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1. INLEIDING 
 

1.1 Uw vraag & geanalyseerde terreinen 

Bureau BUITEN heeft in opdracht van de gemeente Nuenen 
de kwaliteit van de Nuenense bedrijventerreinen geanaly-
seerd. Aan deze analyse is, met het oog op het nieuwe eco-
nomische beleidsplan, een advies gekoppeld over eventuele 
herstructurering van de bedrijventerreinen en invulling van 
parkmanagement. Wij hebben de volgende vier bedrijventer-
reinen in onze analyse meegenomen (zie figuur 1.1): 

 Berkenbosch Pinckart   

 Eeneind I  

 Eeneind II   

 Eeneind II-Zuid 
Het bedrijventerrein Kerkakkers – ook gelegen in de gemeen-
te Nuenen – is gezien het beperkte aantal banen (54) niet in 
de analyse meegenomen. Ook Eeneind West is niet meege-
nomen, aangezien dit terrein nog niet is gerealiseerd.  
 
Figuur 1.1: Bedrijventerreinen gemeente Nuenen                            
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Tabel 1.1: Oppervlakte bedrijventerreinen gemeente Nuenen 
 
 
 
 
 
 
 
W 
Bron: Overzichtstabel gemeente Nuenen 

 
Tabel 1.1 en figuur 1.1 laten zien dat Eeneind II in netto ha het 
grootste uitgegeven oppervlakte kent (32 ha), gevolgd door 
Eeneind I (20 ha). In Eeneind II-Zuid is 0,8 ha bedrijventerrein 
nog direct uitgeefbaar, terwijl voor het nog te realiseren Een-
eind West in totaal 26 ha nog uitgeefbaar is (niet direct).  
 
1.2 Methodiek en onderzoeksproces 

We hebben de volgende vier stappen genomen om tot de 
kwaliteit van de Nuenense bedrijventerreinen te analyseren 
en tot een advies over eventuele herstructurering en de invul-
ling van parkmanagement te komen:  
 
1. Een analyse van de economische structuur van de bedrij-

venterreinen, waarbij ook aandacht is besteed aan hoe de 
bedrijven zich verhouden tot Brainport Eindhoven; 

2. De mening van de ondernemers over de kwaliteit van de 
terreinen, op basis van een door ons uitgezette enquête;  

3. Een beoordeling van de kwaliteit van het bedrijventerrei-
nen op basis van een door ons uitgevoerde schouw; 
 

Analyse economische structuur 

Om de economische structuur van de Nuenense bedrijventer-
reinen in kaart te brengen hebben we gebruik gemaakt van 
door de provincie Noord-Brabant aangeleverde werkgelegen-
heidscijfers. Deze cijfers zijn gebaseerd op een koppelingsbe-
stand van IBIS (database bedrijventerreinen) en LISA (werkge-
legenheid). Door te kijken naar de verdeling van werkgele-
genheid over de verschillende sectoren hebben we de eco-
nomische structuur van elk terrein – en de verschillen tussen  
de terreinen – in kaart gebracht.  
 
Ook hebben we aandacht besteed aan de vraag in hoeverre 
de Nuenense bedrijventerreinen verbonden zijn met de 

 

Uitgegeven opper-

vlakte (in netto ha) 

Nog uitgeefbaar oppervlak-

te (in netto ha) 

Berkenbosch Pinckart 11,7 0 

Eeneind I 20,0 0 

Eeneind II 32,0 0 

Eeneind II-Zuid 6,4 0,8 (direct uitgeefbaar) 

Eeneind West 0,0 26 (niet direct uitgeefbaar) 

Totaal  70,1 26,8 (0,8 direct uitgeefbaar) 
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Brainport Regio Eindhoven. Hiertoe hebben we – op SBI 2-
digit niveau – geanalyseerd welke bedrijfstakken prominent 
aanwezig zijn op de Nuenense bedrijventerreinen, en in hoe-
verre deze bedrijfstakken aansluiten bij de speerpuntsectoren 
van Brainport Regio Eindhoven (High Tech Systems & Materi-
als, Food & Technology, Automotive, Lifetec & Health en De-
sign).  
 

Enquête ondernemers 

De ervaring van de ondernemers gevestigd op de Nuenense 
bedrijventerreinen vormt een belangrijke bron van informatie 
voor dit rapport. Onder alle bedrijven en organisaties geves-
tigd op de vier bedrijventerreinen hebben we een elektroni-
sche enquête uitgezet. Hierin kwamen met name de thema’s 
bereikbaarheid, uitstraling en onderhoud van de bedrijventer-
reinen aan bod. 
 

Schouw 

De derde component van dit onderzoek is de schouw die wij 
hebben uitgevoerd op de vier bedrijventerreinen. Op elk van 
de terreinen zijn wij, samen met een vertegenwoordiger van 
de gemeente Nuenen, rondgeleid door één of meerdere on-
dernemers. Hierbij hebben wij op thematische wijze de ter-
reinen geobserveerd en gefotografeerd, waarbij wij net als bij 
de ondernemersenquête hebben gelet op de aspecten be-
reikbaarheid, uitstraling en onderhoud. De gesprekken met de 
ondernemers hebben bovendien ons beeld van wat er op de 
bedrijventerrein speelt verder aangevuld.   
 
 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 komt de economische structuur van de bedrij-
venterreinen in Nuenen aan bod, evenals de aansluiting van 
de bedrijven met Brainport Regio Eindhoven. Hoofdstuk 3 be-
vat de resultaten van de ondernemersenquête, waarbij we 
een overkoepelend beeld schetsen en een beeld per bedrij-
venterrein – met aandacht voor elk van de thema’s bereik-
baarheid, uitstraling en onderhoud. In hoofdstuk 4 zetten we 
de bevindingen van de schouw uiteen, wederom per bedrij-
venterrein en thema geordend. Tot slot volgen in hoofdstuk 5 
de conclusies gekoppeld aan een advies over eventuele her-
structurering en inrichting van parkmanagement. 
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2. WERKGELEGENHEID 
 

2.1 Banen en sectoren op bedrijventerreinen Nuenen 

In totaal zijn er 2.717 banen gevestigd op de bedrijventerrei-
nen in Nuenen1, hetgeen neerkomt op ongeveer 35% van de 
totale werkgelegenheid van 7.776 banen.  
 
Van de vier bedrijventerreinen in de gemeente Nuenen kenen 
Berkenbosch-Pinckart (inclusief de uitbreiding van Berken-
bosch) en Eeneind II de hoogste werkgelegenheid, met elk 
ongeveer 1.000 banen. Op Eeneind I zijn 432 banen gevestigd, 
en in Eeneind II-Zuid 264 banen.  

 
Tabel 2.1: Werkgelegenheid op bedrijventerreinen Nuenen per sector 

Sector 
Berken-
bosch 

Pinckart2 
Eeneind I Eeneind II 

Eeneind II-
Zuid 

Totaal  

Bouw 56 52 99 41 248 

Industrie 153 128 492 97 870 

Logistiek + groot- & detailhandel 267 173 242 43 725 

Overige dienstverlening 47 37 8 3 95 

Zakelijke dienstverlening 504 37 146 80 767 

Overig 0 5 7 0 12 

Totaal  1.027 432 994 264 2.717 

Bron: LISA 2013 en IBIS 2014, selectie Provincie Noord-Brabant 

 

Tabel 2.1 laat zien dat de meeste banen op bedrijventerreinen 
in Nuenen behoren tot de sector industrie (870 banen, 32% 
van het totaal), gevolgd door de zakelijke dienstverlening (767 
banen, 28%) en de logistiek en groot- & detailhandel (725 ba-
nen, 27%).  
 
Onderling zijn er overigens flinke verschillen in sectorsamen-
stelling. Zo is de zakelijke dienstverlening de prominentste 
sector op Berkenbosch-Pinckart (504 banen oftewel 49%), en 
is het aandeel van de industrie daar vrij klein (153 banen of-
tewel 15%). Op Eeneind II is de situatie omgekeerd: de zakelij-
ke dienstverlening vertegenwoordigt maar 15% van de totale 
werkgelegenheid en de industrie 49%. Op Eeneind I is de in-
dustrie ook prominent aanwezig (30% van de banen) maar is 
de logistiek/handel de grootste sector (40% van de werkgele-
genheid). Eeneind II-Zuid kent tot slot een gemengde struc-

                                 
1 Excl. bedrijventerrein Kerkakkers 
2 Inclusief Berkenbosch uitbreiding 
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tuur: zowel de industrie (37%) als de zakelijke dienstverlening 
(30%) zijn hier veelvoorkomende sectoren. 
 

 

2.2 Bedrijventerreinen Nuenen & Brainport Eindhoven 

De gemeente Nuenen maakt onderdeel uit van de Stadsregio 
Eindhoven en de Brainport regio. Wij hebben geanalyseerd in 
hoeverre de economische structuur op de bedrijventerreinen 
in Nuenen aansluit op de speerpuntsectoren van Brainport 
Eindhoven.  
 
Tabel 2.2 laat de tien grootste bedrijfstakken op SBI 2-digit ni-
veau (in werkgelegenheid) zien op Nuenense bedrijventerrei-
nen. Drie bedrijfstakken sluiten aan op de sector HTSM: 
- Vervaardiging producten van metaal  
- Vervaardiging producten van rubber en kunststof 
- Dienstverlenende activiteiten in informatietechnologie 
Verder sluiten “Architecten, ingenieurs en technisch ont-
werp/advies” en “Vervaardiging meubels” aan bij de speer-
puntsector Design en valt “Vervaardiging van voedingsmidde-
len” binnen Food & Technology. 
 
Tabel 2.2: Werkgelegenheid tien grootste sectoren op SBI 2-digit niveau 

 

De economische structuur van de Nuenense bedrijventerrei-
nen is, kortom, voornamelijk met de speerpuntsectoren HTSM 
en Design verweven, en in mindere mate ook met Food & 
Technology. 
 
Uit de contacten met de bedrijven in het kader van dit onder-
zoek is gebleken dat de Brainport-omgeving voor een deel van 
de bedrijven heel belangrijk is. Zo is op Eeneind I een gespeci-

  
Berkenbosch 

Pinckart 
Eeneind I Eeneind II 

Eeneind 
II-Zuid 

Totaal 

Groothandel & handelsbemiddeling (geen auto's/motorfietsen) 53 86 126 14 279 

Vervaardiging van voedingsmiddelen 0 1 248 0 249 

Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies (…) 107 1 37 61 206 

Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw 54 4 88 32 181 

Handel/reparatie van auto's, motorfietsen en aanhangers 46 60 41 25 173 

Vervaardiging producten v. metaal (geen machines/apparaten) 11 71 31 5 150 

Detailhandel (niet in auto's) 106 16 12 1 136 

Dienstverlenende activiteiten in informatietechnologie 73 2 19 0 94 

Vervaardiging producten van rubber en kunststof 18 0 73 0 91 

Vervaardiging meubels 8 0 6 71 85 



 

 

 

 

 

 

 

 

9 

aliseerd metaalbewerkingsbedrijf gevestigd, dat maatwerk en 
kleine series produceert voor bijvoorbeeld toeleverende ma-
chine-industrie aan de grote OEM-ers in de regio. Op Eeneind 
II zit een bedrijf dat zowel de engineering als de productie 
doet van ‘high tech’-machines en onderhoudshulpinstallaties. 
Zomaar twee voorbeelden van bedrijven die de klassieke me-
taalbewerking – waar de regio van oudsher sterk in was – 
combineren met een hoge mate van high tech/electronica in 
een moderne bedrijfsomgeving. In het Nuenense zijn er zeker 
meer bedrijven die direct of indirect zijn aangehaakt op de 
Brainport. Ook aan de consumentenkant is dat zichtbaar: 
Nuenen biedt een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, dat 
deels de bovenkant van woningmarkt in de Brainportregio 
bedient. Ook in horeca, detailhandel en culturele voorzienin-
gen is dat zichtbaar. 
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3. UITKOMST ENQÛETE 
ONDERNEMERS 

 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de enquête be-
sproken, die is afgenomen onder de bedrijven op de bedrij-
venterreinen in Nuenen. Eerst geven we een algemeen beeld 
van de uitkomsten per thema (bereikbaarheid, uitstraling en 
onderhoud), waarna we dieper ingaan op de uitkomsten per 
bedrijventerrein. 
 
De enquête is verspreid onder de 326 ondernemingen en or-
ganisaties die zijn gevestigd op Nuenense bedrijventerreinen. 
Er zijn 277 ondernemers per e-mail uitgenodigd en 49 per 
post (van hen was geen e-mailadres bekend). In totaal hebben 
145 ondernemers de enquête ingevuld (44% van het totaal), 
waarvan 129 ondernemers de enquête compleet hebben in-
gevuld (40% van het totaal). Tabel 3.1 laat zijn dat de meer-
derheid van de uitgenodigde ondernemers op Berkenbosch 
Pinckart (60%) en Eeneind I (55%) de enquête heeft beant-
woord, en ongeveer eenderde van de ondernemers op Een-
eind II en Eeneind II-Zuid. De resultaten zijn met deze (goede) 
respons representatief. 
 
Tabel 3.1: Aantal responderende ondernemers enquête per bedrijventer-
rein, en % van totaal aantal uitgenodigd voor de enquête.3 
 

 Aantal respon-
denten 

%  van totaal uitgenodigd 
voor enquête 

Berkenbosch Pinckart 52 60% 

Eeneind I 29 55% 

Eeneind II 53 36% 

Eeneind II-Zuid 13 30% 

 
 
3.1 Algemeen beeld 

Bereikbaarheid 

Figuur 3.1 toont het oordeel van de ondernemers over ver-
schillende aspecten van bereikbaarheid.  
 

                                 
3 Het totaal van tabel 3.1 telt niet op tot 145 maar tot 147. Enkele ondervraagden 
zijn gevestigd in meerdere panden en hebben de enquête daarom voor meerdere 
bedrijventerreinen ingevuld.  
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Over het algemeen zijn de ondernemers positief over de ont-
sluiting over de weg: 66% beoordeelt dit aspect als (ruim) vol-
doende, versus 18% als onvoldoende. Verder wordt de aan-
wezigheid van fietspaden c.q. de geschiktheid van de terrei-
nen voor fietsers als positief beoordeeld: 52% vindt dit aspect 
(ruim) voldoende. Ook zijn de ondernemers relatief tevreden 
over de bewegwijzering vanaf de hoofdweg (18% onvoldoen-
de) en op de bedrijventerreinen zelf (20% onvoldoende).  
 
Een groot deel van de ondernemers beoordeelt de bereik-
baarheid van de terreinen per openbaar vervoer als (ruim) 
onvoldoende: 62%. Ook vindt 58% van de ondernemers de 
parkeergelegenheid voor auto’s op de openbare weg (ruim) 
onvoldoende. Voor de parkeergelegenheid voor vrachtwagens 
is dit 46%. Ook over de aanwezigheid van trottoirs zijn de on-
dernemers relatief negatief: 46% beoordeelt dit aspect als 
(ruim) onvoldoende. 

 

Figuur 3.1: Mening ondernemers over bereikbaarheid en parkeren, van alle bedrijventerreinen samen 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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OV-bereikbaarheid

Aanwezigheid fietspaden
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(Ruim) voldoende Neutraal (Ruim) Onvoldoende



 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Uitstraling  

Figuur 3.2 laat zien dat de meningen over de aantrekkelijkheid 
van de Nuenense bedrijventerreinen verdeeld zijn: 38% be-
schouwt het bedrijventerrein waar hij of zij is gevestigd als 
(zeer) aantrekkelijk, en eveneens 38% als (zeer) onaantrekke-
lijk. Wat leegstand betreft lopen de beelden uiteen: een kwart 
vindt dat er veel leegstand is, terwijl éénderde dat wel mee 
vindt vallen.  
 
Met name overdag voelen de meeste ondernemers zich (zeer) 
veilig op de bedrijventerreinen (80%). ’s Avonds ligt dit per-
centage wat lager: 45% voelt zich dan veilig, terwijl 32% zich 
onveilig voelt. Dit gevoel van veiligheid – met name overdag – 
lijkt samen te hangen met het feit dat er voldoende sociale 
controle op de bedrijventerreinen is. Slechts 16% van de on-
dernemers vindt dat er te weinig sociale controle is.  
 

Figuur 3.2: Mening ondernemers over uitstraling, van alle bedrijventerreinen samen 

 

 

Onderhoud 

Uit figuur 3.3 blijkt dat de ondervraagden over het algemeen 
positief zijn over de staat van onderhoud van de Nuenense 
bedrijventerreinen. Geen enkel aspect wordt door een groot 
gedeelte van de ondernemers als negatief beoordeeld. Alleen 
over het groenonderhoud is een kwart niet tevreden. In ande-
re gemeenten (door het hele land) waar wij bedrijventerrei-
nen hebben beoordeeld is het aandeel ontevredenen vaak 
een stuk hoger. De openbare ruimte van de bedrijventerrei-
nen in Nuenen ligt er in het algemeen ook tamelijk netjes bij 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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en sluit kennelijk redelijk goed aan op de wensen van de on-
dernemers. Daarbij wordt aangetekend dat er daarbij vanuit is 
gegaan dat ook een neutrale beoordeling in deze als ‘vol-
doende’ kan worden aangemerkt. Kijken we alleen naar de 
‘groene’ balkjes, dan halen die soms maar net de helft van de 
bedrijven; er is dus geen reden om op de lauweren te rusten. 
 

Figuur 3.3: Mening ondernemers over onderhoud, van alle bedrijventerreinen samen 

 
 

 

Overige aspecten 

Naast de hoofdthema’s hebben wij de ondernemers nog een 
aantal aanvullende vragen gesteld over aspecten die relevant 
zijn voor een analyse van de kwaliteit van de bedrijventerrei-
nen. 
 
Allereerst geeft een derde van de ondervraagden aan aange-
sloten te zijn op het glasvezelnetwerk (36%). De beschikbaar-
heid van glasvezel rukt sterk op in Nederland en zal in de toe-
komst naar verwachting een basiseis worden in het vesti-
gingsklimaat. Het is goed dat Nuenen daar al op heeft voorge-
sorteerd. De meeste ondernemers die niet zijn aangesloten, 
geven aan hier ook geen behoefte aan te hebben (zie figuur 
3.4).  
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Figuur 3.4: aansluiting glasvezelnetwerk 

 
 

Ook hebben wij een deel van de ondernemers gevraagd of zij 
bij de ondernemersvereniging OCN zijn aangesloten en of zij 
interesse zouden hebben bepaalde diensten gemeenschappe-
lijk in te kopen, samen met de andere ondernemers op het 
bedrijventerrein. Het percentage ondervraagde ondernemers 
dat is aangesloten bij het OCN ligt op 30%, maar dit percenta-
ge lijkt de potentie te hebben om te groeien. Van de onder-
vraagden geeft namelijk 27% aan eventueel wel behoefte te 
hebben aan aansluiting bij het OCN, terwijl nog eens 27% nog 
niet bekend is met het OCN. Slechts 17% geeft aan het OCN te 
kennen, maar geen behoefte te hebben om lid te worden van 
de vereniging. 
 
Een relatief groot deel van de ondervraagden (73%) geeft aan 
eventueel interesse te hebben in de gezamenlijke inkoop van 
onderhoud aan panden. Verder is 50% à 60% van de onder-
vraagden geïnteresseerd in de collectieve inkoop van energie 
en van beveiliging. 
 
Figuur 3.5: Aangesloten bij OCN 
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Verder vroegen wij de ondernemers of zij interesse hebben in 
het opwekken van duurzame energie op hun kavel, bijvoor-
beeld in de vorm van zonnepanelen. Van de ondervraagden 
gaf 13% aan hier waarschijnlijk interesse in te hebben, en 40% 
gaf aan misschien interesse te hebben. Negen ondernemers 
gaven aan dat er op hun kavel al duurzame energie wordt op-
gewekt. In alle gevallen betrof dit zonne-energie. 

 

Figuur 3.6: Interesse in gemeenschappelijke diensten 

 
 

Figuur 3.7: Interesse opwekken duurzame energie 

 
 
 
Tot slot hebben wij de ondernemers gevraagd of zij behoefte 
hebben om hun huidige bedrijfspand uit te breiden. Het 
grootste deel van de ondervraagden (74%) geeft aan geen 
uitbreidingsbehoefte te hebben. Van de ondervraagden die 
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wel eventueel behoefte aan uitbreiding hebben, heeft 8%-
punt hiervoor genoeg ruimte op het huidige kavel. De overige 
18%-punt geeft aan extra kavelruimte nodig te hebben (naast 
het huidige kavel of elders) of een gehele verplaatsing van de 
onderneming te overwegen om in de uitbreidingsbehoefte te 
voorzien. Het is zaak voor de gemeente om te kijken of de 
‘paarse’ bedrijven, als ze zich melden of daar anderszins ken-
nis van geven, kunnen worden begeleid naar een andere loca-
tie binnen Nuenen. 
 

Figuur 3.8: Uitbreidingsbehoefte 

 
 

 
 

3.2 Uitkomsten per bedrijventerrein: Berkenbosch Pinckart 

In paragraaf 3.2 tot en met 3.5 komen de uitkomsten van de 
enquête per bedrijventerrein aan bod. De figuren 3.9 tot en 
met 3.11 laten voor bereikbaarheid, uitstraling en onderhoud 
de mening van de ondernemer zien, uitgesplitst naar bedrij-
venterrein.  
 
Voor alle figuren geldt dat een staaf in de grafieken het per-
centage ondernemers weergeeft met als mening “neutraal” + 
“(ruim) voldoende” of “niet eens/niet oneens” + “(zeer) 
eens”. Een staaf geeft dus het percentage neutrale of (zeer) 
tevreden ondernemers aan over een bepaald aspect. De me-
ning van de ondernemers over de leegstand is niet in de figu-
ren opgenomen maar wordt in de tekst beschreven. 
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Ja, verplaatsing naar groter
kavel

Nee,  geen uitbreidingsbehoefte
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Figuur 3.9: Bereikbaarheid: Percentage ondernemers met oordeel “neutraal” + “(ruim) voldoende”, per bedrijventerrein: 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ontsluiting over weg

OV-bereikbaarheid

Aanwezigheid fietspaden

Aanwezigheid trottoirs

Bewegwijzering vanaf
hoofdweg

Bewegwijzering op terrein

Parkeren auto's-weg

Parkeren auto's-kavels

Parkeren vrachtauto's - weg

Verkeersveiligheid

Berkenbosch-Pinckart Eeneind-I Eeneind-II Eeneind-II Zuid
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Groen aanwezig

Onderhoud groen

Kwaliteit bestrating

Aanpak zwerfvuil

Onderhoud straatmeubulair

Onderhoud kavels

Verlichting

Berkenbosch-Pinckart Eeneind-I Eeneind-II Eeneind-II Zuid

Figuur 3.11: Onderhoud: Percentage ondernemers met oordeel “neutraal” + “(ruim) voldoende”, per bedrijventerrein: 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Aantrekkelijk

Veilig overdag

Veilig 's avonds

Sociale Controle

Berkenbosch-Pinckart Eeneind-I Eeneind-II Eeneind-II Zuid

Figuur 3.10: Aantrekkelijkheid: Percentage ondernemers met “niet eens/niet oneens” + “(Zeer) eens”, per bedrijventerrein:  
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Bereikbaarheid Berkenbosch-Pinckart 

Over het algemeen beschouwen de ondernemers de bereik-
baarheid van bedrijventerrein Berkenbosch-Pinckart als rela-
tief goed in vergelijking met de overige terreinen.   
 
Zo beoordeelt een hoger percentage van de ondernemers as-
pecten als de bereikbaarheid per openbaar vervoer, de aan-
wezigheid van fietspaden en trottoirs, de parkeergelegenheid 
op de openbare weg voor (vracht)auto’s en de verkeersveilig-
heid als neutraal of (ruim) voldoende dan voor de overige ter-
reinen. Berkenbosch-Pinckart scoort op geen enkel aspect van 
bereikbaarheid beduidend minder hoog dan andere terreinen. 
Weliswaar beoordeelt maar 55% de parkeergelegenheid voor 
auto’s als neutraal of (ruim) voldoende, maar dit percentage 
ligt voor de overige terreinen rond de 35%.  
 
Het feit dat ondernemers relatief tevreden zijn over de be-
reikbaarheid van Berkenbosch-Pinckart hangt vermoedelijk 
samen met de locatie (in de bebouwde kom van Nuenen) en 
met het type bedrijven dat hier gevestigd is (relatief veel zake-
lijke dienstverlening en groot- en detailhandel, zie tabel 2.1).  
 
Uitstraling Berkenbosch-Pinckart 

Ook op uitstraling scoort Berkenbosch-Pinckart relatief goed 
in vergelijking met de overige drie bedrijventerreinen. Van de 
ondervraagde ondernemers is 73% neutraal of (zeer) positief 
over de aantrekkelijkheid van het terrein, versus 54% à 59%  
voor de overige terreinen. Ook is een groot deel van de on-
dernemers neutraal of (zeer) positief over de veiligheid over-
dag (94%) en ’s avonds (84%) en over de sociale controle 
(90%). Slechts 12% van de ondernemers ervaart dat er veel 
leegstand van bedrijfspanden is op het bedrijventerrein.    
 
Onderhoud Berkenbosch-Pinckart 

Ook op de meeste aspecten van onderhoud scoort Berken-
bosch-Pinckart relatief goed. Het percentage neutrale en te-
vreden ondernemers is hoger dan bij de andere terreinen 
voor de aanwezigheid en onderhoud van groenvoorzieningen, 
de aanpak van zwerfvuil, het onderhoud van straatmeubilair, 
het onderhoud van kavels en de kwaliteit van de straatverlich-
ting en ligt tussen de 80% en 100%.  
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3.3 Uitkomsten enquête Eeneind I 

Bereikbaarheid Eeneind I 

De bereikbaarheid van Eeneind I wordt voor de meeste aspec-
ten neutraal tot positief bevonden en ligt op het niveau van 
de andere “Eeneinden” (Eeneind II en Eeneind II-Zuid), maar 
onder dat van Berkenbosch-Pinckart.  
 
Met de ontsluiting over de weg, de aanwezigheid van fietspa-
den, de bewegwijzering naar en op het terrein en de parkeer-
gelegenheid op de kavels is volgens de ondernemers weinig 
mis. Ongeveer driekwart van de ondervraagden is neutraal of 
positief over deze aspecten van de bereikbaarheid van Een-
eind I. Voor de grotere bedrijven met een behoorlijke logistie-
ke operatie geldt (net als voor soortgelijke bedrijven op de 
andere Eeneinden) dat het vooralsnog ontbreken van het oos-
telijk deel van de beoogde ruit rond (groot) Eindhoven een 
handicap is. De realisatie daarvan is echter nog onzeker en 
laat sowieso nog even op zich wachten. 
 
Net als de andere twee Eeneinden heeft Eeneind I geen nabije 
bushalte. Slechts 24% van de ondernemers beoordeelt de OV-
bereikbaarheid dan ook als neutraal of (ruim) voldoende.   
 
Een ander aspect dat Eeneind I met de andere twee Eenein-
den deelt is dat de parkeergelegenheid voor auto’s op de 
openbare weg door weinig ondernemers (34%) als neutraal of 
(ruim) voldoende wordt beoordeeld. Daar staat echter wel te-
genover dat dit percentage voor de parkeergelegenheid op 
kavels veel hoger ligt (69%).  
 
Uitstraling Eeneind I 

Net als voor de bereikbaarheid geldt dat de uitstraling van 
Eeneind I niet echt anders wordt beoordeeld dan de uitstra-
ling van de overige Eeneinden. Van alle ondernemers is 59% 
neutraal of positief over de aantrekkelijkheid van het terrein.  
Dit impliceert wel dat 41% van de ondernemers het terrein 
onaantrekkelijk vindt.  
 
Overdag wordt het terrein door een groot gedeelte van de 
ondernemers (93%) als (zeer) veilig ervaren, ’s avonds ligt dit 
percentage op 69%. Ook vindt een groot deel van de onder-
nemers dat er voldoende sociale controle op het terrein is: dit 
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wordt door 76% van de ondernemers als neutraal of (ruim) 
voldoende ervaren. 
 
Van alle ondernemers is 24% tot slot van mening dat er veel 
leegstand is op het bedrijventerrein, een percentage dat ho-
ger ligt dan voor Berkenbosch Pinckart (12%) maar lager dan 
voor Eeneind II (38%) en Eeneind II-Zuid (36%). 
 
Onderhoud Eeneind I 

Het onderhoudsniveau van Eeneind I is volgens de onderne-
mers op orde: alle aspecten van onderhoud worden door 70% 
of meer als neutraal of (ruim) voldoende beoordeeld. 
 
 

 

3.4 Uitkomsten enquête Eeneind II 

Bereikbaarheid Eeneind II 

De mening van de ondernemers over de bereikbaarheid van 
Eeneind II komt veelal overeen met Eeneind I. Ook hier geldt 
dat de ontsluiting over de weg, de bewegwijzering naar en op 
het terrein en de parkeergelegenheid op de kavels goed wordt 
beoordeeld.  
 
Verder beoordeelt slechts 25% van de ondernemers de aan-
wezigheid van fietspaden als (zeer) negatief. Het feit dat op 
Eeneind II (bijna) geen fietspaden of –stroken lopen wordt dus 
niet een probleem ervaren. Voor de trottoirs ligt dit anders: 
48% beoordeelt dit aspect als neutraal of (ruim voldoende). 
Het feit dat er op Eeneind II (bijna) geen trottoirs lopen wordt 
dus door iets meer dan de helft van de ondernemers als nega-
tief ervaren. 
 
Ook voor Eeneind II beoordeelt een groot deel van de onder-
nemers (83%) de OV-bereikbaarheid als (ruim) onvoldoende). 
Ook de parkeergelegenheid op de openbare weg wordt door 
een redelijk deel (65%) als (ruim) onvoldoende beschouwd. 
  
Uitstraling Eeneind II 

De uitstraling van Eeneind II scoort op de meeste aspecten 
(aantrekkelijkheid, veiligheid overdag, sociale controle) verge-
lijkbaar met de andere Eeneinden.  
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Het gevoel van veiligheid ’s avonds vormt hierop een uitzon-
dering. Van alle ondervraagde ondernemers staat 48% hier 
neutraal of positief tegenover. Dit houdt in dat 52% van de 
ondernemers op Eeneind II zich ’s avonds niet veilig voelt, 
terwijl dit percentage op de overige terreinen een stuk lager 
ligt (tussen de 16% en 31%).  
 
Tot slot is 38% van de ondernemers het (zeer) eens met de 
stelling dat er veel leegstand van bedrijfsgebouwen is op Een-
eind II. Dit percentage ligt hoger dan voor Berkenbosch 
Pinckart (12%) en Eeneind I (24%), maar is vergelijkbaar met 
Eeneind II-Zuid (36%).  
 

Onderhoud Eeneind II 

Net als op Berkenbosch Pinckart en Eeneind I scoort Eeneind II 
in de ogen van de ondernemers goed op onderhoud. Het per-
centage ondernemers dat het onderhoud als neutraal of 
(ruim) voldoende) beoordeelt ligt voor alle aspecten tussen de 
77% (groenonderhoud) en 94% (kwaliteit bestrating.  
  
 

3.5 Uitkomsten enquête Eeneind II-Zuid 

Voor Eeneind II-Zuid past allereerst de opmerking dat het to-
taal aantal ondernemers dat de enquête heeft ingevuld, op 13 
ligt. Hoewel dit 30% van de totale voor de enquête uitgeno-
digde ondernemers bedraagt, kan het dus zijn het beeld van 
de enquête niet geheel representatief is. 
 
Bereikbaarheid Eeneind II-Zuid 

Ook op Eeneind II-Zuid is een groot deel van de ondernemers 
(91%) neutraal of positief over de ontsluiting over de weg en 
wordt de bereikbaarheid per OV niet goed beoordeeld (36% is 
neutraal of positief).  
 
Wat opvalt is dat de bewegwijzering vanaf de hoofdweg en op 
het terrein door minder ondernemers als neutraal of (ruim) 
voldoende wordt beoordeeld dan voor de andere terreinen. 
Volgens 45% is bewegwijzering naar het terrein vanaf de 
hoofdweg onvoldoende en volgens 55% is de bewegwijzering 
op het terrein zelf onvoldoende.  
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Uitstraling Eeneind II-Zuid 

Qua uitstraling scoort Eeneind-II Zuid relatief goed in de ogen 
van de ondernemers. Vooral de beoordeling van de onderne-
mers over de veiligheid ’s avonds ligt relatief hoog in vergelij-
king met de andere Eeneinden (82% is hier neutraal of positief 
over), evenals de sociale controle (slechts 9% ervaart te wei-
nig sociale controle van ondernemers op het terrein).  
 
Wat wel opvalt is dat de aantrekkelijkheid van Eeneind II-Zuid 
in de ogen van de ondernemers niet veel verschilt van die van 
de andere Eeneinden (voor alle Eeneinden is ongeveer 55% 
hier neutraal of positief over), terwijl het terrein nieuwer is en 
in een hoger segment in de markt is gezet.  
 
Onderhoud Eeneind II-Zuid 

Voor de meeste aspecten van onderhoud is de score van Een-
eind II-Zuid vergelijkbaar met die van de overige terreinen. In 
vergelijking met de andere Eeneinden beoordeelt een nog 
groter deel van de ondernemers (91%) het onderhoud op de 
kavels als neutraal of (ruim) voldoende. 
 
Twee onderhoudsaspecten worden als relatief slecht beoor-
deeld: de aanwezigheid van groenvoorzieningen en het on-
derhoud ervan. Van de respondenten is 55% van mening dat 
er onvoldoende groenvoorzieningen zijn op het terrein, en 
73% is van mening dat het groen dat er is, onvoldoende wordt 
onderhouden. Ter toelichting merken wij op dat het in princi-
pe de bedoeling is om de groenvoorziening te realiseren als 
het terrein volledig is uitgegeven. Dat duurt echter langer dan 
verwacht, waardoor het ontbreken ervan zich tot  
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4. RESULTATEN SCHOUW 
 

In hoofdstuk 4 komen de resultaten van de schouw aan bod. 
Voor elk terrein benoemen we onze belangrijkste observaties 
in de tekst. In de figuren per thema zijn al onze bevindingen te 
vinden, waar mogelijk met een afbeelding geïllustreerd.  
 

 

4.1 Observaties Berkenbosch-Pinckart  

Het bedrijventerrein Berkenbosch Pinckart is gelegen in de 
bebouwde kom van Nuenen. Met name op Duivendijk en De 
Pinckart is veel PDV-GDV op het terrein gevestigd, terwijl de 
bedrijven op Cockevelt en Spegelt gemengd zijn. Het bebou-
wingspercentage ligt, mede door de aanwezigheid van PDV-
GDV relatief hoog. Figuur 1 toont een overzichtskaart van be-
drijventerrein Berkenbosch-Pinckart. 
 
Figuur 4.1: Overzichtskaart Eeneind I 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bron: www.bing.com/maps 
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Het terrein is goed ontsloten over de weg (via de Europalaan). 
Ook is het, in vergelijking met de andere bedrijventerreinen, 
redelijk bereikbaar met het openbaar vervoer: bushalte 
Panakkers ligt op ongeveer honderd meter van de toegangs-
weg van het terrein aan de Europalaan.  
 
Het terrein heeft een goede uitstraling, mede door de aanwe-
zigheid van veel (onderhoudsvriendelijke) groenvoorzienin-
gen. Enkele panden staan leeg, maar de leegstand springt niet 
direct in het oog.  
 
Over het algemeen is Berkenbosch Pinckart goed onderhou-
den, al kan er op sommige plekken meer worden gedaan om 
onkruidgroei tegen te gaan. Ook ligt er op een deel van de 
Pinckart geen asfalt, maar de oorspronkelijke bouwbestrating 
(die overigens in goede staat is). Met name op Duivendijk en 
De Pinckart (met veel PDV-GDV) ogen de kavels verzorgd, 
maar ook op Cockevelt en Spegelt is het onderhoud op de ka-
vels over het algemeen op orde.  
 
In figuur 4.2 tot en met 4.4 zijn onze observaties en foto’s per 
thema te vinden voor Berkenbosch Pinckart.  
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

26 

Figuur 4.2: Bevindingen schouw: bereikbaarheid Berkenbosch-Pinckart 

 

 

  

Bereikbaarheid Berkenbosch-Pinckart 
Ontsluiting over de weg OV-bereikbaarheid Aanwezigheid fietspaden 

- Gunstige ligging aan Europalaan, binnen 
de bebouwde kom van Nuenen 
- Dichtbij N270/A270 
- Eindhovense ruit zou bereikbaarheid 
verbeteren 

- Redelijk OV-bereikbaar, max. 500 m. 
lopen naar bushalte Panakkers aan de 
Europalaan 

- Fietspad op De Spegelt en Witte 
Hondpad. Verder ook fietsvriendelijk 

Aanwezigheid trottoirs Bewegwijzering Parkeren auto’s 

- Geen trottoir aanwezig, behalve bij PDV-
GDV op Duivendijk 

- Duidelijk aanwezig  - Het beleid is dat auto’s op kavels parke-
ren. Soms is hiervoor te weinig ruimte en 
parkeren auto’s langs de weg.  

Parkeren vrachtauto’s Verkeersveiligheid  

- Hiervoor is op de kavels voldoende 
ruimte. 

- Geen gevaarlijke verkeerspunten.  
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Figuur 4.3: Bevindingen schouw: uitstraling Berkenbosch-Pinckart 

 

Uitstraling  Berkenbosch-Pinckart 
Bebouwingspercentage Leegstand gebouwen Braakliggende bedrijfskavels 

- Hoog, veel PDV-GDV - Meerdere gebouwen - Onder meer bij de Pinckart en Witte 
Hond. 

Doelgroepen (type bedrijven) Sociale veiligheid  

-Op Duivendijk veelal PDV-GDV, verder 
divers 

- Relatief hoog, mede doordat er wonin-
gen op het terrein zijn en veel onder-
nemers elkaar kennen. 
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Figuur 4.4: Bevindingen schouw: onderhoud Berkenbosch-Pinckart 

 

 
 

 

  

Onderhoud Berkenbosch-Pinckart 
Aanpak Zwerfvuil Onkruid, grassen e.d. Aanwezigheid groenvoorziening 

- Niet veel zwerfvuil te zien - Wisselend beeld, op enkele plaatsen 
woekert onkruid 

- Relatief veel groen aanwezig  
 

Onderhoudsstaat groenvoorziening Kwaliteit bestrating Onderhoudsstaat meubilair  

- Het groen dat er is wordt relatief 
goed onderhouden 

- Is op orde. Wel ligt op de Pinckart nog 
de oorspronkelijke bouwbestrating  

-  Geen straatmeubilair aanwezig. 
 

Buitenopslag op straat (buiten de be-
drijfskavels) 

Onderhoudsstaat op de kavels Buitenopslag op kavels (niet overdekt 
of zichtbaar) 

- Gebeurt in de regel niet - Hangt af van type bedrijf: PDV-GDV 
bedrijven onderhouden hun kavels 
relatief goed. 

- Gebeurt op meerdere kavels 
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4.2 Observaties Eeneind I 

Het bedrijventerrein Eeneind I is gelegen ten zuiden van de 
bebouwde kom van Nuenen en de A270/N270, aan de Collse 
Hoefdijk. Op Eeneind I zijn, vooral langs de Collseweg, veel in-
dustriebedrijven gevestigd op relatief grote kavels met een 
laag bebouwingspercentage. Op de Kruisakker is het beeld 
gemengder en zijn de kavels minder groot. Het bebouwings-
percentage ligt hier ook wat hoger. Figuur 4.5 laat een over-
zichtskaart van Eeneind I zien 
 

Figuur 4.5: Overzichtskaart Eeneind I 

Bron: www.bing.com/maps 

 
Via de auto is Eeneind I goed ontsloten, gezien de ligging aan 
de Collse Hoefdijk en in de nabijheid van de A70/N270. Het 
terrein is slecht (of beter: eigenlijk niet) met OV-bereikbaar, 
aangezien de dichtstbijzijnde bushalte (Eeneind) op 1,5 km af-
stand ligt. Er is voldoende bewegwijzering naar en op het ter-
rein aanwezig, al ogen de borden soms verouderd. Ook lijkt er 
voldoende parkeergelegenheid op de kavels van de bedrijven 
te zijn en wordt er maar weinig door auto’s en vrachtwagens 
op de openbare weg geparkeerd.  
 
De bedrijfswoningen op de Kruisakker leveren een positieve 
bijdrage aan het gevoel van veiligheid en aan de sociale con-
trole op het terrein.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

30 

Eeneind I oogt redelijk goed onderhouden, zowel op de kavels 
als op de openbare weg. Vooral bij de bedrijfswoningen op de 
Kruisakker is groenvoorziening aanwezig, hetgeen een posi-
tieve bijdrage levert aan de uitstraling van het terrein. Over 
het algemeen is er weinig zichtbare buitenopslag op de kavels 
en nauwelijks op de openbare weg. Wel valt op dat de kavel 
van het autobedrijf op de Collseweg enigszins rommelig oogt.  
 
In figuur 4.6 tot en met 4.8 zijn voor Eeneind I onze observa-
ties en foto’s aangaande bereikbaarheid, onderhoud en uit-
straling te zien. 
 
Figuur 4.6: Bevindingen schouw: bereikbaarheid Eeneind I 

 

 
 
 

Bereikbaarheid Eeneind I 
Ontsluiting over de weg OV-bereikbaarheid Aanwezigheid fietspaden 

- Ligging buiten de bebouwde kom van 
Nuenen, wel aan de doorgaande weg 
(Collse Hoefdijk) en dichtbij N270/A270 
- Eindhovense ruit zou bereikbaarheid 
verbeteren  

- Slecht OV-bereikbaar,  ongeveer 1,5 
km lopen naar de dichtstbijzijnde bus-
halte (Eeneind)  

- Fietspaden gedeeltelijk aanwezig op de 
Collseweg. Verder redelijk fietsvriende-
lijk. 

Aanwezigheid trottoirs Bewegwijzering Parkeren auto’s 

- Geen trottoir aanwezig - Op sommige plekken aanwezig, oogt 
wel verouderd 

- Voldoende parkeermogelijkheden op 
eigen kavel, er wordt weinig op de weg 
geparkeerd. 

Parkeren vrachtauto’s Verkeersveiligheid  
- Hiervoor is op de kavels voldoende 
ruimte. 

- Geen gevaarlijke verkeerspunten.  
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Figuur 4.7: Bevindingen schouw: uitstraling Eeneind I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Uitstraling  Eeneind I 
Bebouwingspercentage Leegstand gebouwen Braakliggende bedrijfskavels 

- Op de grote kavels  vrij laag (<50%), op 
de kleinere kavels hoger (70%) 

- Meerdere panden staan te huur en/of 
te koop 

- Groot kavel aan Collseweg onder de 
hoogspanningskabels ligt braak. 

Doelgroepen (type bedrijven) Sociale veiligheid   

- Gemengd, onder meer industrie en 
autobedrijven 

- Voldoende. Kruisakker en stationsweg 
hebben bedrijfswoningen 
 

- 
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Figuur 4.8: Bevindingen schouw: onderhoud Eeneind I 

 

 

 
  

Onderhoud Eeneind I 
Aanpak Zwerfvuil Onkruid, grassen e.d. Aanwezigheid groenvoorziening 

- Weinig zwerfvuil te zien - Wisselend beeld, meestal op orde  - Vooral rond bedrijfswoningen op de 
Kruisakker en de stationsweg veel 
groenvoorziening 

Onderhoudsstaat groenvoorziening Kwaliteit bestrating Onderhoudsstaat meubilair  

- Meestal goed onderhouden - In goede staat - Geen straatmeubilair aanwezig. 
 
 

Buitenopslag op straat (buiten de be-
drijfskavels) 

Onderhoudsstaat op de kavels Buitenopslag op kavels (niet overdekt 
of zichtbaar) 

- Is niet aan de orde - Goed, in het algemeen. Autohandelaar 
op de Collseweg is wat rommelig 

- Weinig hinderlijk 
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4.3 Observaties Eeneind II 

Het bedrijventerrein Eeneind II ligt eveneens aan de Collse 
Hoefdijk, tegenover Eeneind I en buiten de bebouwde kom 
van Nuenen. Het type bedrijf dat op het terrein is gevestigd is 
wisselend. Enerzijds zijn er veel fabrieken op het terrein aan-
wezig (onder andere van FrieslandCampina), met relatief gro-
te kavels. Anderzijds zijn er veel bedrijven in de zakelijke 
dienstverlening te vinden, met kleinere panden en kavels. Ook 
zijn er relatief veel kleinere autohandelaren op Eeneind II ge-
vestigd. Het bebouwingspercentage van Eeneind II ligt vrij 
hoog. Figuur 4.9 bevat een kaart van zowel Eeneind II als Een-
eind II-Zuid. 
 
Figuur 4.9: Kaart Eeneind II + Eeneind II-Zuid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: www.bing.com/maps 
 
Ook Eeneind II is over de weg goed bereikbaar, maar per 
openbaar vervoer vrij slecht. De bewegwijzering naar het ter-
rein is op orde, en ook op het terrein zelf is veel bewegwijze-

Eeneind II-Zuid 

Eeneind II 
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ring naar individuele bedrijven te zien. Samenhangend met 
het hoge bebouwingspercentage is de parkeerdruk voor au-
to’s en vrachtauto’s vrij hoog. Door geparkeerde auto’s en 
door vrachtauto’s die laden en lossen op de openbare weg is 
het verkeersbeeld op sommige punten onoverzichtelijk. 
 
De uitstraling van Eeneind II is op de meeste delen (zoals het 
voorste deel van De Huufkes, dat het dichtst bij de Collse 
Hoefdijk ligt) modern en verzorgd. Sommige delen (bijvoor-
beeld het achterste deel van De Huufkes) zijn echter wat 
rommelig. Dit komt deels door de autobedrijven die op dit 
deel van het terrein gevestigd zijn. Ook zijn er een paar leeg-
staande en slecht onderhouden panden, zoals het pand van 
Tweka Swimwear (blauw gebouw aan de Collse Hoefdijk), die 
de uitstraling van Eeneind II niet ten goede komen. Uit ge-
sprekken met ondernemers komt naar voren dat de sociale 
controle redelijk op orde is, maar dat de aanwezigheid van de 
vele autobedrijven de sociale controle mogelijk doet afne-
men. 
 
De wegen en groenvoorzieningen op Eeneind II ogen goed 
onderhouden, net als de meeste kavels. Wel merken we op 
dat er soms sprake is van buitenopslag op de openbare weg, 
hetgeen een rommelige indruk geeft. Ook zijn sommige (vaak 
leegstaande) panden matig onderhouden. 
 
Figuur 4.10 tot en met 4.12 laten voor Eeneind II onze obser-
vaties en foto’s zien wat betreft bereikbaarheid, onderhoud 
en uitstraling. 
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Figuur 4.10: Bevindingen schouw: bereikbaarheid Eeneind II 

 
  

Bereikbaarheid Eeneind II 
Ontsluiting over de weg OV-bereikbaarheid Aanwezigheid fietspaden 

- Ligging buiten de bebouwde kom van 
Nuenen, wel aan de doorgaande weg 
(Collse Hoefdijk) en dichtbij N270/A270 
- Eindhovense ruit zou bereikbaarheid 
verbeteren  

- Slecht OV-bereikbaar,  ongeveer 2 km 
lopen naar de dichtstbijzijnde bushalte 
(Eeneind) 

- Geen fietspaden aanwezig 

Aanwezigheid trottoirs Bewegwijzering Parkeren auto’s 

- Geen trottoir aanwezig - Duidelijk aanwezig en oogt nieuw 

 

 

 

 

- Veel parkerende auto’s op de openba-
re weg, zowel in parkeerhavens als 
daarbuiten. Relatief grote parkeerdruk 

Parkeren vrachtauto’s Verkeersveiligheid 

- Relatief hoge parkeerdruk. Laden en 
lossen vindt deels langs de weg plaats 

- (Vracht)wagens op en langs de weg belemmeren op sommige wegen het zicht 
- Fietsroute naar de kinderspeeltuin loopt over het bedrijventerrein 
- Handhaving maximumsnelheid is beperkt 
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Figuur 4.11: Bevindingen schouw: uitstraling Eeneind II 

 
  

Uitstraling  Eeneind II 
Bebouwingspercentage Leegstand gebouwen Braakliggende bedrijfskavels 

- Aan de hoge kant, rond 75% - Veel leegstand, veel panden staan de 
koop of te huur.  
- Tweka Swimwear (Blauw gebouw,) aan 
de Collse Hoefdijk belemmert gezicht 
van het bedrijventerrein. Is in vervallen 
staat. 

- Enkele braakliggende kavels aanwezig 

Doelgroepen (type bedrijven) Sociale veiligheid  

- Wisselend: van grote voedselverwer-
kende bedrijven (FrieslandCampina) tot 
kleine autohandelaren. Verder weinig 
PDV-GDV. 

- Wordt door sommige ondernemers als 
een punt van zorg ervaren, onder meer 
vanwege de aanwezigheid van een groot 
aantal autobedrijven met een sterk 
verloop. 
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Figuur 4.12: Bevindingen schouw: onderhoud Eeneind II 

 
  

Onderhoud Eeneind II 
Aanpak Zwerfvuil Onkruid, grassen e.d. Aanwezigheid groenvoorziening 

- Nauwelijks zwerfvuil te zien - Redelijk op orde - Is in beperkte mate aanwezig, bomen. 

Onderhoudsstaat groenvoorziening Kwaliteit bestrating Onderhoudsstaat meubilair  

- Meestal redelijk onderhouden - Van hoge kwaliteit, overal geasfalteerd - Geen straatmeubilair aanwezig. 
 

Buitenopslag op straat (buiten de be-
drijfskavels) 

Onderhoudsstaat op de kavels Buitenopslag op kavels (niet overdekt 
of zichtbaar) 

- Sommige bedrijven hebben buitenop-
slag op straat. Geeft een slordige indruk 

- Hangt erg van bedrijf af, sommige 
(leegstaande) gebouwen zijn slecht 
onderhouden 
 
 

- Wisselend beeld, op sommige locaties 
slordig onderhoud op eigen kavel 
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4.4 Observaties Eeneind II-Zuid 

Eeneind II-Zuid ligt – zoals de naam doet vermoeden – ten 
zuiden van terrein Eeneind II en wordt over de weg ontsloten 
door de Collse Hoefdijk. Dit bedrijventerrein behoort tot een 
hoger marktsegment (Modern Gemengd volgens de gemeen-
te Nuenen) en is het nieuwste van de terreinen. Het bedrij-
venterrein oogt dan ook modern en herbergt veelal moderne 
industrie. Het bebouwingspercentage ligt wat lager dan op de 
overige Eeneinden.  
 
Ook Eeneind II-Zuid is over de weg goed ontsloten maar met 
het openbaar vervoer niet goed bereikbaar. Doordat het ter-
rein ruim is opgezet, is er meestal voldoende ruimte voor au-
to’s en vrachtwagens om op de kavels te parkeren, maar in 
enkele gevallen wordt er in de berm geparkeerd. Behalve bij 
de toegangsweg aan de Collse Hoefdijk is er geen bewegwijze-
ring op het terrein aanwezig, maar Eeneind II-Zuid oogt vrij 
overzichtelijk.  
 
De uitstraling van Eeneind II-Zuid is modern en verzorgd te 
noemen. De meeste kavels zijn goed onderhouden. Er is wel 
enige leegstand in de toch jonge bedrijfsbebouwing. Verder 
zijn er enkele stukken braakliggend land, onder meer in het 
midden van de Collse Heide. Er is weinig tot geen groenvoor-
ziening aangelegd. De bedoeling is dat die wordt toegevoegd 
als het terrein volledig is uitgegeven, maar dat durt voor de 
reeds gevestigde bedrijven wel lang (zie vorige hoofdstuk). 
 
Eeneind II-Zuid oogt zowel op de kavels als op de openbare 
weg zeer goed onderhouden. Er is nauwelijks sprake van bui-
tenopslag op kavels en helemaal niet op de openbare weg. 
 
In figuur 4.13, 4.14 en 4.15 zijn onze observaties voor Eeneind 
II-Zuid verder uitgewerkt en met foto’s geïllustreerd.  
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Figuur 4.13: Bevindingen schouw: bereikbaarheid Eeneind II-Zuid 

 
 

 
  

Bereikbaarheid  Eeneind II-Zuid 
Ontsluiting over de weg OV-bereikbaarheid Aanwezigheid fietspaden 

Ligging buiten de bebouwde kom van 
Nuenen, wel aan de doorgaande weg 
(Collse Hoefdijk) en dichtbij N270/A270 
- Eindhovense ruit zou bereikbaarheid 
verbeteren 
 

- Niet OV-bereikbaar,  ongeveer 2,5 km 
lopen naar de dichtstbijzijnde bushalte 
(Eeneind) 

- Geen fietspaden aanwezig 

Aanwezigheid trottoirs Bewegwijzering Parkeren auto’s 

- Geen trottoirs aanwezig - Enkel bij de toegangsweg tot het ter-
rein aanwezig (maar het terrein oogt 
overzichtelijk) 

 

 

 

 

- Vindt grotendeels op de kavels plaats, 
soms een auto in het gras langs de kant 
van de weg 

 

Parkeren vrachtauto’s Verkeersveiligheid  

Vindt grotendeels op de kavels plaats, 
soms vrachtauto’s in het gras langs de 
kant van de weg  

- Zeer overzichtelijk  
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Figuur 4.14: Bevindingen schouw: uitstraling Eeneind II-Zuid 

 

  

Uitstraling  Eeneind II-Zuid 
Bebouwingspercentage Leegstand gebouwen Braakliggende bedrijfskavels 

- Gemiddeld, rond de 70% - Weinig leegstand, een enkel pand is te 
huur.  

- één braakliggende kavel: Nog te reali-
seren showroom-/kantoor-/ bedrijfs-
ruimten.  
- Verder een grote open ruimte in het 
midden van de Collse Heide 

Doelgroepen (type bedrijven) Sociale veiligheid  

- Moderne industrie - Redelijk, geen bedrijfswoningen 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

41 

 Figuur 4.15: Bevindingen schouw: onderhoud Eeneind II-Zuid 

 

 
  

Onderhoud Eeneind II-Zuid 
Aanpak Zwerfvuil Onkruid, grassen e.d. Aanwezigheid groenvoorziening 

- Geen zwerfvuil te vinden - Op braakliggende terreinen wel, maar 
verder niet veel onkruid zichtbaar 

Vrij beperkt 

Onderhoudsstaat groenvoorziening Kwaliteit bestrating Onderhoudsstaat meubilair  

- Waar aanwezig is dit op orde, maar 
vaak alleen op de eigen kavels aanwezig.  

- Uitstekend, overal geasfalteerd - Geen straatmeubilair aanwezig. 

Buitenopslag op straat (buiten de be-
drijfskavels) 

Onderhoudsstaat op de kavels Buitenopslag op kavels (niet overdekt 
of zichtbaar) 

- Geen buitenopslag op straat aanwezig.  - Kavels ogen modern en zeer goed 
onderhouden 

- Nauwelijks, slechts op een enkel kavel 
is buitenopslag zichtbaar 
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5. CONCLUSIES ANALYSE EN 
ADVIES HERSTRUCTURE-
RING EN PARKMANAGE-
MENT 

 

In dit slothoofdstuk presenteren we onze conclusies over de 
kwaliteit van de Nuenense bedrijventerreinen en formuleren 
we een advies over eventuele herstructurering en over park-
management. 
 
 
5.1 Conclusies analyse bedrijventerreinen 

Uit de analyse van de economische structuur blijkt dat de be-
drijventerreinen in Nuenen een belangrijk onderdeel vormen 
binnen het totaal van economische activiteiten in Nuenen 
(meer dan éénderde van het aantal banen is op bedrijventer-
reinen gevestigd). Met een aanzienlijke vertegenwoordiging 
van o.a. moderne metaal- en andere maakindustrie en food-
productiebedrijven levert Nuenen bovendien een bijdrage aan 
de Brainport; de Brainport is ook van betekenis voor het ves-
tigingsklimaat voor wonen en werken in de gemeente. 
 
De ondernemers op de bedrijventerreinen zijn via internet 
geënquêteerd over de bereikbaarheid, de uitstraling en het 
onderhoud van de bedrijventerreinen. De enquête kent een 
respons van ruim 40%, hetgeen voor een dergelijke analyse 
goed is. De resultaten zijn daarmee ook representatief voor 
alle bedrijven. Alleen het aantal respondenten op Eeneind II 
Zuid is in absolute zin met 13 wat aan de lage kant, maar dit is 
het nieuwste terrein waar nauwelijks knelpunten te verwach-
ten zijn.  
 
Op basis van de uitkomsten van de enquête en de observaties 
die we tijdens de schouw hebben gedaan, trekken we een 
aantal conclusies over de kwaliteit van de bedrijventerreinen. 
 
De voornaamste conclusie is dat de ondernemers in Nuenen 
over het algemeen – en afgezet tegen wat wij elders meten -  
tamelijk tevreden zijn over zowel de bereikbaarheid (over de 
weg) en de uitstraling van de terreinen alsook over het on-
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derhoud op de terreinen. Wel zijn er specifieke punten waar-
op verbetering mogelijk is: 
 

 Berkenbosch Pinckart: Voor het behoud van de goede uit-
straling van het terrein is handhaving van de huidige 
groenvoorzieningen aan te bevelen. De bestaande groen-
voorziening kan bovendien nog beter worden onderhou-
den, met name op het gebied van onkruidbestrijding.  

 

 Eeneind I: De bewegwijzering op het terrein Eeneind I oogt 
veelal verouderd. Nieuwe bewegwijzering is een kleine in-
vestering die de uitstraling van Eeneind I verbetert. Verder 
is het aan te bevelen om – in samenspraak met de onder-
nemer – ervoor te zorgen dat de autobedrijven aan de 
Collseweg hun kavel verzorgd doen overkomen.  

 

 Eeneind II: Op Eeneind II verdient aanpak van de leegstand 
aandacht, vooral waar het locaties betreft die vanaf de 
toegangsweg goed zichtbaar zijn. Ook bevelen wij aan om 
mogelijkheden te onderzoeken voor het creëren van extra 
parkeergelegenheid, zowel voor auto’s als voor vrachtwa-
gens. Verder dient de buitenopstal van goederen op de 
openbare weg – op sommige delen van de Huufkes – zo 
veel mogelijk te worden vermeden.  

 

 Eeneind II-Zuid: Openbare groenvoorziening langs de ka-
velgrenzen kan de uitstraling van het terrein ten goede 
komen.  

 
Verder komt uit de gesprekken met de ondernemers tijdens 
de schouw komt naar voren dat de bedrijvigheid in Nuenen, 
met name de grotere bedrijven daarbinnen, belang heeft bij 
en hecht aan de realisatie van de Ruit rond Eindhoven. 
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5.2 Advies herstructurering en parkmanagement 

Berkenbosch-Pinckart, Eeneind I & Eeneind II-Zuid: handhaven kwali-

teitsniveau 

Voor de terreinen Berkenbosch-Pinckart, Eeneind I en Eeneind 
II Zuid zijn de bevindingen zodanig positief – uitgaande van 
het oppakken van de actiepunten hierboven – dat kan worden 
volstaan met voortzetting van het beheer gericht op behoud 
van het huidige kwaliteitsniveau. Een herstructureringsopera-
tie is hier niet aan de orde.  
 
Wel kan worden overwogen om ondernemers een grotere rol 
te geven in het beheer, bijvoorbeeld door een expliciet ‘ser-
vice level agreement’ (SLA) overeen te komen tussen OCN en 
de gemeente over het toekomstig beheer. Een verdergaande 
mogelijkheid is dat de gemeente de huidige budgetten, inclu-
sief lange-termijn-reserveringen, overdraagt aan een georga-
niseerd verband van de ondernemers. Dat kan OCN zelf zijn of 
wellicht kan daartoe de BBT nieuw leven worden ingeblazen. 
Eeneind II kan hierbij vanzelfsprekend ook worden betrokken, 
maar daar is wel een extra traject voor nodig (zie ook hierna). 
Opgemerkt wordt dat dit en mogelijkheid is; het huidig be-
heer geeft geen aanleiding om verandering aan te brengen. 
 
Eeneind II: kwaliteitsimpuls nodig 

Op Eeneind II valt zowel het oordeel van de ondernemers zelf 
als ook dat van de schouw minder positief uit. Met name het 
noordoostelijke deel van De Huufkes heeft behoefte aan een 
kwaliteitsimpuls, de leegstand is een bron van zorg, de hand-
having van het parkeren vergt aandacht en het lijkt wenselijk 
– maar objectieve beoordelingsmaatstaven ontbreken – om 
toezicht te houden op het functioneren van sommige van de 
autobedrijven. Er zijn verder kansen ruimte te winnen door 
herontwikkeling van kavels met verouderde opstallen. Kort-
om, op dit terrein is een vorm van herstructurering wenselijk. 
Het is aan te bevelen om hiervoor – in nauwe samenspraak 
met ondernemers – een plan te maken. De gemeente kan een 
dergelijk traject op zich nemen of faciliteren. Het verdient 
aanbeveling de BHB, de Brabantse Herstructureringsmaat-
schappij Bedrijventerreinen, onderdeel van de BOM, hierbij te 
betrekken. 
 
De wenselijke herstructurering van Eeneind II heeft het ka-
rakter van een revitalisering met als bijzonderheid dat de 
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openbare ruimte er eigenlijk tamelijk goed verzorgd bij ligt 
(terwijl die elders bij revitalisering vaak slecht is). Wel advise-
ren wij om in het kader van het herstructureringsplan te be-
zien of er meer openbare parkeergelegenheid kan worden ge-
realiseerd. 
 
Ontwikkeling Eeneind West 

De gemeente Nuenen ontwikkelt in de nabije toekomst nog 
het nieuwe bedrijventerrein Eeneind West (ten zuiden van 
Eeneind I en ten westen van Eeneind II). Uit de enquête komt 
naar voren dat er een klein aantal bedrijven is dat behoefte 
heeft aan verhuizing. De ervaring leert dat bij de ontwikkeling 
van een nieuw bedrijventerrein het risico bestaat dat het 
nieuwe terrein de bestaande terreinen ‘leegzuigt’. Bovendien 
wordt het terrein ontwikkeld in een markt met een relatief 
ruim aanbod. Om tot een zo geslaagd mogelijke ontwikkeling 
van Eeneind West te komen en ongewenste neveneffecten te 
beperken adviseren wij om zo snel mogelijk te beginnen met 
het opstellen van het herstructureringsplan voor Eeneind II en 
het oppakken van de verbeterpunten op de andere terreinen. 
 
Bedrijfscontactfunctie gemeente 

Aanbevolen wordt dat de bedrijfscontactfunctie verder wordt 
doorontwikkeld tot een rol waarin zij/hij een spin in het web 
vormt tussen ondernemers, makelaars, vastgoedeigenaren en 
gemeente en waarin via een constante vinger aan de pols 
wordt bijgedragen aan het vasthouden dan wel uitbouwen 
van het goede vestigingsklimaat, gericht op alle bestaande 
bedrijventerreinen. 
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BIJLAGE 1: OVERZICHT BE-
DRIJFSPANDEN TE HUUR 
 
Bron: www.fundainbusiness.nl, december 2014  
 
Berkenbosch Pinckart: 

 Duivendijk 7 B 
 

Eeneind I: 

 Kruisakker 7 

 Molenkamp 30 
 
Eeneind II: 

 De Huufkes 21 

 De Huufkes 80 

 De Huufkes 36 

 De Huufkes 32 

 De Huufkes 77 

 De Tienden 56 

 De Huufkes 39 
 
Eeneind II-Zuid: 

 Collse Heide 54 

 Collse Heide 50 C 

 Collse Heide 10 
  

http://www.fundainbusiness.nl/
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BIJLAGE 2: ENQUÊTEVRAGEN 
+ INTRODUCTIE VOOR ON-
DERNEMERS 
 

Introductie elektronische enquête 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Deze enquête maakt deel uit van een onderzoek naar de kwaliteit van Nuenense bedrijventer-
reinen, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Nuenen. Deze enquête bestaat uit vier onder-
delen en neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Wij verzoeken u de enquête volledig in te vul-
len.  
 
Graag willen we u vragen om deze enquête vóór 8 december a.s. te beantwoorden. Mocht u 
vragen hebben over de enquête dan kunt u contact opnemen met Joost Hagens en Maarten Kruger 
van Bureau BUITEN per telefoon (030-231 8945) of per e-mail (maarten.kruger@bureauBUITEN.nl). 
 
Alvast hartelijk dank voor uw deelname! 
 

 
  

De resultaten van deze enquête worden volledig anoniem verwerkt en gerapporteerd. Het 
is echter wel mogelijk aan het einde van de enquête uw naam en e-mailadres achter te 
laten, indien u geïnformeerd wenst te worden over de Participatiewet of over de uitkom-
sten van dit onderzoek.  
 
Uw contactgegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en uw ant-
woorden worden, ook als u uw naam en e-mailadres achterlaat, anoniem verwerkt in het 
onderzoek.  

 

mailto:maarten.kruger@bureauBUITEN.nl
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Kenmerken bedrijf 

1) Op welk(e) bedrijventerrein(nen) in Nuenen lig(t)(gen) uw pand(en)? (Meerdere opties 
mogelijk) 
a. Berkenbosch Pinckart (Duivendijk) (incl. uitbreiding) 
b. Eeneind l 
c. Eeneind ll 
d. Eeneind II-Zuid 

 
2) Is uw bedrijf… 

a. Op het bedrijventerrein gevestigd als eigenaar van een pand 
b. Op het bedrijventerrein gevestigd als huurder van een pand 
c. Anders, namelijk…. 

 
3) Tot welke sector hoort uw bedrijf? 

a. Industrie 
b. Bouw 
c. Groothandel  
d. Detailhandel (waaronder in auto's en motoren) 
e. Overige commerciële dienstverlening 
f. Niet-commerciële dienstverlening 
g. Anders, namelijk….. 

 
4) Hoeveel mensen werken er in uw bedrijf per 1-11-2014? 

a. Werknemers voor 12 uur per week of minder: … 
b. Werknemers voor meer dan 12 uur per week: … 

 
5) Wat is de omvang van uw kavel? (in ha)  

… 
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Bereikbaarheid 

6) In hoeverre bent u tevreden met elk van de volgende aspecten van infrastructuur op het 
bedrijventerreinen waar u gevestigd bent? 

 

 Waardering 

 

Ze
e

r te
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d

e
n

 

Te
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d
e

n
 

N
e

u
traal 

O
n

te
vre

d
e
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e
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n
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-
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d

e
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 Eventuele 
toelichting 

a. Ontsluiting van en naar bedrijventerrein over de 
weg 

Ο Ο Ο Ο Ο … 

b. Bereikbaarheid met OV (busvervoer) Ο Ο Ο Ο Ο … 

c. Aanwezigheid van fietspaden Ο Ο Ο Ο Ο … 

d. Aanwezigheid van trottoirs Ο Ο Ο Ο Ο … 

e. Bewegwijzering naar het bedrijventerrein (vanaf 
hoofdwegen) 

Ο Ο Ο Ο Ο … 

f. Bewegwijzering op het bedrijventerrein (naar 
deelgebieden/individuele terreinen) 

Ο Ο Ο Ο Ο … 

g. Parkeergelegenheid voor auto’s op de openbare 
weg 

Ο Ο Ο Ο Ο … 

h. Parkeergelegenheid voor auto’s op kavels Ο Ο Ο Ο Ο … 

i. Openbare parkeergelegenheid vrachtver-
keer/voor laden en lossen 

Ο Ο Ο Ο Ο … 

j. Verkeersveiligheid op bedrijventerrein Ο Ο Ο Ο Ο … 

 
 

Uitstraling  

7) Het bedrijventerrein waarop mijn bedrijf gevestigd is, ziet er aantrekkelijk uit.  
a. Zeer eens 
b. Eens 
c. Neutraal 
d. Oneens 
e. Zeer oneens 
Toelichting:… 
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8) Als ik overdag op mijn bedrijventerrein rondloop, voel ik me veilig. 
a. Zeer eens 
b. Eens 
c. Neutraal 
d. Oneens 
e. Zeer oneens 
Toelichting:… 

 
9) Als ik ’s avonds op mijn bedrijventerrein rondloop, voel ik me veilig. 

a. Zeer eens 
b. Eens 
c. Neutraal 
d. Oneens 
e. Zeer oneens 
Toelichting:… 

 

10) Op mijn bedrijventerrein is sprake van voldoende sociale controle van collega-
ondernemers.  
a. Zeer eens 
b. Eens 
c. Neutraal 
d. Oneens 
e. Zeer oneens 
Toelichting:… 

 

11) Er is veel leegstand op mijn bedrijventerrein. 
a. Zeer eens 
b. Eens 
c. Neutraal 
d. Oneens 
e. Zeer oneens 
Toelichting:… 
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Onderhoud & voorzieningen 

12) Hoe tevreden bent u met elk van de volgende kenmerken van het bedrijventerreinen 
waar u gevestigd bent? 

 

 Waardering 

Eventuele 
toelichting  
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a. Aanwezigheid groen Ο Ο Ο Ο Ο … 

b. Onderhoudsstaat groenvoorziening & 
onkruidbestrijding  

Ο Ο Ο Ο Ο … 

c. Kwaliteit bestrating  Ο Ο Ο Ο Ο … 

d. Aanpak van zwerfvuil op straat Ο Ο Ο Ο Ο … 

e. Onderhoudsstaat straatmeubilair (lan-
taarns, bankjes, verkeersborden, etc.) 

Ο Ο Ο Ο Ο … 

f. Onderhoudsstaat op de kavels (o.a. staat 
van gebouwen en onderhoud op kavels) 

Ο Ο Ο Ο Ο … 

g. Verlichting openbare weg Ο Ο Ο Ο Ο … 

 
13) Is uw bedrijf aangesloten op het glasvezelnetwerk? 

a. Nee, en hier heeft mijn bedrijf ook geen behoefte aan 
b. Nee, maar hier heeft mijn bedrijf (eventueel) wel behoefte aan 
c. Ja, mijn bedrijf is aangesloten op het glasvezelnetwerk 
Toelichting:… 
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Overig 

 
 
 
 
 
14) Is uw onderneming aangesloten bij het Ondernemers Contact Nuenen (OCN)? 

a. Ja 
b. Nee: ik ben onbekend met het bestaan van het OCN 
c. Nee: ik wil mij niet aansluiten bij het OCN 
d. Nee, maar ik wil mij in de toekomst (mogelijk) wel aansluiten bij het OCN 

 
15) Kunt u voor elk van de volgende diensten aangeven of u geïnteresseerd bent in samen-

werking met andere ondernemingen op het bedrijventerrein? 
 

 Ja Nee Eventuele toelichting 

a. Collectieve inkoop van kan-
toorartikelen 

Ο Ο  

b. Collectieve inkoop van P&O 
diensten 

Ο Ο  

c. Collectieve inkoop van vaste 
telefonie 

Ο Ο  

d. Collectieve aanleg en inkoop 
van een glasvezelverbinding  

Ο Ο  

e. Collectieve inkoop van energie Ο Ο  

f. Collectieve beveiliging Ο Ο … 

g. Collectief groenbeheer Ο Ο … 

h. Collectief onderhoud van ge-
bouwen 

Ο Ο … 

i. Overig, namelijk:  … 

 
16) Wordt er duurzame energie opgewekt op uw kavel? 

a. Ja, zonne-energie 
b. Ja, windenergie 
c. Ja, anders namelijk: …. 
d. Nee 

 
 

Nuenen kent een ondernemersvereniging (OCN) die de belangen van de Nuenense bedrijven 
op lokaal niveau behartigt. In de toekomst wil de gemeente nog meer inzetten op structure-
le samenwerking tussen bedrijven onderling en met de gemeente. Een mogelijkheid hiertoe 
is om het parkmanagement op de Nuenense bedrijventerreinen te intensiveren. 
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17) Indien nee bij vraag 15: Zou u geïnteresseerd zijn in het opwekken van duurzame energie 
op uw kavel? 
a. Ja  
b. Misschien 
c. Nee 
Toelichting:… 

 
18) Vormt het bestemmingsplan uw bedrijfskavel een belemmering voor het uitvoeren van 

bedrijfsactiviteiten? 
a. Ja, vanwege het bestemmingsplan kan ik bepaalde activiteiten niet uitvoeren 
b. Nee, het bestemmingsplan belemmert mijn bedrijf niet in het uitvoeren van bedrijfsac-

tiviteiten 
Toelichting:… 
 

19) Verwacht u dat uw bedrijf een uitbreidingsbehoefte heeft in de komende vijf jaar? 
a. Ja, deze uitbreidingsbehoefte is waarschijnlijk op dezelfde kavel te realiseren 
b. Ja, voor deze uitbreidingsbehoefte is waarschijnlijk extra kavelruimte nodig 
c. Ja, voor deze uitbreidingsbehoefte is waarschijnlijk verhuizing naar een ander bedrijven-

terrein nodig 
d. Nee, mijn bedrijf heeft geen uitbreidingsbehoefte 
Toelichting:… 

 
 
 
 
 
 

 
20) Is het voor uw bedrijf mogelijk om werknemers vanuit de Participatiewet in dienst te ne-

men? 
a. Ja 
b. Onder bepaalde voorwaarden, namelijk: … 
c. Nee 

 
21) Bent u geïnteresseerd in extra informatie van de gemeente over de participatiewet? 

a. Ja, Naam:………………………..  Bedrijf:………………….  E-mail.:………………….. 
b. Nee 

 
22) Wenst u per e-mail geïnformeerd worden over de resultaten van ons onderzoek? 

a. Ja, Naam:………………………..  Bedrijf:………………….  E-mail.:………………….. 
b. Nee 

 
Einde van de enquête. Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 

Vanaf 2015 geldt de nieuwe Participatiewet. De gemeente is vanaf dan verantwoor-
delijk voor de ondersteuning van een grote groep mensen bij het vinden van werk: 
mensen met een bijstandsuitkering of een arbeidsbeperking, werkzoekende jongeren 
en mensen die een arbeidsmatige dagbesteding willen.  
 



 
 

 

 




