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Samenvatting 
 
Ter afsluiting van de opleiding tot Woningmarkt Consultant heeft de onderzoeker studie 
gedaan naar de (on)mogelijkheden om woon- en werkgebieden te combineren.  
 
Er is een voortdurende vraag naar nieuwe woningen. Ondernemingen blijven, ook op het 
gebied van de huisvesting, op zoek naar vernieuwing om concurrentie voor te blijven en 
economisch verantwoorde resultaten in de toekomst veilig te stellen. 
Met beide ontwikkelingen is er een constante vraag naar grond welke voor betreffende 
doelen bestemd kunnen worden. Tegen het onbeperkt opgeven van open ruimte komt meer 
weerstand. Dat op zich is al voldoende reden om te onderzoeken of de thans gebouwde 
omgeving wel effectief genoeg gebruikt wordt.  
Verouderde industrie- en bedrijfsterreinen kunnen wellicht een oplossing bieden. Dubbel 
gebruik van de ruimte zou niet alleen een ruimtelijke verlichting kunnen zijn, het kan een 
eventuele onbalans in het voorzieningenaanbod corrigeren.  
 
In de stedelijke gebieden zijn er locaties ontstaan waar door de loop der tijd bedrijven zich 
gevestigd hebben en weer zijn vertrokken. Bij sommige bedrijfsterreinen is er sprake van 
versnipperd gebruik. Bij andere terreinen is het gebruik, als gevolg van een verandering van 
op productie georiënteerde naar op diensten georiënteerde bedrijvigheid, niet effectief 
ingedeeld. Onderzocht is onder welke voorwaarden, na herinrichting van verouderde 
bedrijfsterreinen, woningen kunnen worden toegevoegd.  
 
Vóór invoering van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Milieuwetgeving was er sprake 
van een vermenging van wonen en werken. Voornoemde wetgeving dreef beide functies 
vaak uit elkaar. Het blijkt evenwel dat in die gebieden waar nog wel sprake is van een 
gemengd woonwerkmilieu (binnenstedelijke gebieden zoals de Jordaan en de Pijp te 
Amsterdam), de leefbaarheid en de waardering hoog scoren. Het realiseren van een ‘nieuw’ 
woonwerkmilieu is als gevolg van de huidige wet- en regelgeving onmogelijk.  
Naar verwachting zijn binnen vijf tot tien jaar zowel de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de 
Milieuwetgeving herzien. Rekeninghoudend met de diverse ruimteclaims zouden derhalve 
verouderde of in onbruik geraakte bedrijfsterreinen binnen vijf jaar geherstructureerd moeten 
worden. Met het toevoegen van duurzame gebouwen, gebouwen die voor meerdere 
doeleinden te gebruiken zijn, kunnen de bedrijfsterreinen getransformeerd worden tot een 
gemengd woonwerkmilieu. 
 
Aan de noordelijke IJ-oever in Amsterdam heeft de ooit florerende scheepsbouw plaats 
gemaakt voor een diversiteit aan bedrijvigheid. De veelsoortige ondernemingen zijn over het 
algemeen minder ‘overlast gevoelig’ dan de thans nog her en der aanwezige industrieachtige 
bedrijven. Grote delen van het gebied worden, net als enkele van de nog aanwezige 
scheepsdokken, niet meer gebruikt.  



Het Stadsdeel is initiatiefnemer tot vernieuwing van de noordelijke IJ-oever. Met voorstellen 
voor herindeling, vernieuwing van infrastructuur, het toegankelijk maken van het gebied voor 
cultuur, ontspanning, werk en wonen wordt getracht de mogelijkheden van het gebied aan te 
geven. 
Voor zowel het NDSM- en het Cornelis Douwesterrein (deelgebied 4b, voormalige NSM 
werf) heeft het Stadsdeel een overeenkomst gesloten met een consortium van 
ondernemingen. Ondanks de verschillende aanpak en accenten is voor alle partijen het op 
termijn creëren van een gemengd woonwerkmilieu, het einddoel.   
 
Het onderzoek sluit af met een aantal conclusies en aanbevelingen. 
Een eerste vereiste is dat overlast bezorgende (bijvoorbeeld industrie achtige) en niet 
overlast bezorgende ondernemingen meer gescheiden worden. Indien er een categorie 
aanduiding van bedrijfsterreinen wordt ingevoerd, zoals thans al aanwezig is voor de 
milieuclassificering van bedrijven, is te allen tijde duidelijk wat er op een terrein is 
toegestaan. 
Ondernemingen die slechts incidenteel ‘overlast’ veroorzakende activiteiten hebben, zijn nu 
veroordeeld tot een bedrijfsterrein. Mocht bij herziening van de milieuwetgeving een 
flexibeler regime kunnen ontstaan, zoals bijvoorbeeld de vliegtuigoverlast van Schiphol, is 
vermenging realiseerbaar. 
De bestemmingsplannen zouden gebruik moeten reguleren. Volgens de huidige opzet van 
de bestemmingsplannen is er echter meer sprake van het uitsluiten van bestemmingen. 
Indien een bestemmingsplan ruimere bestemmingsbeschrijvingen zou bevatten, kan 
gedurende de tijd een uitwisseling van bestemmingen plaatsvinden.  
Specifieke bebouwing, zeker bij het wijzigen van het gebruik of gebruiker, blijkt van beperkte 
waarde te zijn. Indien er duurzaam gebouwd wordt, met ruimte voor het ver-, aan- of 
omleggen van ontsluitingen en technische installaties heeft een gebouw meer 
toekomstwaarde. 
Tot slot wordt aangegeven dat de invloed van het imago en negatieve beeldvorming op het 
succesvol creëren van het gemengd woonwerkmilieu, groot is. Een compleet en inhoudelijk 
marketingplan is dan ook noodzakelijk. Het op de locatie toegesneden plan moet voorzien in 
het op een brede wijze toegankelijk maken van informatie over de ambities, de planning, de 
gevolgen en de mogelijkheden.   
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