kwartier 

makers werden onder andere ingezet om te experimenteren met nieuwe functies, om de 

levendigheid en de reuring in het gebied te vergroten en om de bereidheid van de actoren te 

vergroten. Naast de uit de literatuur reeds bekende redenen kwam ook citymarkering naar voren als 

een reden. In de twee casussen waar kwartier maken een belangrijke rol in nam, werd een 

combinatie gemaakt tussen tijdelijke functies van korte en lange duur. Er werd veel gebruik 

gemaakt van eendaagse creatieve activiteiten, deze genereerden veel verschillende soorten groepen 

bezoekers die kort op het terrein verbleven. Maar om ook continuïteit op het terrein te hebben, 

werd er in beide cases tevens gebruik gemaakt van tijdelijke functies van langere duur.  
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De resultaten voor het inzetten van tijdelijke functies als tussentijds gebruik en kwartier maken 

komen grotendeels overeen met de redenen waarom ze zijn ingezet. In één case viel het resultaat 

echter tegen: de financiële opbrengsten waren minder dan gehoopt door grote kosten. Wanneer het 

genereren van financiële middelen, zo blijkt uit de praktijk,  een belangrijk doel is van het inzetten 

van tijdelijke functies, dan kan beter een andere industrie ingezet worden, gezien het budget van de 

creatieve industrie. 

 

Daarnaast zijn er ook andere resultaten behaald dan vooraf de bedoeling was: tijdelijke functies 

boden ruimte voor tijd waarin de manier waarop gedacht werd over slopen kon veranderen, 

tijdelijkheid kan als stimulans werken voor de gebruikers om aan te tonen dat ze permanent moeten 

blijven zitten en in één case heeft het resultaat van de tijdelijke functies als kwartier maker als 

inspiratiebron gediend voor de manier van ontwikkeling van het omliggende gebied.  

 

Conclusie 

 

Enerzijds worden tijdelijke functies 'passief' ingezet als tussentijds gebruik, anderzijds is er een 

'actievere' benaderingswijze ten aanzien van tijdelijke functies te aanschouwen wanneer deze 

ingezet worden met kwartier maak-doelstellingen. Beide doelstellingen leiden in de meeste gevallen 

tot de gewenste resultaten, waarbij er soms zelfs niet voorziene positieve resultaten te constateren 

zijn.  

 

 

7.1.2 DEELVRAAG 5 

 

Deelvraag 5 is "Welke ontwikkelingen in de context hadden op wat voor manier invloed op het 

herbestemmingsproces doordat ze leidden tot het inzetten van tijdelijke functies ingevuld door de 

creatieve industrie?"  

 

Uit de analyse van de factoren uit de context kunnen verschillende ontwikkelingen aangewezen 

worden die invloed hebben gehad op de bestudeerde herbestemmingsprocessen. Een belangrijke 

invloed heeft de financiële crisis gehad. Deze zorgde er in twee casussen voor dat oorspronkelijke 

plannen niet door konden gaan, waarna de panden waar deze plannen betrekking op hadden 

gebruikt konden worden voor tijdelijke activiteiten. Belangrijker nog is dat door de crisis op zoek 

moest worden gegaan naar een andere manier van ontwikkelen, waardoor tijdelijk herbestemmen 

gebruikt werd als ontwikkelinstrument. De vraag naar ruimte door de creatieve industrie is ook een 

invloedrijke factor geweest die in alle casussen naar voren is gekomen, deze heeft geleid tot de wil 

van de gemeente om de partijen te faciliteren of tot het actief benaderen van de eigenaar van het 

pand door de creatieve industrie zelf. Veranderingen van bestuurders en nieuwe inzichten en/of 

kennis met betrekking tot tijdelijkheid hebben in drie casussen geleid tot het inzetten van tijdelijke 

functies of het anders inzetten van tijdelijke functies.  

 

Conclusie 

 

De vraag naar ruimte door de creatieve industrie had voornamelijk invloed op het proces doordat 

tijdelijkheid meer als 'extra stap' ingezet werd. De vraag naar ruimte was er, evenals de wil om deze 

partijen te faciliteren. De faciliterende partij zag tevens de voordelen in de vorm van behoud en 

financiële opbrengsten in. Hiermee leidde deze ontwikkeling tot het inzetten van tijdelijke functies 

als 'tussentijds gebruik'. De invloeden van de financiële crisis, de verandering van bestuurders en 
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nieuwe kennis en inzichten met betrekking tot tijdelijkheid resulteerden in ander soort verandering. 

Deze ontwikkelingen hadden namelijk tot gevolg dat tijdelijke functies meer in dienst van de 

voortgang van het proces werden ingezet, als ontwikkelingsinstrument. Deze manier van tijdelijke 

functies inzetten pas meer bij 'kwartier maken'. Veranderingen in de context kunnen zo leiden tot 

de ontwikkeling van het gebruik maken van tussentijds gebruik naar het bewust inzetten van 

tijdelijke functies als kwartier makers. 

 

 

7.1.3 DEELVRAAG 6 

 

Deelvraag 6 is "Welke succes- en faalfactoren hebben invloed op een succesvolle invulling van 

tijdelijke functies door de creatieve industrie?" 

 

In de analyse in hoofdstuk 6 zijn factoren besproken die van invloed zijn op het succesvol gebruik 

van tijdelijke functies. Hieruit kwam onder andere naar voren dat het eigenaarschap zowel een 

succes- als een faalfactor kan zijn. Eigenaarschap door de gemeente kan invloed hebben op de 

manier waarop er met regels omgegaan wordt, maar dit verschilt per gemeente. Dit kan extra streng 

zijn, omdat men voor zichzelf een voorbeeldfunctie ziet, of juist soepel, omdat men bereid is om 

risico's te nemen. Ook van invloed op de mate van succes van de invulling is niet alleen wie de 

eigenaar is, maar ook welk doel de eigenaar met de tijdelijke functies voor ogen heeft. Dit doel is 

van invloed op de beschikbaarheid van financiële en personele middelen. Van invloed op de 

beschikbaarheid van middelen is ook de mate van politieke betrokkenheid. Deze betrokkenheid 

kan ook van invloed zijn op de manier waarop er met regels omgegaan wordt, hetgeen het tijdelijke 

gebruik kan vergemakkelijken of bemoeilijken. Procedures an sich vormden in iedere casus een 

faalfactor, maar door hier andere succesfactoren op in te zetten, werd er hier mee omgegaan: 

politieke durf om risico’s te nemen, vergaren van kennis door buitenaf adviseurs te zoeken, 

financiële middelen om aan randvoorwaarden te kunnen voldoen en creatieve inzichten van het 

projectteam om bepaalde randvoorwaarden te vermijden.  

 

De mate waarin tijdelijke functies succesvol ingezet worden door de creatieve industrie, is ook van 

de aard van de creatieve industrie zelf afhankelijk. Als het doel is om ook kwartier te maken in het 

pand of gebied, dan is het noodzakelijk dat er disciplines uit de creatieve industrie ingezet worden 

die veel interactie hebben met de omgeving of bezoekers: de mate van interactie van de creatieve 

industrie kan dus een succes- of faalfactor zijn. Het gebouw moet hier fysiek ook geschikt voor 

(gemaakt) zijn, als dit het geval is, of wanneer dit zo gemaakt kan worden, dan is het ook een 

succesfactor.  

 

Het hebben van meerdere doelen kan niet alleen het uitgangspunt zijn in bepaalde gevallen, maar 

het kan ook een succesfactor zijn: Wanneer de inzet van tijdelijke functies op meerdere manieren 

uit te leggen is, dan kunnen verschillende afdelingen/partijen geënthousiasmeerd worden, wat kan 

resulteren in een succesvollere inzet van tijdelijke functies.  

 

Conclusie 

 

Van invloed op de succesvolle invulling van tijdelijke functies door de creatieve industrie zijn 

eigenaarschap, de fysieke staat van het gebouw, het doel dat de eigenaar voor ogen heeft, de 

beschikbaarheid van financiële en personele middelen, inter persoonlijke factoren, politieke 

betrokkenheid en welke sector van de creatieve industrie ingezet wordt.  



 99 

 

De factoren die voor tussentijds gebruiken en voor kwartier maken anders zijn, zijn de aard van de 

creatieve sector die ingezet wordt (voor kwartier maken is interactie nodig) de fysieke kenmerken 

van het complex (de ruimte moet geschikt zijn voor interactie) en de betrokkenheid van het 

projectteam moet groter zijn (in tegenstelling tot functies van langere duur in de tussentijd, is voor 

kwartier actieve inzet gewenst om alle activiteiten te faciliteren). Procedurele factoren kunnen bij 

kwartier maken extra belemmeren, omdat voor kwartier maak functies vaak zwaardere 

voorwaarden gelden.  

 

7.2 Conclusie 
 

 

Met het formuleren van de antwoorden op de deelvragen, werd stap voor stap het antwoord 

voorbereid op de centrale vraag van deze scriptie:  

 

“Op welke manieren kan de creatieve industrie fungeren als tijdelijk middel met als doel in te spelen 

op een veranderende omgeving van herbestemmingsprocessen van industrieel erfgoed en welke 

factoren zijn van invloed op een succesvolle inzet?” 
 

 

7.2.1 VERKENNING THEORIE  

 

Uit de theorie werd eerder het volgende geconcludeerd: Adaptaties zijn - volgens de complex 

adaptieve systemen theorie - nodig om te kunnen 'overleven' in een veranderende omgeving. Deze 

adaptaties vinden plaats onder invloed van ontwikkelingen van buiten het systeem en door 

veranderingen binnen het systeem (wanneer actoren leren en op elkaar reageren). Tijdelijke 

herbestemmingen kunnen, met hun veelheid aan mogelijke resultaten, beschouwd worden als 

robuuste middelen, omdat ze meerdere doelen kunnen dienen. Middelen die dus in meerdere 

contexten hun nut kunnen bewijzen. Tijdelijk herbestemmen (in de vorm van tussentijds gebruik, 

dan wel kwartier maken door de creatieve industrie) zou een dergelijke adaptatie van het 

herbestemmingsproces zijn én zou het herbestemmingsproces robuuster kunnen maken voor 

mogelijke veranderingen van de context in de toekomst.  
 

 

7.2.2 VERKENNING EMPIRIE 

 

Uit de empirie blijkt dat tijdelijke functies enerzijds een ondergeschikte rol kunnen hebben in het 

herbestemmingsproces, waarmee het inzetten ervan van kleine invloed is op de uitkomst van het 

proces. Anderzijds kan geconcludeerd worden dat er in andere gevallen juist een grote rol 

weggelegd is voor tijdelijke functies, vanwege de grote invloed op de uitkomst van het proces 

 

Dit onderscheid sluit aan bij de tweedeling van tijdelijke functies als tussentijds gebruik en tijdelijke 

functies als kwartier maken. Tussentijds gebruik is, zo zou gesteld kunnen worden, een 'passievere' 

adaptatievorm. Het kan ingezet worden in gevallen wanneer tijdelijk gebruik als een overbrugging 

gezien wordt, in afwachting van een tijd waarin het pand of complex wel definitief herbestemd kan 

worden. In de tussentijd kan geprofiteerd worden van de voordelen als behoud, tegengaan van 
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verloedering en enige financiële opbrengsten. Tijdelijk gebruik vormt hiermee een extra stap in het 

herbestemmingsproces. Dit proces verandert hier echter in wezen niet aanzienlijk mee.  

 

Een 'actievere' adaptatievorm doet zich voor wanneer tijdelijke functies bewust worden ingezet in 

dienst van de ontwikkeling van het pand of complex. Resultaten als vergrootte levendigheid en 

bereidheid van actoren om mee te werken en experimenteren met nieuwe functies kunnen de 

drager zijn van de (definitieve) ontwikkeling van een pand of complex. Terwijl tijdelijke functies om 

deze redenen ingezet worden, kan tegelijkertijd ook van de tussentijds gebruik voordelen 

geprofiteerd worden. Tijdelijk gebruik vormt op deze manier meer dan een extra stap in het proces: 

het zorgt voor een andere manier van ontwikkelen, het is een verandering van het proces. Duidelijk wordt 

ook dat er op het kwartier maken andere succes- en faalfactoren van toepassing zijn.  

 

 

7.2.3 ANTWOORD THEORIE & EMPIRIE 

 

In het onderstaande model, wat een aanpassing van het conceptuele model is, wordt deze 

tweedeling aangegeven. Waar vanuit de literatuur gesteld werd dat het inzetten van tijdelijke 

functies de uitkomst kan zijn van de adaptatie van het herbestemmingsproces, kan naar aanleiding 

van de empirie dit model uitgebreid worden: het inzetten van tijdelijke functies kan op twee 

manieren haar nut bewijzen in veranderende contexten. Enerzijds door de creatieve industrie in te 

zetten voor tussentijds gebruik van de ruimtes (de meer 'passievere' inzet), anderzijds door de 

creatieve industrie in te zetten om kwartier te maken in dienst van de ontwikkeling van het 

pand/complex (de meer 'actievere' inzet). Uit de empirie is echter gebleken dat voor kwartier 

maken en voor tussentijds gebruik echter niet dezelfde factoren die van invloed zijn op het succes 

van het inzetten van de tijdelijke functie gelden, ook dit wordt aangegeven in het conclusiemodel.  

 

 
Figuur 7.1: Aangepast conceptueel model (eigen werk) 

 

Naast dat tijdelijk herbestemmen er voor kan zorgen dat er ingespeeld wordt op de veranderende 

omgeving, kan het ook, wanneer het ingezet wordt als robuust middel - dat wil zeggen in dienst van 

meerdere doelen –, dienen als flexibel uitgangspunt voor toekomstige veranderingen in de 

toekomst. Dit kan alleen wanneer tijdelijk herbestemmen ingezet vanuit kwartier maak 
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doelstellingen. Alleen dan kan tijdelijk herbestemmen leiden tot verschillende resultaten (kwartier 

maken én tussentijds gebruik) die nuttig zijn in verschillende mogelijke toekomsten. Op deze 

manier is ook de titel van deze scriptie ‘Tijdelijkheid voor de Eeuwigheid’ verklaard: tijdelijke 

functies die enerzijds worden ingezet voor het behoud van industrieel erfgoed, en – op abstracter 

niveau – voor het voortbestaan van het herbestemmingsproces.  
 

 

 

7.3 Slotbeschouwing 
 

 

In dit onderzoek stonden de begrippen industrieel erfgoed, tijdelijk herbestemmen en de creatieve 

industrie centraal. Hoofdstuk twee is besteed aan het duidelijk maken wat deze begrippen met 

elkaar te maken hebben en op welke manier ze elkaar kunnen versterken. In deze slotbeschouwing 

laat ik deze relaties even los, en focus me op één begrip: tijdelijk herbestemmen.  

 

Het doen van dit onderzoek heeft me bewuster gemaakt van de tijdelijke functies die er in mijn 

eigen leefomgeving te herkennen zijn, zoals pop-up galerieën in leegstaande winkelpanden en anti-

kraak verhuur in huizen die niet meer gebruikt worden. Tevens heeft het doen van dit onderzoek 

me er nog sterker van overtuigd dat tijdelijke functies geen 'nieuw' verschijnsel meer zijn, maar dat 

ze meer onderdeel zijn geworden van de huidige ruimtelijke ordening. Spit & Zoete (2009) 

definiëren ruimtelijke ordening als het zoekproces voor de ruimtelijke inrichting van een 

veranderende samenleving en het maken van keuzes hoe en waar functies tot hun recht komen, 

vooral met het oog op de lange(re) termijn ontwikkeling, inclusief de reflectie daarop (Spit & Zoete, 

2009: 13). Van de veranderende samenleving die onderdeel uitmaakt van deze definitie is 

momenteel zeker sprake op financieel gebied: de financiële crisis heeft een enorme impact op de 

ruimtelijke ordening. De onzekerheid die voortkomt uit de huidige situatie zorgt er voor dat van 

grote definitieve plannen veel minder sprake is.  

 

Mijn mening is dan ook dat tijdelijkheid een grote rol heeft en extra zal gaan krijgen in de 

ruimtelijke ordening. Deze onzekerheid bemoeilijkt definitieve nieuwe invullingen van panden, en 

biedt dus ruimte voor meer tijdelijke invullingen. Met de 'kwartier maak rol' van tijdelijke functies 

waar in dit onderzoek veelvuldig over gesproken is, kunnen tijdelijke functies een grote rol spelen 

in de lange termijn visie van de ruimtelijke ordening, niet ondanks, maar dankzij de onzekerheid. 

Juist omdat plannen voor de lange termijn in deze tijden extra lastig zijn, treedt je met het scala van 

mogelijkheden van tijdelijke functies de toekomst open tegemoet, in plaats van de deur dicht te 

gooien, "omdat nu toch niets kan". Daarbij zijn de meningen verdeeld of de huidige situatie tijdelijk 

is, of nieuw. Met andere woorden: of we deze situatie 'uit moeten zitten' of dat we ons hier aan 

definitief aan moeten passen. In dat laatste geval zou tijdelijkheid een permanente rol kunnen 

krijgen in de ruimtelijke ordening.  

 

Deze veranderlijkheid van de termen tijdelijkheid en permanent werd eerder al duidelijk in de 

geciteerde wet van Murphy die op pagina 3 van deze scriptie staat. Toch terugkoppelend naar 

industrieel erfgoed is gezien dat eeuwenoude industriële fabrieken sloten, plannen voor definitieve 

ontwikkelingen sneuvelden door de financiële crisis, en tijdelijke functies in sommige cases een 

definitieve plek in de herbestemming van het industrieel erfgoed kregen. Naar aanleiding van deze 

slotbeschouwing en het voorgaande onderzoek kan inderdaad gesteld worden dat: "Niets is zo 

permanent als tijdelijkheid, en niets is zo tijdelijk als wat permanent wordt genoemd".  
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