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De Hoef West: monofunctionele werklocatie



Ambitie: 
De Hoef-West als gemengde stadswijk



Werklocaties van de toekomst
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Trends kantorenmarkt van de toekomst

1. Behoefte kantoorruimte verandert van traditioneel
naar nieuw type omgeving, gebouwen en
(flex)concept.

2. Technologische ontwikkelingen
3. Sociale en maatschappelijke betekenis: well-working 

en well-being
4. Concentratiebeweging (landelijk, regionaal en lokaal): 

tijd gelimiteerd, ontzorging, voorkeur voor mix van 
werken, leven en wonen

5. Vervagen van grens tussen werk en leven
6. ‘Gig-economy’ 
7. ‘Beleving’ voor ‘war on talent’





Doel

Investeren in agglomeratiekracht, na verbeteren 
bereikbaarheid, nu investeren in vergroten massa. 

1. Talent aantrekken en vasthouden 
2. Economie vernieuwen door kennisdeling en innovatie 

(concentratie van ‘denkers’ en ‘doeners’): inclusieve 
arbeidsmarkt

3. Excellente zakelijke dienstverlening: juiste condities 
waarin sector zich graag vestigt: bereikbaarheid, 
voldoende levendigheid en voorzieningen dichtbij

Bron: College van Rijksadviseurs, Guiding Principles Metro Mix, april 2019



Waarom mengen?

• Ruimtedruk!
• Veranderingen in huisvestingswensen en locatie-

voorkeuren 
• Meer behoefte aan flexibel gebruik
• Adaptief: steeds sneller veranderende vraag 

(ruimtevraag) – (gebruiksvraag)
• Stimuleren uitwisseling bedrijven en innovatie
• Gemengde gebieden leefbaarder

• En daarnaast: verdichten, terugdringen mobiliteit & CO2, 
klimaatadaptatie, evenwichtiger gebruik van 
infrastructuur en vastgoed



Praktisch

• Kleinschalige en middelgrote bedrijven (van allerlei 
milieuhindercategorieën) vanuit oogpunt van 
ruimtelijke inpassing 

• Menging van grootschalige functies vooral 
ontwerpprobleem 

• Praktische beperking: mengen van ruimtelijke functies 
met een lage(re) commerciële waarde op locaties waar 
ook ruimtegebruik met een hogere commerciële 
waarde mogelijk is

• Dit kan met stedenbouwkundige randvoorwaarden 
worden ondervangen. Bijvoorbeeld: 30% van het 
kavel/ontwikkelveld inrichten voor bedrijvigheid



Goede balans in de 3 ‘R’-en: rust 
reuring en rumoer



Wat betekent dit voor De Hoef West?



Wat staat er op het spel?

>5.000 banen!



De juiste marktspanning is essentieel

1. Behoud voldoende ruimte 
voor economie en 
onderwijs

2. Beperkte toevoeging en 
clustering commerciële 
voorzieningen rondom 
NS-station

3. Zet (ook) in op menging 
met kleinschalige 
bedrijfsruimte, op 
gebouw- en 
gebiedsniveau

4. Maar ook: differentiatie in 
hoog stedelijke 
woningtypen



Meer verticale menging: ook met 
bedrijfsruimte

Bron: Stec Groep 2019



Zet in op juiste gebouwtypologie

Bron: Stec Groep 2019



Maak De Hoef West onderscheidend 
van andere knooppuntlocaties



Vragen?

Guido van der Molen
g.vandermolen@stec.nl 
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