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Thema: Stedelijke vernieuwing

Huurprijsniveau planmatige 
wijkwinkelcentra beter in kaart gebracht

Dit onderzoek naar de achterliggende factoren op het huurprijsniveau in planmatige wijk-
winkelcentra, neemt in totaal 12 factoren onder de loep. Deze factoren zijn onderverdeeld 
naar verschillende niveaus: markt, terrein, gebouw en imago en verklaren circa 60% van 
het huurniveau in wijkwinkelcentra. Uit het huurprijsmodel blijkt dat het concur-
rentieniveau dat een wijkwinkelcentrum ondervindt, het inwonersaantal, de par-
keergelegenheid, de grootte, het bouwjaar en het aantal trekkers een significante 
rol spelen op het huurniveau, concludeert Robert Koot.

Performance van beursgenoteerde 
vastgoedbeleggingsinstellingen

De afgelopen jaren is een duidelijke trend waar te nemen waarin het aandeel indirect vast-
goed in de totale vastgoedbeleggingsportefeuille van professionele (institutionele) beleg-
gers steeds belangrijker wordt. Met deze toenemende belangstelling voor het indirect beleg-
gen in vastgoed wordt het steeds belangrijker de verschillende nationale, maar 
ook internationaal georiënteerde vastgoedbeleggingsinstellingen (VBI’s) aan 
een kritische beoordeling te onderwerpen alvorens ze op te nemen in de beleg-
gingsportefeuille, schrijven Bart de Bont en Jeroen de Heus

Rijksoverheid moet geen concurrentie 
tussen steden subsidiëren
Property Research Quarterly nodigde twee onderzoekers aan tafel die de ins en outs kennen 
van buurten en steden. Prof. dr Ronald van Kempen is hoogleraar stadsgeografie aan de 
Universiteit van Utrecht en was tot 1 november 2006 kwartiermaker van het NICIS Institute, 
het maatschappelijk topinsituut voor de steden. Dr Ries van der Wouden is  sectordirecteur 
bij het Ruimtelijk Planbureau, gespecialiseerd in sociale en ruimtelijke vraagstukken in de 
stad en co-auteur  van een kritisch rapport over het grotestedenbeleid. Geloven zij dat de 
sociale samenhang wordt verbeterd door louter fysieke investeringen? En 
welke rol  kan een commerciële vastgoedpartij spelen naast de steeds gro-
tere en steeds professionelere woningcorporatie? Hun advies aan minister 
Vogelaar: laat de brede integrale aanpak van het GSB los en richt je op het 
oplossen van concrete problemen.
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Beredeneerd rekenen aan investeringen 
in wonen, zorg en dienstverlening
In veel gemeenten wordt de stedelijke vernieuwingsopgave verbreed met het realiseren van 
combinaties van wonen met zorg en dienstverlening. In de praktijk stuiten betrokken par-
tijen daarbij op tal van knelpunten. Met het redeneer- en rekenmodel Areadne kunnen zij 
vanuit een gebiedsgerichte ontwikkelingsbenadering op zoek naar mogelijkheden tot opti-
malisering van het financieel én maatschappelijk rendement van hun inves-
teringen. In dit artikel, geschreven door George de Kam en Peter Hendrixen, 
worden de totstandkoming, de werking en de eerste ervaringen met de toe-
passing van het model in enkele pilots geschetst. 

Locatiesynergie. “Verknopen” als aanpak voor gedeeld 
opdrachtgeverschap bij gebiedsontwikkeling

Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling is complex, zowel inhoudelijk als procesmatig. Inia-
tors kunnen de ontwikkeling niet zelfstandig realiseren en hebben meerdere partijen nodig 
om tot een “breed”opdrachtgeverschap te komen. “Breed” in de zin van breed gedragen 
en in de zin van een holistische oriëntatie op het probleem en de oploss-
ingsmogelijkheden.  Een dergelijke opdrachtformulering komt in de praktijk 
vaak niet tot stand. Oorzaak hiervoor ligt in de aanpak van de start van de 
ontwikkeling, vindt Gert-Joost Peek.

Hoe realiseer je meer private betrokkenheid?
Circa 30 procent van de werkgelegenheid bevindt zich op de bedrijventerreinen. Ze zijn es-
sentieel voor de Nederlandse economie. Maar de markt voor bedrijventerreinen kent de 
nodige problemen. Er is sprake van extensief grondgebruik, incourantheid van bedrijfspan-
den en een lage ruimtelijke kwaliteit en uitstraling. Als oplossing wordt vaak 
meer private betrokkenheid aangedragen. Private partijen kunnen het aan-
bod kwalitatief en kwantitatief beter aan laten sluiten op de vraag. Onder-
zoek is echter benodigd over hoe dat daadwerkelijk kan worden gerealiseerd, 
zegt Erik van ’t Klooster.
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Stedelijkheid en Economische groei
Door Jan Lambooy (Honorair Hoogleraar Ruimtelijke economie Universiteit Utrecht)

De oorzaken van economische groei worden meestal niet gekoppeld aan de kwaliteit van de 
gebouwde omgeving. In de algemene economie ziet men de groei vooral als een resultaat 
van de toevoeging van kapitaal (investeringen) en van technologische ontwikkeling. Men 
kan de gebouwde omgeving natuurlijk als kapitaal zien, maar in de economie gaat het 
toch vooral om machines en apparaten, waarmee de arbeidsproductiviteit wordt bevorderd. 
Natuurlijk wordt de kwaliteit van arbeid (of ‘Human capital’, vooral gemeten in opleidings-
jaren en soort opleiding) steeds meer gezien als een belangrijke motor van economische 
groei, maar wel in combinatie met de technologische kennis en met de kwaliteit van kapi-
taalgoederen, zoals computers.
De verschuiving van kapitaal naar kennis is een belangrijke trend in de economische be-
naderingen geworden. In de laatste jaren vindt men ook de creativiteit benadrukt, zoals bij 
Richard Florida, die in zijn boek van 2002 (‘The Rise of the Creative Class’), de creativiteit 
de bepaler van de locatie van economische groei in bepaalde stedelijke regio’s zag. Volgens 
Florida moeten er in de betreffende steden, naast investeringen en een gunstige struc-
tuur van de bedrijvigheid, ook een tolerante sfeer zijn, in combinatie met de aantrekkings- 
kracht voor talentvolle personen en mogelijkheden van technologische ontwikkeling. In 
zijn studie zijn steden die de combinatie daarvan vertonen groeiers. Steeds vaker vindt 
men ook bij algemene economen de vraag terug ‘waar’ de economische groei plaats vindt 
en waarom. De bekende economen Jane Jacobs, Krugman en Glaeser hebben daarover 
al veel geschreven. Zij borduren voort op de theorie van de agglomeratievoordelen. Die 
voordelen ontstaan als resultaat van nabijheid, schaalvoordelen en van economische, cul-
turele en demografische variatie, maar ook van de aantrekkingskracht van de gebouwde 
omgeving. Gebouwde omgeving kan men echter op verschillende schaalniveaus benade-
ren. Bijvoorbeeld dat van de woonwijk, het stadscentrum en de stedelijke regio. Kleinere 
historische steden (Stavoren, Thorn) zijn vaak erg mooi maar hebben de andere factoren 
die er moeten zijn niet en zijn dus geen grote agglomeraties geworden. De omvang van 
stedelijke gebieden is dus ook een belangrijke eigen groeifactor, maar ook dan alleen in 
combinatie met andere eigenschappen.
Vooral bij Florida en Glaeser komt ook de kwaliteit van de gebouwde omgeving terug als 
een voorwaarde voor de locatie van kenniswerkers en creatievelingen. De laatste (hoogle-
raar aan de Harvard University) heeft zelfs gesteld dat de bron van de stedelijke economie 
steeds meer verschuift van productie naar consumptie. De kwaliteit van de gebouwde om-
geving trekt kenniswerkers en ‘creatievelingen’ aan, maar is ook op zich een consumptie-
goed. Men woont en leeft in een omgeving, waarbij men oog heeft voor de consumptieve 
kwaliteiten, waaronder de bereikbaarheid van diverse voorzieningen, op verschillende 
schaalniveau’s. Projectontwikkelaars en gemeenten die slechts een hoeveelheid huizen, 
wat straten en wat groen bouwen verliezen uit het oog dat het ook gaat om het langdurige 
afstoten en aantrekken van ‘Human Capital’. Bouwt men schraal dan schept men geen 
milieu voor ‘creatievelingen’. Datzelfde geldt als men bedrijfsgebouwen en kantoren bouwt 
zonder ‘smoel’ en zonder  aantrekkelijke voorzieningen, zoals op zoveel bedrijfsterreinen. 
Er kan in Nederland nog heel wat worden gedaan aan kwaliteit om de locatie van economi-
sche groei te bevorderen.
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c a l l  f o r  p a p e r s

Property Research Quarterly: 
Call for papers

Property Research Quarterly signaleert nieuwe ontwikkelingen in de wetenschaps-

gebieden die relevant zijn voor de vastgoedsector: economie, sociale geografie, 

bouwkunde, planologie maar ook bijvoorbeeld bestuurskunde. De uitgave biedt 

een podium voor analyses en discussies die kunnen bijdragen aan de verdere ont-

wikkeling van de vastgoedsector. Voor de editie juni 2007 roept de redactie auteurs 

op rond het thema:

Private Vastgoedfondsen

In het juni nummer in 2007 van het tijdschrift Property Research Quarterly staat het the-
ma private vastgoedfondsen centraal. Private vastgoedfondsen – de grootste innovatie op 
vastgoedgebied in de laatste 10 jaar - hebben een enorme groei laten zien. Het belegd ver-
mogen van de private vastgoedfondsen is inmiddels groter dan van de fondsen in vastgoed-
aandelen. Deze fonds ’industrie’ is een begrip geworden en valt niet meer weg te denken in 
de Europese vastgoedwereld. De sector groeit naar volwassenheid in termen van efficiency 
en transparantie. De lastige problemen waarmee de fondsen geconfronteerd worden zullen 
alleen maar toenemen nu de looptijd van de ‘pionierfondsen’ aflopen en de gerealiseerde 
rendementen aan de participanten bekend worden gemaakt.

De redactie daagt academici en praktijkmensen uit artikelen in te sturen, die betrekking 
hebben op belangrijke aspecten van deze fondsen - bij voorkeur gebaseerd op theoretische 
en toegepaste research. 

Onderwerpen waaraan gedacht kan worden zijn:
• De relatie van fonds performance met specifieke vastgoedsectoren
• Trackrecord van de fondsen (performance)
• Fondsstrategie en beleggingsprofiel 
• Risico en volatiliteit in particuliere en institutionele fondsen 
• Het belang van fondsmanagers en selectie
• Efficiency en transparantie van de sector
• Het toekomstvisie van directie en management van private vastgoedfondsen
• Waardering, theorie en praktijk van private fondsen

De sluitingsdatum voor in te zenden artikelen is 1 mei 2007

Redactie PRQ
vogon@propertynl.com
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Huurprijsniveau planmatige wijkwinkel-
centra beter in kaart gebracht
Dit onderzoek naar de achterliggende factoren op het huurprijsniveau in plan-

matige wijkwinkelcentra, neemt in totaal 12 factoren onder de loep. Deze factoren 

zijn onderverdeeld naar verschillende niveaus; markt, terrein, gebouw en imago en 

verklaren circa 60% van het huurniveau in wijkwinkelcentra. Uit het huurprijsmodel 

blijkt dat het concurrentieniveau dat een wijkwinkelcentrum ondervindt, het inwo-

nersaantal, de parkeergelegenheid, de grootte, het bouwjaar en het aantal trekkers 

allen een significante rol spelen op het huurniveau. 

Door Drs. Robert Koot (Jones Lang LaSalle)

Winkelgebieden in Nederland zijn er in alle soorten en maten. Naast de welbekende grote 
winkelgebieden in de binnensteden, die vaak door de jaren heen vorm hebben gekregen, 
bestaan er nog vele andere soorten winkelgebieden. Een voorbeeld hiervan zijn de plan-
matige wijkwinkelcentra, die niet meer zijn weg te denken uit het Nederlandse winkel-
landschap. De afgelopen decennia is het inplannen en bouwen van wijkwinkelcentra in 
grootschalige nieuwbouwprojecten meer regel dan uitzondering geweest. Daardoor vor-
men deze centra in Nederland een specifiek onderdeel van het winkelaanbod in Nederland 
en zijn zij voor vele vastgoedpartijen een interessante vastgoedcategorie.
Beleggers, makelaars en vastgoedadviesbureaus zitten momenteel niet stil. Dit geldt 
ook voor projectontwikkelaars, architecten en overige partijen die bezig zijn met het 
(her)ontwikkelen van winkelcentra. Partijen die allemaal veel kennis en ervaring in huis 
hebben over planmatige winkelcentra. Toch komt deze kennis hoofdzakelijk voort uit de 
ervaring die is opgebouwd in de loop der jaren. Voor de Nederlandse winkelmarkt is er 
weinig wetenschappelijke onderbouwing te vinden welke factoren een positief dan wel ne-
gatief effect hebben op het functioneren van centra en de daarmee gerelateerde huur die 
gevraagd kan worden. Wat is de invloed van het aantal inwoners binnen een straal van twee 
kilometer? De branchemix? De parkeergelegenheid? Vragen waarop vaak een gevoelsmatig 
antwoord wordt gegeven.  Dit onderzoek draagt bij aan de kennis van veel vastgoedpartijen 
en zal in de toekomst ondersteunend kunnen werken bij marktanalyses en haalbaarheids-
studies voor winkelcentra. Door het gebruik van regressieanalyses in dit onderzoek zullen 
de huurprijsmodellen zowel een verklarend als voorspellend karakter krijgen en worden de 
gevoelsmatige antwoorden empirisch getest. 

Het vooronderzoek
Voorafgaande aan het onderzoek is er een diepgaande literatuurstudie uitgevoerd naar 
huurprijsbepalende factoren om een gegronde verwachting uit te spreken. Daarnaast is ge-
sproken met een aantal praktijkdeskundigen en is vervolgens gezocht naar een duidelijke 
indeling van huurprijs bepalende factoren. Als uitgangspunt is gekozen voor het schema 
van Meija & Benjamin (2002).  
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 Bron: Meija & Benjamin (2002)

In de hedendaagse literatuur leiden de onderzoeksresultaten veelal tot dezelfde conclusies. 
De markt waarin een winkelcentrum gevestigd is speelt een grote rol in het functioneren 
van de afzonderlijke units en het totale centrum. De invloeden vanuit het verzorgingsge-
bied worden hoofdzakelijk bepaald door het gemiddelde inkomen, het inwonersaantal, de 
leeftijdsopbouw en het aantal concurrerende winkelgebieden. Hierbij is een hoge koop-
krachtbinding in het gebied een belangrijke voorwaarde om harde uitspraken te doen over 
de invloed van deze marktfactoren. Uit de internationale literatuur komt duidelijk naar 
voren dat een gemiddeld hoger inkomen en inwonersaantal in het verzorgingsgebied, bij-
dragen aan een gemiddeld hoger huurniveau. Een groot aantal concurrerende winkelge-
bieden heeft naar verwachting een negatief effect op het functioneren van buitenlandse 
winkelcentra. Het effect van de leeftijdsopbouw is empirisch nog niet onderzocht. Naar 
verwachting zal een relatief groot aandeel ’65-plussers’ een positief effect zal hebben op 
het huurniveau.
Een goede toegankelijkheid en zichtbaarheid (site-factoren) zijn op veel internationale win-
kelmarkten uitermate belangrijke factoren voor het aantrekken van consumenten naar het 
winkelcentrum. Uit de onderzoeksliteratuur blijkt dat dit een moeilijk meetbare factor is. 
Door middel van enquêtes in andere onderzoeken is getracht om de invloed op de perfor-
mance beter in kaart te brengen. Ook werden benaderende meetbare factoren, als bijvoor-
beeld het aantal parkeerplaatsen en de aanwezigheid van een metrostation, statistisch ge-
test. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de factoren op dit niveau veelal een significante 
invloed hebben op het huurniveau.
Dit geldt ook voor de factoren op gebouwniveau, als grootte van het winkelcentrum, gemid-
delde grootte afzonderlijke units, leeftijd, overkapping en vormgeving. De grootte van het 
totale winkelcentrum blijkt onder andere uit Amerikaanse, Britse en Canadese onderzoe-
ken een significant positief effect te hebben op het huurniveau. In de praktijk gaat deze 
positieve relatie in Nederland in veel gevallen op. De gemiddelde unitgrootte en leeftijd 
onderhouden in de Westerse winkelmarkten vaak een inverse relatie met het huurniveau 

Figuur 1: Onderverdeling invloedrijke factoren op huurniveau winkelcentrum
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per vierkante meter. Een betere vormgeving komt uiteraard het winkelcentrum ten goede. 
Ook hier is sprake van een moeilijk meetbare factor. Van Bodegraven geeft aan dat een 
overdekt centrum met brede en kromme loopstraten het benaderingsgedrag positief beïn-
vloedt. Het gebruik van overwegend donkere en warme materialen in het centrum, samen 
met het ruimschoots aanwezig zijn van kunst en groen, versterkt dit positieve gevoel in 
veel gevallen.
Niet-ruimtelijke factoren als imago en branche- en huurdersmix, worden door de toene-
mende concurrentie tussen winkelgebieden steeds belangrijker. De variatie en omvang van 
het productaanbod bepaalt voor een groot deel het imago en is hierdoor nauw verweven 
met de branche- en huurdersmix. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat een zo com-
pleet en evenwichtig mogelijke mix aangeboden moet worden. Daarbij blijkt wel dat ag-
glomeratie van bepaalde branches een positief effect heeft op het huurniveau, maar dat dit 
niet gedomineerd moet worden door een beperkt aantal partijen. Deze conclusies worden 
hoofdzakelijk getrokken in onderzoeken waarbij gekeken is naar de grotere winkelcentra. 
Voor de kleinere wijkwinkelcentra wordt de verwachting uitgesproken dat een evenwich-
tige branchemix beter is dan een bepaalde brancheconcentratie. 
De aanwezigheid van bepaalde trekkers is een factor die hierbij niet onderschat moet wor-
den. Internationaal gezien kan het type trekker van totaal verschillende aard zijn, maar dat 
het in de betreffende markten een significant effect heeft op het huurniveau staat vast. In 
een Amerikaans onderzoek wordt gesteld dat het vertrek van een trekker zelfs kan leiden 
tot een huurniveaudaling van 25 procent. Daarnaast kennen hoofdwinkelgebieden andere 
trekkers dan wijkwinkelcentra. Wat een trekker als de Bijenkorf is voor een hoofdwinkelge-
bied, is een supermarkt voor een wijkwinkelcentrum. 

Het onderzoek
Veel factoren zijn in wetenschappelijke onderzoeken reeds onder de loep genomen. Het 
merendeel van deze onderzoeken komt van buitenlandse bodem, waarbij vooral de Ameri-
kaanse, Engelse en Canadese winkelmarkt belicht is. Dit onderzoek heeft zich gericht op de 
Nederlandse winkelmarkt. Hierbij zijn enkel de zelfstandig opererende wijkwinkelcentra 
onder de loep genomen. Voorwaarde hierbij is dat de centra een omvang hebben tussen 
de 5.000 m² bvo en 15.000 m² bvo aan winkelruimte. Een geografische afbakening bin-
nen Nederland heeft niet plaats gevonden. De afbakening op omvang en op ‘zelfstandig 
opererend’ is gemaakt om praktische en theoretische redenen. In deze zelfstandig ope-
rerende wijkwinkelcentra van deze omvang komen hoofdzakelijk gemaksgerichte consu-
menten. We hebben hierdoor te maken met één type winkelgebied en zijn daardoor min of 
meer identieke centra. De verschillen in huurniveau vallen hierdoor goed te verklaren door 
factoren als bijvoorbeeld grootte en parkeergelegenheid. Kortom het functioneren van de 
wijkwinkelcentra wordt uitsluitend bepaald door de eigenschappen van het centrum zelf 
en niet doordat bijvoorbeeld de hoofdwinkelstraat uitstekend aansluit op het centrum. De 
steekproef in dit onderzoek bestaat uit 105 wijkwinkelcentra.
Hoe meten we het functioneren van een wijkwinkelcentrum? Passantentellingen en totale 
omzetcijfers zijn theoretisch uitstekend. Een exacte effectieve huurprijs per vierkante me-
ter zou daarnaast ook een ideale maatstaf zijn om het functioneren van een winkelcentrum 
aan te geven. In de praktijk is het echter geen gemakkelijke opgave om voor een representa-
tieve steekproef deze gegevens te bemachtigen en is er gekozen voor een benadering van de 
gemiddelde huurprijs per vierkante meter voor een standaardunit (75 m² vvo - 100 m² vvo) 
in het wijkwinkelcentrum. Lokale actieve makelaars zijn hiervoor geraadpleegd. Voor het in 
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kaart brengen van de huurprijsbepalende factoren zijn onder andere het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS), Locatus en de Nederlandse Raad van Winkelcentra (NRW) geraad-
pleegd. Voor het gemiddeld besteedbaar inkomen per persoon en leeftijdsopbouw zijn de 
statistieken van het CBS op wijkniveau gebruikt. Locatus is een bijzonder waardevolle bron 
geweest om het aantal trekkers, de brancheconcentratie, de grootte van het centrum en het 
aantal inwoners in een straal van 2 kilometer in kaart te brengen. De leeftijd van het ge-
bouw, een mogelijke recente renovatie of een overkapping is afgeleid uit data van de NRW. 
Het concurrentieniveau is ook in kaart gebracht door de lokale makelaars. 
Een regressieanalyse is een uitermate geschikte methode om systematische verbanden op 
te sporen. Dit gebeurt onder de voorwaarde dat een minimale totale invloed van de toevals-
variabele aanwezig is. De methode zoekt naar de zogenaamde ‘kleinste kwadraatafwijking’, 
waarmee systematische verbanden worden opgespoord tussen enerzijds de afhankelijke en 
anderzijds de onafhankelijke variabele(n). In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een 
aantal meervoudige regressieanalyses om de samenhang te analyseren tussen het huurni-
veau en een groot aantal markt-, site-, gebouw,- en imagovariabelen. Vanwege het beperkte 
aantal waarnemingen voor het testen van dit relatief grote aantal afzonderlijke variabelen 
en om multicollineariteit tegen te gaan (hoge VIF-waarde en lage tolerantie), zijn er af-
zonderlijke deelmodellen gemaakt. Ieder deelmodel heeft de variabelen opgenomen per 
hoofdcategorie (markt, site, gebouw en imago). Naast het gebruik van de absolute waarde 
van de huur als afhankelijke variabele, is het natuurlijk logaritme (ln) van de huur ook als 
afhankelijke variabele getest in dit onderzoek. Dit heeft als (statistisch) voordeel dat de re-
latieve afwijking geminimaliseerd wordt in plaats van de absolute afwijking. Daarnaast zijn 
de resultaten makkelijker te interpreteren. 

Resultaten van het onderzoek
De gemiddelde huurprijs per m² vvo in Nederlandse zelfstandig opererende planmatige 
wijkwinkelcentra bedraagt circa € 190,- anno 2006. De totstandkoming van de huurprijzen 
in wijkwinkelcentra wordt voor een groot deel verklaard door markt, site, micro en imago-
factoren. De statistieken geven aan dat meer dan 60% van de variantie van de gemiddelde 
huurprijs wordt verklaard door het regressiemodel. De afzonderlijke regressiemodellen 
per deelcategorie geven aan dat de marktfactoren de meeste verklarende waarde hebben 
op het huurprijsniveau. De variabelen op microniveau, als bijvoorbeeld de grootte van het 
centrum weergegeven in het aantal m² bvo of aantal units, heeft als tweede categorie een 
redelijke verklaringswaarde. Het imago en de parkeergelegenheid blijken als deelcategorie 
een lagere verklaringswaarde te hebben. 

Tabel 1: Overzicht factoren en effect op huurprijs per m² vv
 Factor Verandering Effect  
 Markt Hoge concurrentie  Van gemiddeld
  overige winkelgebieden naar hoog - 27% ***
  Aantal inwoners  Toename 10.000
  straal 2 km mensen 5% ***
  Gem. besteedbaar  Toename
  inkomen p.p. € 1.000,- 3% *
  % 65+ Toename 1%  -0,2%  
 Site Slechte  Van voldoende
  parkeergelegenheid naar slecht - € 24  **
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Tabel 1 (vervolg): Overzicht factoren en effect op huurprijs per m² vv

De markt waarin een wijkwinkelcentrum gevestigd is speelt een grote rol in het functione-
ren van de afzonderlijke units en het totale centrum. Uit de internationale literatuur blijkt 
dat een hoger gemiddeld inkomen en inwonersaantal in het verzorgingsgebied, bijdraagt 
aan een gemiddeld hoger huurniveau. Het aantal concurrerende winkelgebieden heeft naar 
verwachting een negatief effect op het functioneren. De onderzoeksresultaten met betrek-
king tot de Nederlandse wijkwinkelcentra, wijken niet af van deze stellingen. Het concur-
rentieniveau dat een wijkwinkelcentrum ondervindt blijkt een zeer belangrijke factor voor 
het functioneren. Een hoge mate van concurrentie van overige winkelgebieden resulteert in 
een aanzienlijk lager huurprijsniveau van circa 27% ten opzichte van vergelijkbare centra 
met een gemiddelde concurrentiegraad (tabel 1). Het effect van het inwonersaantal en inko-
mensniveau is kleiner. Desondanks, heeft een toename van 10.000 inwoners in een straal 
van 2 kilometer een huurprijsstijging van circa 5% tot gevolg. Een toename van het gemid-
delde besteedbaar inkomen per persoon van € 1.000,- in het verzorgingsgebied, resulteert 
in een gemiddelde huurprijsstijging van bijna 3%. Het effect van de leeftijdsopbouw op het 
huurniveau in winkelcentra was tot dusver nog niet statistisch onderzocht, maar blijkt uit 
dit onderzoek voor Nederlandse wijkwinkelcentra geen significante factor.
Het belang van een goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid is in voorgaande studies 
hoofdzakelijk met enquêtes in kaart gebracht. Uit dit onderzoek blijkt wederom dat de 
parkeergelegenheid een significant belangrijke factor is voor het functioneren van een cen-
trum. Een gemiddeld wijkwinkelcentrum met een slechte parkeergelegenheid heeft gemid-
deld een lagere huurprijs van circa € 24,- per m² vvo (voor een standaardunit) ten opzichte 
van een vergelijkbaar centrum met voldoende parkeergelegenheid. Voor een centrum met 
een goede parkeergelegenheid ligt dit niveau gemiddeld circa € 15,- hoger, maar dit resultaat 
wordt niet significant bevonden. Deze bevindingen voldoen hiermee bijna volledig aan de 
verwachting, in tegenstelling tot het effect van betaald parkeren. In theorie een negatieve 
factor, maar in de praktijk zijn dit juist de relatief grotere centra met een gemiddeld hoger 
huurprijsniveau. Een conclusie die aansluit bij het gevoel.
De factoren op microniveau bevatten volgens de regressiemodellen een redelijke verkla-
ringswaarde van de huurprijs. Samen met het concurrentieniveau dat een winkelcentrum 
ondervindt, drukt de grootte van een centrum een stempel op de hoogte van het huurni-
veau. Dit resultaat komt overeen met eerdere Amerikaanse, Britse en Canadese onderzoe-

  Factor Verandering Effect   
  Betaald parkeren Van vrij naar 
   betaald € 41  **
 Gebouw Grootte van het  Toename
  winkelcentrum (m² bvo) 1.000 m² bvo 6% ***
  Leeftijd gebouw 10 jaar ouder - 6% ***
  Renovatie recent Een recente
  (< 10 jaar) renovatie 1%  
  Overdekt Een overkapping 4%  
 Imago Aantal trekkers Eén extra trekker 11% ***
  Brancheconcentratie Een betere spreiding -  
*** 99% significantieniveau / ** 95% significantieniveau / * 90% significantieniveau
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ken. Een uitbreiding van 1.000 m² bvo aan winkelruimte heeft een stijging van circa 6% tot 
gevolg. Daarnaast heeft de leeftijd van een winkelcentrum een significant negatief effect op 
het huurniveau. Dit is in overeenstemming met een aantal Westerse onderzoeken, maar te-
genovergesteld aan het onderzoek van Tay op de winkelmarkt van Hong Kong. Een recente 
renovatie (< 10 jaar) vertoont echter wel een positief verband met het huurprijsniveau, maar 
dit resultaat wordt niet significant bevonden. Van Bodegraven geeft aan dat een overdekt 
centrum met brede en kromme loopstraten hiernaast het benaderingsgedrag positief beïn-
vloedt. Uit de resultaten blijkt een overkapping van het centrum bij te dragen aan gemid-
deld hogere huurprijzen, maar dit kan niet statistisch bekrachtigd worden.
Het imago en de branche- en huurdersmix, worden door de toenemende concurrentie 
tussen winkelgebieden steeds belangrijker. De invloed van het aantal trekkers blijkt een 
significante positieve factor. De komst van een extra grote trekker in een Nederlands wijk-
winkelcentrum zorgt gemiddeld voor een hogere huurprijs per m² vvo van circa 11%. Dit 
percentage is aanzienlijk lager dan de 25% waar in een Amerikaans onderzoek over werd 
gesproken, maar heeft toch een aanzienlijke invloed. Een betere spreiding van de branche-
mix zorgt gemiddeld voor een hoger huurniveau in een wijkwinkelcentrum. Deze inverse 
relatie tussen de concentratiemaatstaf en het huurniveau wordt echter niet significant be-
vonden.
Dit onderzoek heeft getracht bij te dragen aan de kennis van een groot aantal vastgoed-
partijen die actief zijn op de Nederlandse winkelmarkt. De onderzoeksresultaten bevatten 
zowel een verklarende als voorspellende waarde en kan daardoor in de toekomst ondersteu-
nend werken bij marktanalyses en haalbaarheidsstudies. Desondanks is verder onderzoek 
gewenst op de Nederlandse winkelmarkt. Daarbij zou er specifiek gefocust kunnen worden 
op één van de vier hoofdcategorieën markt, parkeergelegenheid, gebouw en imago. Met 
name de laatstgenoemde deelcategorie blijft een moeilijk te onderzoeken factor. Naast deze 
focus zou ook het onderzoeksveld uitgebreid of verkleind kunnen worden. Een ander type 
winkelgebied of blik specifiek gericht op de Randstad zijn hier voorbeelden van. Kortom, 
een markt met nog volop onderzoeksmogelijkheden.

Over de auteur: Drs. Robert Koot is werkzaam als researcher op de afdeling Research & 
Consultancy van Jones Lang LaSalle te Amsterdam. Afgelopen jaar is hij afgestudeerd met dit 
onderzoek voor de opleiding Real Estate Finance aan de Universiteit van Amsterdam.
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Performance van beursgenoteerde 
vastgoedbeleggingsinstellingen
De afgelopen jaren is een duidelijke trend waar te nemen waarin het aandeel in-

direct vastgoed in de totale vastgoedbeleggingsportefeuille van professionele (in-

stitutionele) beleggers steeds belangrijker wordt. Met deze toenemende belang-

stelling voor het indirect beleggen in vastgoed wordt het steeds belangrijker de 

verschillende nationale, maar ook internationaal georiënteerde vastgoedbeleg-

gingsinstellingen (VBI’s) aan een kritische beoordeling te onderwerpen alvorens ze 

op te nemen in de beleggingsportefeuille. 

Door Bart de Bont en Jeroen de Heus

In de praktijk wordt de markt waarin een beursgenoteerde VBI actief is hoofdzakelijk kwa-
litatief beoordeeld door de belegger. Daarnaast wordt de VBI onderworpen aan een onder-
nemingsanalyse waarbij met behulp van ratio’s de financiële prestaties kwantitatief worden 
gemeten. Zowel in de theorie als de praktijk blijkt bij een kwantitatieve analyse van een 
beursgenoteerde VBI minder aandacht uit te gaan naar de prestaties van het onderliggende 
vastgoed (circa 90% van de balanswaarde). Deze prestaties vormen echter een belangrijke 
maatstaf voor het meten van de totale performance. Door in plaats van de gehele onder-
neming enkel het onderliggende vastgoed van een VBI te beoordelen, wordt voorkomen 
dat ondernemings- en beursspecifieke factoren het oordeel vertroebelen. Beursgenoteerde 
VBI’s verschillen veel op ondernemingsniveau en bovendien wordt de beursgenoteerde 
markt ook gekenmerkt door irrationeel gedrag van beleggers. 
Om de performance van de vastgoedportefeuille van een beursgenoteerde VBI te kunnen 
meten, dient zowel het rendement als het risico van het vastgoed vergeleken te worden met 
vergelijkbaar vastgoed (benchmarking). Door het verbeteren van het inzicht in de perfor-
mance van de vastgoedportefeuille zal een meer rationeel oordeel gegeven kunnen wor-
den. 
Om tegemoet te komen aan bovengenoemde problematiek is onderzoek gedaan naar een 
beoordelingsmodel dat de prestaties van een vastgoedportefeuille eenvoudig berekent en 
deze prestaties afzet tegen een “passende” benchmark. 

Beleggen in beursgenoteerd vastgoed
In het artikel “Snelle switch van stenen naar fondsen” in PropertyNL nr. 16 van vorig jaar 
werd het nog eens bevestigd. Indirect beleggen in vastgoed heeft de laatste jaren sterk aan 
populariteit gewonnen. Daarbij wordt een indirecte vastgoedbelegging steeds vaker gezien 
als een alternatief voor het beleggen in direct vastgoed. 
Bij een indirecte vastgoedbelegging wordt een belang genomen in een VBI middels een of 
meerdere aandelen of participaties waarbij geen of beperkte invloed kan worden uitgeoe-
fend op het strategische beleid en management. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
een private- en beursgenoteerde investering. Bij een beursnotering vindt, in tegenstelling 
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tot een private investering, voortdurend een marktwaardering plaats en is in de regel sprake 
van een relatief groot aantal aandeelhouders als gevolg van vrije toetreding van particuliere 
beleggers. De grootste voordelen zijn de mogelijkheid tot diversificatie, afwezigheid van be-
nodigde lokale expertise, een grotere liquiditeit en de afwezigheid van overdrachtsbelasting 
(Gool et al, 2001). Daarnaast kan door invloeden van het beurssentiment extra rendement 
behaald worden uit koerswinst. Ook wanneer de aandelen gekocht worden onder de intrin-
sieke waarde kan geprofiteerd worden van een hoger dividendrendement1 dan het directe 
rendement dat wordt gerealiseerd op het onderliggende vastgoed. Een belegger dient zich 
dus goed te realiseren dat het uiteindelijke rendement en de vastgoedwaardering sterk be-
invloed wordt door de ontwikkeling van de beurskoers. Ook dient de belegger zich bewust 
te zijn van het verminderd effect van risicodemping door grotere correlatie met aandelen 
(ten opzicht van niet-beursgenoteerd en direct vastgoed) en de beperkte invloed op het ma-
nagement en beleggingsbeleid van de beursgenoteerde VBI (Keeris, 2004).  
Het selectieproces van potentiële beursgenoteerde VBI’s voor de lange termijn beleggings-
portefeuille dient zich te richten op de kwaliteit van het management en het onderliggende 
vastgoed. Op basis van een gewenst rendement-risicoprofiel zal een mogelijk belang wor-
den genomen. Beschikbaarheid van de juiste informatie speelt daarbij een heel belang-
rijke rol. Voor de korte termijn portefeuille zal het selectieproces zich meer richten op het 
beurssentiment en de mogelijkheid om op korte termijn koerswinsten te behalen (Boonen, 
2001). 
  
Gebruikte methodiek
Vanuit de literatuur zijn twee hoofdstromen van beoordelingsmethodieken onderzocht, 
te weten: klassieke en alternatieve methodieken. De klassieke methodieken (Sharpe ratio, 
Treynor ratio en Jensen’s alpha) zijn afgeleid van het Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
en vanwege verschillende bezwaren niet te gebruiken. Het CAPM is bijvoorbeeld geba-
seerd op een perfecte en efficiënte markt en door de specifieke kenmerken van vastgoed 
dus niet direct toepasbaar. 
Een alternatieve methodiek, de “rendement gebaseerde stijlanalyse” (Sharpe, 1992, Lee 
1999 en Chau et al. 2003) gaat niet uit van de aannames vanuit het CAPM. Daarnaast 
kunnen de prestaties van de vaak sterk gespreide vastgoedportefeuilles van een VBI met 
de stijlanalyse methode ‘passend’ gebenchmarkt worden, omdat rekening wordt gehouden 
met de investeringsstijl2. 
De rendement gebaseerde stijlanalyse (zoals omschreven in de literatuur) bepaalt op een 
eenvoudige manier de investeringsstijl van een beleggingsfonds om vervolgens de perfor-
mance te kunnen meten. Rendementen van beleggingsfondsen worden vergeleken met de 
rendementen van vergelijkbare passieve stijlindexen. Om passende stijlindexen te vinden 
wordt gesteld dat de variantie van het verschil tussen beide rendementen minimaal dient 
te zijn. Hieruit volgt de ‘effectieve asset mix’. Het minimaliseren van de variantie heeft tot 
doel de verklaringskracht van de stijlanalyse te maximaliseren. De methode gaat daarbij uit 
van een stijl- en selectiecomponent.  
De rendement gebaseerde stijlanalyse methode is niet in zijn oorspronkelijke vorm te han-
teren voor dit onderzoek, omdat deze in de literatuur gehanteerd wordt voor het beoordelen 
van (vastgoed)fondsen en uitgaat van beursrendementen. Daarom is het oorspronkelijke 
model op onderstaande punten verbeterd.

1  Het dividendrendement wordt berekend als de waarde van het dividend per aandeel over een boekjaar gedeeld door 1% van de gemid-
delde beurskoers van dat boekjaar.

2  Binnen de kaders van het onderzoek weerspiegelt de investeringsstijl de ontwikkeling van de unieke portefeuillesamenstelling van een 
VBI en daarmee de investeringen in verschillende sectoren en/of regio’s in de tijd gezien.

PRQ-2007-01-OPMAAK-2.indd   14 28-03-2007   10:47:19



Property Research Quarterly   |   april 2007   |   1�

t
h

e
m

a
: s

t
e

d
e

lijk
e

 v
e

r
n

ie
u

w
in

g
o

n
d

e
r

z
o

e
k

s
e

r
v

ic
e

Tabel 1. Knelpuntenanalyse

Gebruik van data 
Voor de bruikbaarheid van het beoordelingsmodel zijn eisen gesteld aan de benodigde 
data. Belangrijk is dat de benodigde data vrij toegankelijk is. Op deze wijze wordt het be-
oordelingsmodel voor een zeer grote groep beleggers bruikbaar, waaronder ook particuliere 
beleggers. Omdat tot deze groep potentiële beleggers veel beleggers kunnen behoren die 
een beperkte kennis hebben van het beleggen in vastgoed is getracht de hoeveelheid beno-
digde data minimaal te houden. 
Concreet hebben de bovenstaande eisen ten aanzien van de benodigde data geleid tot het 
gebruik van:

• Portefeuillesamenstelling naar geografische ligging en vastgoedcategorie;
• IPD rendementreeksen, eveneens naar geografische ligging en vastgoedcategorie;
• Portefeuillerendement op het niveau van Standing Investments.

De portefeuillesamenstelling kan vrij eenvoudig uit de jaarverslaggeving overgenomen 
worden. De IPD reeksen van de landen waarin de VBI actief is, kunnen gemakkelijk van de 
website van IPD worden gehaald. De volwassenheid van de IPD reeks is daarbij van groot 
belang voor betrouwbare resultaten. Het jaar waarin de index gestart is en de dekkings-
graad zijn doorslaggevend. 
Voor het inzichtelijk maken van de performance gaat het model dus uit van het histori-
sche trackrecord van de vastgoedportefeuille. De toekomstgerichtheid van welke methode 
dan ook gaat namelijk altijd gepaard met enige mate van onzekerheid in aannames en 
voorspellingen. De behaalde resultaten staan echter vast en kunnen bij een voortdurende 
outperformance van de benchmark een indruk geven van de kwaliteit van het vastgoed en 
het management. Het portefeuillerendement geeft hierbij de behaalde prestaties van de 
vastgoedportefeuille weer en wordt bepaald door zowel het directe als indirecte rendement 
op het vastgoed in exploitatie. Daarbij wordt aangenomen dat de waartoevoeging door de 
kwaliteiten van het management, voor zover deze betrekking hebben op de prestaties van 
de vastgoedportefeuille, zijn verdisconteerd in het behaalde portefeuillerendement. 
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Het model 
Het beoordelingsmodel is ontworpen op basis van de eerder beschreven verbeterpunten 
ten opzichte van de oorspronkelijke stijlanalyse en de eisen die gesteld zijn ten aanzien van 
de benodigde data. 

In formulevorm ziet het model er dan als volgt uit:

Basisformule (Sharpe, 1���)

Rp = [bp1F1 + bp2F2 + … + bpnFn] + ep

Rp = portefeuillerendement 
F1 - Fn = rendement van asset klas factor F1 (ontleend aan IPD index) 
bp1- bpn = stijlcoëfficiënten bepalend voor portefeuilleverdeling; gevoeligheid van Rp op de 
factoren F1 t/m Fn 
ep = ‘tracking error’, ook wel restwaarde 

De investeringsstijl wordt bepaald door de portefeuillesamenstelling gedurende de be-
schouwde periode zowel in absolute waarden als in relatieve waarden uit te drukken. Aan 
de absolute waarden kan ontleend worden of een VBI waarde heeft toegevoegd aan een 
bepaald segment. De relatieve waarden resulteren in percentages van ieder segment in 
verhouding tot de totale portefeuillewaarde. 

Figuur 1. Portefeuillesamenstelling British Land 1��� t/m �00�

De verdeling van de afzonderlijke segmenten worden jaarlijks bepaald en gebruikt voor de 
bepaling van de benchmark.  De segmenten worden vermenigvuldigd met de daarbij beho-
rende jaarlijkse marktrendementen (IPD indexen gesegmenteerd naar land en sector). De 
hierdoor verkregen (samengestelde) benchmark heeft een opbouw die identiek is aan die 
van de VBI, waardoor gesteld kan worden dat de portefeuille gebenchmarkt wordt tegen 
een ‘peer-group’. 
Na het bepalen van de benchmark wordt het jaarlijkse portefeuillerendement berekend. 
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De IPD berekent haar rendementen op basis van een TRR-formule. Voor een optimale 
vergelijking, wordt het portefeuillerendement ook op basis van deze formule berekend. 
Omdat de IPD rendementen op Standing Investments-niveau publiceert, wordt bij de be-
rekening gecorrigeerd voor mutaties die binnen een boekjaar in de portefeuille hebben 
plaatsgevonden. 
Voor berekening van het beleggingsrisico wordt de downside deviatie3 gebruikt. Enkel ren-
dementen beneden het rekenkundig gemiddelde rendement worden daarmee als risico 
beschouwd.
Door een ‘alpha’ als performance-indicator te hanteren, wordt het rendementsverloop voor 
risico gecorrigeerd. In het beoordelingsmodel wordt een performance-indicator gebruikt 
die gebaseerd is op de Sortino’s alpha (Sortino, 1994). Met behulp van deze alpha worden 
de portefeuillerendementen op een risicogecorrigeerde basis vergeleken met de (samenge-
stelde) benchmark.

Beschrijving van de resultaten
Het beoordelingsmodel is toegepast op The British Land Company, een in 1959 opgerichte 
belaste vennootschap met een beursnotering. In figuur 1 is de ontwikkeling van de porte-
feuillesamenstelling weergegeven welke gedomineerd wordt door winkels en kantoren op 
A-locaties in het Verenigd Koninkrijk. Figuur 2 toont de ontwikkeling van het berekende 
portefeuille- en benchmarkrendement. 

Figuur �. Prestaties van de  vastgoedportefeuille van British Land en de 
samengestelde benchmark

Omdat bij de berekening van het benchmarkrendement met behulp van de TRR formule 
van de ROZ-IPD index rekening wordt gehouden met het zogenaamde herbeleggingseffect, 
wordt dit herbeleggingseffect eveneens in de berekening van het portefeuillerendement 
meegnomen. Het gemiddelde van de netto inkomsten uit exploitatie wordt herbelegd tegen 
het rendementspercentage van de TRR en resulteert in een aftrek in de noemer (-1/2NI).
British Land waardeert haar vastgoed op historische kostprijs en schrijft hierop af. Omdat 
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3  Sortino, F.A., Meer, R. van der, Plantinga, A. (1999), ‘The Dutch Triangle’, Journal of Portfolio Management
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tegenwoordig altijd de marktwaarde van de portefeuille in het jaarverslag vermeld moet 
worden is het toch mogelijk het portefeuillerendement uit te rekenen. Uit de afzonderlijke 
berekening van het directe en indirecte rendement blijkt dat het getoonde totaalrendement 
hoofdzakelijk bepaald wordt door de fluctuaties van het indirecte rendement. 

Tabel �. Beleggingsrisico portefeuille vs. benchmark
  Downside deviatie Downside deviatie
  Portefeuille Benchmark
 Direct rendement 0.26 0.96
 Indirect rendement 3.52 3.64

Tabel 2 geeft het berekende beleggingsrisico van de vastgoedportefeuille en de samenge-
stelde benchmark. Opvallend is dat het risico van de portefeuille lager is dan die van de 
benchmark4. De negatieve fluctuaties rondom het gemiddelde directe en indirecte rende-
ment van de portefeuille zijn dus minder groot dan die van de benchmark. Hiermee is 
wederom aangetoond dat het totaalrendement vooral bepaald wordt door de ontwikkeling 
van het indirecte rendement.

Figuur �. Performancemeting British Land

In figuur 3 worden de uitkomsten van de performancemeting getoond. De 100%-lijn geeft 
de benchmark weer. Duidelijk is af te lezen dat in 1999, 2000 en 2003 een slechtere pres-
tatie is geleverd dan de benchmark waardoor de performancelijn sterk daalt. Een verklaring 
hiervoor kan gevonden worden in de tegenvallende waardeontwikkeling van het vastgoed 
door een negatief sentiment op de kantorenmarkt van Londen vanwege onrust op de fi-
nanciële markten in 1999 en 2000. 94% van de kantoren van British Land bevinden zich 
in Londen, terwijl de benchmark van kantoren voor het Verenigd Koninkrijk voor slechts 
18% uit kantoren in Londen bestaat. In 2003 wordt eveneens de kantorenmarkt getroffen 
door waardedalingen. Terwijl in de jaren hierna de B-locaties weer beter gaan presteren 
werkt het effect maar gestaag door op de waardestijging van de portefeuille van British 
Land omdat zij vooral op de A-locaties vastgoed bezitten. Los van een eventuele jaarlijkse 
outperformance is British Land, over een periode van tien jaar, dus niet in staat de eigen 
benchmark te verslaan.
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4  Hierbij is statistisch geen rekening gehouden met covarianties tussen sectoren in de benchmark. Wel kan onderbouwd worden dat 
zowel het portefeuillerendement als het benchmarkrendement bestaan uit identieke segmenten. Hierdoor zou naar onze mening het 
effect van de covarianties in beide rendementen verdisconteerd moeten zijn.
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Conclusies 
Om de gespreide vastgoedportefeuille van een beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstel-
ling objectief te kunnen meten is een kwantitatief beoordelingsmodel opgesteld, waarin 
zowel rendement als risico gemeten wordt. Hierbij is rekening gehouden met de vrije toe-
gankelijkheid van de gegevens. Na bestudering van zowel de theoretische als praktische be-
oordelingsmethodieken is gebleken dat de “rendement gebaseerde stijlanalyse methode”, 
het meest geschikt is als basis voor het te ontwikkelen beoordelingsmodel. Stijlanalyse 
gaat namelijk uit van verschillende investeringsstijlen tussen VBI’s. Binnen de kaders van 
het onderzoek weerspiegelt de investeringsstijl de ontwikkeling van de unieke portefeuil-
lesamenstelling van een VBI en daarmee de investeringen in verschillende sectoren en/of 
regio’s in de tijd gezien. Om de methode toepasbaar te maken op de vastgoedmarkt zijn 
enkele verbeterpunten aangebracht. Deze verbeterpunten hebben ertoe geleid dat de porte-
feuille van een VBI gebenchmarkt kan worden tegen een ‘peer-group’. Ook het corrigeren 
van rendementen voor risico, door gebruik te maken van de downside deviatie, is in het 
model verbeterd. Door een alpha als performance-indicator te hanteren, wordt het rende-
mentsverloop voor risico gecorrigeerd. In het beoordelingsmodel is de performance-indica-
tor gebaseerd op de Sortino’s alpha. Het beoordelingsmodel is in de praktijk getoetst door 
de performance te meten van de vastgoedportefeuille van British Land over de afgelopen 
tien jaar. Aan de hand van die casestudy kan geconcludeerd worden dat met behulp van vrij 
toegankelijke data een toepasbaar beoordelingsmodel is opgesteld. Hiermee kan een beleg-
ger inzicht verkrijgen in de vastgoedprestaties en deze vergelijken met die van de markt. 
Het model dient als aanvulling op de bestaande methodieken beschouwd te worden.

Over de auteurs: Jeroen de Heus MSc. en Bart de Bont MSc. studeerden af aan de Tech-
nische Universiteit van Eindhoven ter afronding van hun master “Real Estate Management 
& Development”. Op dit moment is Jeroen de Heus werkzaam als researcher bij VastNed 
Management in Rotterdam en werk Bart de Bont op de afdeling taxaties bij DTZ Zadelhoff 
Eindhoven.        
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Handen en voeten voor groeiende 
opgave stedelijke vernieuwing
door Han Olden en Monique Roso

Bijna 7 miljoen mensen wonen er nu volgens het CBS in een stedelijke omgeving. Dat is 
ruim 42% van de bevolking. Tussen 1998 en 2006 groeide het aantal stedelijke bewoners 
met 600.000. Steden blijven dus in belang toenemen als plek waar wonen, werken en 
recreëren elkaar ontmoeten. Maar het gaat inmiddels niet meer om de kwantiteit van de 
woon-, werk- en recreatievoorzieningen. Steden concurreren op kwaliteit van hun voorzie-
ningen. Kwaliteit trekt inwoners aan met een hoger gemiddeld inkomen, die willen worden 
bediend met een hoog niveau aan voorzieningen. Bedrijven met een hoge toegevoegde 
waarde komen af op dit arbeidspotentieel. 
Vastgoedpartijen kunnen een belangrijke rol vervullen bij de herstructurering van bestaand 
stedelijk gebied. Hier ligt hun nieuwe opgave: de tijd van grootschalige nieuwbouw op 
uitleglocaties is voorbij. Na de groeikernen uit de jaren zeventig en tachtig en de VINEX-lo-
caties uit de jaren negentig zal het accent steeds meer verschuiven naar de binnenstedelijke 
bouwlocaties. Nederland staat immers aan de vooravond van demografische krimp. De 
bevolking groeit nauwelijks nog en zal volgens de huidige prognoses na 2035 teruglopen. 
In een periode van krimp is de vraag naar nieuwbouw vooral een vervangingsvraag; be-
staand vastgoed voldoet kwantitatief en kwalitatief niet meer aan de eisen van deze tijd. In 
de markt voor commercieel vastgoed is dit al enige tijd zichtbaar. Het zal niet zo lang meer 
duren voordat de woningmarkt volgt.
Aan de wil om de problemen aan te pakken ontbreekt het niet. Het kabinet Balkenende 
IV heeft de problematiek van de grote steden opnieuw hoog op de politieke agenda gezet. 
Verschillende kenniscentra ondersteunen de uitvoering van het beleid met gerichte onder-
zoeken en ervaringen uit de praktijk. Toch vallen de resultaten nog tegen. De aandacht gaat 
tot nu toe vooral uit naar de vernieuwing van stadswijken met een overwegend verouderde 
en goedkope woningvoorraad. Bij commercieel vastgoed ligt echter nog altijd een sterk 
accent op uitbreiding met als gevolg een snel groeiende leegstand in oudere kantoor- en 
bedrijfsgebouwen.  
Verschillende adviesorganen hebben het afgelopen jaar forse kritiek geuit op de uitvoering 
van het speciale beleid voor de grote steden. De Sociaal-Economische Raad meent dat het 
grotestedenbeleid teveel een subsidieregeling is: het moedigt regeldrift en bemoeizucht 
van de diverse departementen aan en leidt tot een omvangrijke controle- en verantwoor-
dingsbureaucratie. Het initiatief zou veel nadrukkelijker moeten liggen bij de afzonderlijke 
steden. Die zouden wisselende samenwerkingsverbanden moeten aangaan met woning-
corporaties, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en projectontwikkelaars gericht op het 
oplossen van hardnekkige en meervoudige problemen in de steden. Ook de VROM-raad 
en het Ruimtelijk Planbureau hebben geconstateerd dat de huidige aanpak de werkelijke 
problemen niet oplost. Met Ries van der Wouden (Ruimtelijke Planbureau) en Ronald van 
Kempen (Universiteit Utrecht) spraken we over de toekomst van het grotestedenbeleid en 
de stedelijke vernieuwing. Hun advies aan het kabinet: laat de brede integrale aanpak van 
het GSB los en richt je op het oplossen van concrete problemen.
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Stedelijke vernieuwing is een complex vraagstuk waarbij gemeenten en marktpartijen 
moeten samenwerken. In de praktijk blijkt dat niet zo eenvoudig. In dit themanummer 
gaat een aantal auteurs in op verschillende aspecten van de samenwerking. Volgens Gert-
Joost Peek (TU Delft) gaat het vaak al fout in de beginfase. Het in huis halen van een veelal 
internationaal befaamde ontwerper leidt tot een langdurig proces van reageren op en bij-
stellen van plannen, zonder dat er zicht ontstaat op het totaal aan belangen. Het alternatief, 
een uitgebreide stakeholdersanalyse, leidt tot een torenhoge stapeling van ambities die niet 
haalbaar is. In zijn promotieonderzoek naar de herontwikkeling van binnenstedelijke sta-
tionslocaties ontwikkelde Peek een aanpak die uitgaat van het combineren van ontwerpen 
en participeren. Deze aanpak werd toegepast op een deelgebied van het Utrechtse stati-
onsproject. Door de belangen van verschillende partijen te verknopen in een gezamenlijk 
ontwerpproces ontstaat locatiesynergie. Dit leidt tot extra inkomsten die anders niet tot 
stand zouden zijn gekomen. 
Die opbrengsten zijn belangrijk. Samenwerking binnen stedelijke vernieuwing loopt nu 
vaak stuk door de ongelijkmatige verdeling van kosten en opbrengsten tussen de betrok-
ken partijen. George de Kam en Peter Hendrixen (Radbouduniversiteit Nijmegen) schet-
sen de werking van het redeneer- en rekenmodel Areadne dat specifiek is ontwikkeld voor 
zorgvastgoed. Met dit model kunnen partijen vanuit een gebiedsgerichte ontwikkelingsbe-
nadering zoeken naar optimale financiële en maatschappelijke rendementen. Het model 
toont de maatschappelijke en financiële meerwaarde van geplande investeringen op een 
transparante wijze, en daardoor neemt de kans op daadwerkelijke uitvoering van plannen 
aanzienlijk toe.
Erik van ’t Klooster (Inbo) poneert de stelling dat een andere houding van de overheid nodig 
is om tot resultaten te komen bij de herstructurering van bedrijventerreinen. Gemeenten 
moeten afstappen van het willen behalen van gunstige resultaten op de grondexploitatie 
en het willen creëren van werkgelegenheid. Meer private betrokkenheid is nodig om in dit 
segment van de vastgoedmarkt tot stedelijke vernieuwing te komen. In zijn artikel gaat Van 
’t Klooster dieper in op de barrières die de toetreding van private partijen in dit segment van 
de vastgoedmarkt belemmeren en op de mogelijkheden om deze te doorbreken.
Aan de hand van de wederopbouw van de door vuurwerkramp getroffen wijk Roombeek 
in Enschede deed Francien de Groot (Inbo) onderzoek naar de kritische succesfactoren bij 
stedelijke vernieuwing. Haar conclusie: de realisatie van gebiedsontwikkeling en complexe 
vastgoedontwikkeling wordt bevorderd door een besluitvaardige, ondernemende (gemeen-
telijke) overheid. Vooral de mandatering van middelen en bevoegdheden naar een tijdelijke 
multidisciplinaire dienst speelt een sleutelrol in Enschede. Vergelijking met de vaak inge-
zette pps-constructies leren dat deze juist op het punt van mandatering tekort schieten. 

PRQ-2007-01-OPMAAK-2.indd   21 28-03-2007   10:47:24



��   |   april 2007    |    Property Research Quarterly

 

Het grotestedenbeleid is niet dood, het is springlevend. In het pas gesloten regeer-

akkoord staat het duidelijk: het grotestedenbeleid zal, na evaluatie, na 2009 worden 

voortgezet. En zelfs al zou evaluatie ertoe leiden dat de term grotestedenbeleid en 

zijn bureaucratische systematiek naar de prullenbak worden verwezen, de basisge-

dachte blijft fier overeind: de sociale samenhang in wijken en buurten moet worden 

bevorderd, via een sociale pijler, een fysieke pijler en een economische pijler. Niet 

voor niets is er een minister voor Wonen, Wijken en Integratie in de persoon van 

Ella Vogelaar aangesteld. Zij heeft ook het grotestedenbeleid in haar portefeuille. 

Hoe gaat Nederland de komende vier jaar de buurten en wijken verbeteren? En hoeveel wij-
ken zullen er worden uitverkoren? Onder VROM-minister Sybilla Dekker waren 48 wijken 
aangewezen als speerpunt. Haar opvolger Pieter Winsemius liet weten dat er 140 wijken in 
Nederland kampen met urgente problematiek. Ella Vogelaar heeft inmiddels aangegeven 
dat slechts 30 wijken in aanmerking komen voor extra middelen en maatregelen. Dit ge-
puzzel met aandachtsgebieden is niet alleen een belangrijke vraag voor gemeenten maar 
ook voor vastgoedpartijen. Nu de grootschalige uitleglocaties hun voltooiing naderen, rich-
ten steeds meer vastgoedpartijen zich op de stad. Het is geen gemakkelijk geld wat daar kan 
worden verdiend, maar de verwachting is dat het wel duurzame investeringen zijn: steden 
raken tenslotte niet snel uit de mode. Ze blijven het brandpunt van economische ontwikke-
ling, ze zullen altijd bewoners blijven trekken. Maar de verschillen tussen steden zijn groot 
en voor de markt is de vraag van belang welke steden grote winnaars zullen zijn en welke 
het met een minimaal plusje moeten doen. 
Property Research Quarterly nodigde twee onderzoekers aan tafel die de ins en outs kennen 
van buurten en steden. Prof. dr Ronald van Kempen is hoogleraar stadsgeografie aan de 
Universiteit Utrecht en was tot 1 november 2006 kwartiermaker van het NICIS Institute, 
het maatschappelijk topinstituut voor de steden. Dr Ries van der Wouden is sectordirecteur 
bij het Ruimtelijk Planbureau, gespecialiseerd in sociale en ruimtelijke vraagstukken in 
de stad en co-auteur van een kritisch rapport over het grotestedenbeleid. Geloven zij dat 
de sociale samenhang wordt verbeterd door louter fysieke investeringen? En welke rol kan 
een commerciële vastgoedpartij spelen naast de steeds grotere en steeds professionelere 
woningcorporatie? Hun advies aan minister Vogelaar: laat de brede integrale aanpak van 
het GSB los en richt je op het oplossen van concrete problemen.

Stelling 1: Het grotestedenbeleid moet onverkort worden voortgezet 
Steden hebben de afgelopen jaren steen en been geklaagd over de bureaucratie die gepaard 
ging met deelname aan het grotestedenbeleid. Tegelijkertijd dansten ze alle rond de pot 
met geld die te verdelen was, hoe minimaal de bijdragen soms ook waren. De subsidies 

Debat prof. dr Ronald van Kempen en dr Ries 
van der Woude over het Grotestedenbeleid
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werden verwelkomd omdat ze een hefboomeffect zouden hebben en private investeringen 
zouden losmaken. 
De meningen liggen bij deze stelling nogal verdeeld. Van der Wouden: “Het grotestedenbe-
leid is tot nu toe op twee manieren te weinig selectief geweest. Ten eerste gaat het om het 
aantal steden dat deelneemt. Het ontwikkelingspad van die steden is erg uiteen gaan lopen; 
sommige steden hebben fors van de economische groei geprofiteerd terwijl andere zijn 
achtergebleven. Moeten al deze steden in het GSB blijven? Ten tweede is het beleid weinig 
selectief geweest ten aanzien van doelen en sectoren. Beleidsmakers en bestuurders heb-
ben getracht zeer veel beleidsvelden in het GSB te integreren met als doel verbetering van 
de economische positie van steden. Maar inmiddels moeten we vaststellen dat de relatie 
tussen economische groei en het oplossen van grootstedelijke problemen zeer beperkt is. 
Er is wel een correlatie met de afname van de werkloosheid, maar veel minder met uitke-
ringsafhankelijkheid, segregatie en onderwijsuitval.” 
Ronald van Kempen beaamt het gebrek aan kennis over de effecten van beleidsmaatre-
gelen op grootstedelijke vraagstukken. Maar hij is nog niet zover om steden te selecteren 
die moeten afvallen voor de vierde GSB-ronde. “Vraagstukken over segregatie, onderwijs-
achterstanden en bijvoorbeeld een cultuur van armoede zijn problemen die je niet alleen 
in de echt grote steden van Nederland tegenkomt. Die vind je ook in middelgrote steden. 
Weliswaar hebben de problemen daar niet de schaal van die in Rotterdam maar als je niks 
doet, groeit de ellende alleen maar.” 
Over één punt zijn de gesprekspartners het wel eens: er is teveel geld gaan zitten in coördi-
natie en voortgangsrapportages. Van der Wouden: “Dat draagt niet bij aan de oplossing van 
het probleem. Beter onderwijs krijg je alleen door meer onderwijzers aan te trekken en niet 
door allerlei coördinatiemechanismen op te tuigen. Wat mij zorgen baart is de nadruk die 
in stedelijke ontwikkeling is komen te liggen op grote instituties en grote partijen. Er zou 
meer aandacht moeten zijn voor het zelforganiserend vermogen van de buurt. Voor de zelf-
redzaamheid van steden zijn verbanden op een laag schaalniveau enorm belangrijk voor 
de sociale cohesie. Je ziet bijvoorbeeld nauwelijks coöperatief opdrachtgeverschap voor een 
woongebouw. Nieuwe vormen van instituties, zoals een vereniging van eigenaren, kunnen 
een verschil maken: mensen delen een belang en voelen zich betrokken.” 

Stelling �: Integraal gebiedsgericht beleid moet je loslaten
Het grotestedenbeleid verwachtte veel heil van een integrale aanpak: niet voor niets werden 
de fysieke pijler, de economische pijler en de sociale pijler met elkaar in verband gebracht. 
Fysieke maatregelen moeten bijdragen aan verbetering van de economische positie van 
de stad en de bewoners een betere sociale positie bezorgen. Maar er rijzen twijfels over de 
veronderstelde causale verbanden.
Van der Wouden: “Het uitgangspunt om integraal gebiedsgericht te werken, is niet ver-
keerd geweest, maar ik denk dat we een paar stappen te ver hebben gezet. Er worden sa-
menhangen verondersteld die nog bewezen moeten worden en die er misschien helemaal 

“We moeten vaststellen dat de relatie tussen economische 
groei en het oplossen van grootstedelijke problemen zeer 

beperkt is”

PRQ-2007-01-OPMAAK-2.indd   23 28-03-2007   10:47:24



��   |   april 2007    |    Property Research Quarterly

niet zijn.” Ronald van Kempen valt hem bij: “We hebben nu een minister van Wonen, 
Wijken en Integratie. Maar wie zegt dat er een verband is aangetoond tussen die beleids-
terreinen? Wonen en fysieke herstructurering zijn per definitie gebiedsgericht. Maar sta 
eens stil bij de vragen wat je ermee wilt bereiken en vooral: wat je ermee kunt bereiken. 
Natuurlijk verbeter je zo de woningvoorraad en ziet de omgeving er mooier uit. Maar er be-
staat twijfel over de sociale effecten van die wijkverbetering, laat staan over de economische 
effecten ervan.” Van der Wouden: “Die veronderstelde effecten leiden bij beleidsmakers 
tot formulering van doelen die in principe tegenstrijdig zijn. Een voorbeeld is de integrale 
wijkaanpak: hoe kun je de diversiteit in een wijk vergroten en tegelijkertijd veronderstel-
len dat de sociale cohesie toeneemt? Of je wilt het één, of je wilt het ander. Een van de 
doelen van stedelijke herstructurering was de midden- en hoge inkomens in de stad te 
laten toenemen. Dat is redelijk gelukt, maar je moet niet verwachten dat daardoor je sociale 
samenhang toeneemt.” 

Stelling �: Maatwerk in beleid is nodig om problemen op te lossen 
Van Kempen: “Een van de grootste problemen van het GSB is de centrale rol geweest van 
de rijksoverheid. Alle steden hebben zich sterk gevoegd naar de regie en de ideeën van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken. Enkele jaren geleden constateerde het Centraal 
Planbureau dat de Meerjarenontwikkelingsprogramma’s van de steden op elkaar leken. 
Ikzelf was daar, gelet op de centrale sturing, niet verbaasd over.” Van der Wouden: “Inmid-
dels is dat wel wat verbeterd en is er meer ruimte gekomen voor een eigen invulling door 
de steden. Maar het blijft een cruciale vraag wat grootstedelijke problemen zijn en welke 
problemen je sectoraal moet bestrijden. Enerzijds speelt daarbij de vraag wat nu echt met 
elkaar samenhangt. Anderzijds is het ook een politieke keuze: zet je in op achterstandsbe-
strijding of op verbetering van de stedelijke potenties? Misschien moet je wel twee typen 
grotestedenbeleid hebben.” 
Keuzes maken is niet het sterkste punt tot nu toe gebleken van gemeentebesturen maar 
net zo min van de rijksoverheid. Het voorbeeld wordt gegeven van de sociale samenstel-
ling van de wijk. Van der Wouden wijst op de ambitie om wijkbewoners een wooncarrière 
te laten maken in de eigen buurt. Met dat doel wordt in menige wijk de woningvoorraad 
gedifferentieerd. “Op die manier houden mensen hun netwerk in de buurt.” Van Kempen: 
“Misschien moet je daarop inzetten in plaats van mensen van buiten te willen aantrekken. 
Van der Wouden: “Of je maakt een andere keuze, en trekt mensen van buiten aan. Maar 
maak je dan geen illusies over de sociale cohesie. De stad is een levend organisme. Je kunt 
besluiten om in sommige buurten diversiteit te verkiezen boven sociale cohesie.” Van Kem-
pen: “Sociale cohesie tussen alles en iedereen is niet mogelijk in een stad en moet je dus 
ook niet willen. Binnen kleine groepen kunnen bewoners zich wel met elkaar verbonden 
voelen als ze een gezamenlijk belang hebben.” 

Rijksoverheid moet geen concurrentie tussen 
steden subsidiëren
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Stelling �: Grotestedenbeleid negeert de regionale dimensie van vastgoedmarkten
Van Kempen: “Heel veel problemen houden niet op bij de gemeentegrenzen. De arbeids-
markt en de woningmarkt zijn regionaal, niet stedelijk. Infrastructuur is evenzeer een bo-
venstedelijk vraagstuk. Dat wordt niet afgedekt in het grotestedenbeleid. Ik vind het niet zo 
gek dat arme allochtonen opeens in Capelle a/d IJssel terechtkomen nu Rotterdam heeft 
besloten een minimuminkomenseis voor vestiging te stellen.” Van der Wouden haalt Al-
mere aan als voorbeeld: “Nu zie je een verhuisgolf van Surinamers van Amsterdam naar 
Almere. De eerste generatie woningen daalt hier in populariteit, waardoor deze bereikbaar-
der worden voor mensen met lagere inkomens. Wil je dit soort processen sturen, dan heb 
je een beeld nodig van de regionale woningmarkt.” 
Volgens Van der Wouden is de samenstelling van de woningvoorraad de belangrijkste fac-
tor bij verbetering van de economische positie van steden. “Met een beperkte voorraad 
koopwoningen krijg je problemen met het stedelijk arbeidsaanbod en met het realiseren 
van wooncarrières binnen de stad. De vraag is echter of je daarvoor het grotestedenbeleid 
moet inzetten.”

Stelling �: Het grotestedenbeleid kent drie onderdelen, de sociale, de fysieke en de 
economische pijler. De economische pijler komt er tot nu toe echter bekaaid vanaf.
Volgens Ronald van Kempen is stedelijke economie niet te sturen. “Stedelijk beleid kan wel 
de waardering van een stad als vestigingsplaats beïnvloeden. Je krijgt dan te maken met 
de traditionele vestigingsfactoren: bereikbaarheid, aantrekkelijke woonmilieus, naamsbe-
kendheid, de kwaliteit van de arbeidsmarkt. Die factoren kun je trachten te beïnvloeden, 
maar zekerheid dat je ingrepen succes hebben in de zin van een betere economische po-
sitie heb je nooit. Je zet in feite een marktkraam neer; als je geen kraam neerzet, bereik je 
nooit iets.” 
Van der Wouden wijst opnieuw op het ontbreken van het regionale aspect. “Het stimule-
ren van de stad als vestigingsplaats blijft een lokale aangelegenheid. Maar de rijksoverheid 
blijft verantwoordelijk voor de infrastructuur.” Ook is de geschiedenis van een stad niet uit 
te wissen, hoe fraai de toekomstperspectieven ook worden geschetst. Die afhankelijkheid 
van de eigen economische geschiedenis wordt aangeduid met de term padafhankelijkheid. 
“Dat is bijvoorbeeld het probleem van Rotterdam. Haar economische structuur is ontstaan 
rond de aanwezigheid van de haven. Daar kun je niet zomaar afstand van nemen.” 
Bovendien moet de rijksoverheid geen concurrentie tussen steden subsidiëren, vinden de 
gesprekspartners. Van Kempen: “Als bedrijven zich op de ene plek vestigen, komen ze niet 
op de andere locatie. Als je jezelf sterk maakt, gaat dat ten koste van een andere locatie.” 
Van der Wouden: “Vanuit nationaal oogpunt is het weggegooid geld om dat te subsidië-
ren.” 
Sturing van de lokale economie via de realisatie van hoogwaardig vastgoed gericht op an-
dersoortige economische sectoren is volgens Van der Wouden geen haalbare kaart: “Je 
stuurt de economische groei van een stad eigenlijk voornamelijk langs de lijnen van de 

“Veronderstelde effecten leidden tot doelen 
die in principe tegenstrijdig zijn”
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woonmilieus en de aanleg van infrastructuur. Daarmee kun je de groei van een stad afrem-
men of versnellen. Maar je blijft afhankelijk van de economische geschiedenis van een 
gebied.” Van Kempen constateert dat de economische pijler nooit goed is uitgewerkt in 
het kader van het grotestedenbeleid. Van der Wouden wijst op de gebrekkige aansluiting 
met bijvoorbeeld de regionaal-economische beleidsnota Pieken in de Delta. Behalve dat 
economische groei in deze nota nadrukkelijk niet aan steden maar aan stedelijke regio’s 
werd gekoppeld, werd ook van een ander groeiprincipe uitgegaan. “Daarin werd ingezet op 
groeipolen, zoals Eindhoven en de twee mainports. Het economisch beleid wordt al lang 
niet meer gekoppeld aan achterstandsbeleid.” 

Stelling �: Woningcorporaties moeten ruimte maken voor deelname van commer-
ciële vastgoedpartijen in stedelijke vernieuwing
Nog geen twee jaar geleden dreigden de grote projectontwikkelaars verenigd in de Neprom, 
de handdoek in de ring van de stedelijke vernieuwing te gooien: ze kwamen er toch niet 
tussen. Is het stof nu neergedaald? Van der Wouden: “Het klimaat bij commerciële partijen 
is positiever dan tien jaar geleden. Er zijn steeds meer projectontwikkelaars die meedenken 
over de toekomst en de ontwikkeling van een gebied. Ze hebben veel kennis in huis op een 
laag schaalniveau, ze overleggen met publieke partijen. Weliswaar zijn ze nog niet echt 
zichtbaar in herstructureringsgebieden zoals achterstandswijken. Maar misschien moet je 
bij dergelijke opgaven ook op kleinere schaal beginnen.” Van Kempen vraagt zich af hoe 
je commerciële partijen aan tafel krijgt. “Wat drijft partijen om daarin wel of niet in mee 
te gaan? Dat vind ik een interessante vraag.” De sterke focus op wonen voor specifieke 
doelgroepen blijft corporaties een voorsprong geven. Hebben commerciële partijen meer-
waarde vanwege hun kennis van werklocaties en voorzieningen? Van der Wouden: “In de 
oorspronkelijke nota stedelijke vernieuwing uit 1997 hadden economie en voorzieningen 
een duidelijke plaats. In de uitvoering is het versmald geraakt tot wonen. Daarin zie je dat 
de scheiding tussen corporaties en commerciële partijen toch nog redelijk groot is.” 

Opgetekend door Han Olden en Monique Roso, redactie Property Research Quarterly

Van economische geschiedenis 
is moeilijk afstand te nemen
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Beredeneerd rekenen aan investeringen 
in wonen, zorg en dienstverlening
In veel gemeenten wordt de stedelijke vernieuwingsopgave verbreed met het realis-

eren van combinaties van wonen met zorg en dienstverlening. In de praktijk stuiten 

betrokken partijen daarbij op tal van knelpunten. Met het redeneer- en rekenmodel 

Areadne kunnen zij vanuit een gebiedsgerichte ontwikkelingsbenadering op zoek 

naar mogelijkheden tot optimalisering van het financieel én maatschappelijk rende-

ment van hun investeringen. In dit artikel worden de totstandkoming, de werking en 

de eerste ervaringen met de toepassing van het model in enkele pilots geschetst. 

Door: George de Kam en Peter Hendrixen  

Werken aan woonzorgzones
In tal van gemeenten werken de lokale overheid, woningcorporaties, zorg- en welzijns-
aanbieders en commerciële ontwikkelaars samen aan de realisatie van zogenaamde woon-
zorgzones1. Met de ontwikkeling van deze woonzorgzones proberen bovengenoemde par-
tijen op wijk- en/of kernniveau een gebiedsgericht antwoord te geven op een toenemende 
behoefte aan combinaties van wonen met zorg en dienstverlening. Er is sprake van een 
toenemende, maar ook steeds meer diverse vraag naar kwalitatief goede voor ouderen ge-
schikte woningen, al dan niet in combinatie met een aanbod van zorgvoorzieningen en 
welzijnsdiensten, mede als gevolg van de vergrijzing en de omslag van intramurale naar 
extramurale zorg (het scheiden van wonen en zorg). De wensen van (toekomstige) ouderen 
op het gebied van wonen, zorg en dienstverlening veranderen.2 Senioren, maar ook andere 
‘doelgroepen’ met een behoefte aan zorg en ondersteuning (zoals mensen met een licha-
melijke en/of verstandelijke beperking), willen het liefst zo zelfstandig mogelijk wonen in 
een woning die past bij hun persoonlijke situatie, rekeninghoudend met hun speciale wen-
sen en (eventuele toekomstige) behoefte op het gebied van zorg- en ondersteuning.3 Dat 
vereist dat zorg- en dienstverlening zo veel mogelijk ‘op maat’ in de eigen woonomgeving 
kan worden geleverd. 
Woningcorporaties en commerciële ontwikkelaars4 zijn zich als vastgoedpartijen in toene-
mende mate bewust van deze ontwikkelingen en richten zich op de realisatie van levens-
loopbestendige woningen en kleinschalige groepswoningen voor bijzondere doelgroepen. 
Ook bij de herontwikkeling van locaties van verouderde verzorgings- en verpleeghuizen 
zijn zij vaak actief betrokken. Daarnaast investeren zij in de bouw van ‘multifunctionele 
complexen’ die (moeten gaan) fungeren als ‘hart’ van veel woonzorgzones. In deze gebou-
wen worden de functies wonen, zorg en welzijn vaak gecombineerd met voorzieningen op 
het vlak van eerstelijnszorg, horeca, dagbesteding, onderwijs, kinderopvang en sport. 

1.  In het midden van de jaren negentig werd dit inrichtingsconcept voor wonen, zorg en welzijn geïntroduceerd door de Stichting Archi-
tectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg. Voor meer informatie over het concept zie o.a. STAGG (2000), Glaser e.a. (2001) of 
de website van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (www.kcwz.nl). In de praktijk komen we veelal andere benamingen tegen, 
zoals ‘levensloopgeschikte wijken’, of ‘woonservicegebieden’.

2. Zie o.a. VROM-raad (2005).
3. Zie o.a. Ministerie van VROM/SCP (2004).
4.  Zie Stec Groep in opdracht van IVBN (2005), Bouwfonds MAB (2006) en het themanummer van Vastgoedmarkt (2006).
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Gebiedsgericht ontwikkelen: 
op zoek naar meerwaarde van gezamenlijke investeringen
In de praktijk stuiten samenwerkende partijen bij de ontwikkeling van woonzorgzones 
vaak op tal van knelpunten.5 Deze liggen onder meer op het vlak van veranderende wet- en 
regelgeving, projectfinanciering, onderlinge samenwerking, de beschikbaarheid van ge-
schikte locaties/ruimtelijke inpassing en de inhoudelijke complexiteit van dergelijke ont-
wikkelingstrajecten.6 Ook de spanning tussen samenwerking en concurrentie tussen par-
tijen - voornamelijk tussen aanbieders van zorg en dienstverlening - is een vaak naar voren 
komend probleem bij de ontwikkeling van woonzorgzones.7 De verschillende belangen en 
bedrijfsculturen van de betrokken partijen kunnen er toe leiden dat mogelijke win-winsitu-
aties onvoldoende worden verkend. Dat belemmert het zicht op investeringsvarianten die 
uitgaan van onderlinge afstemming en samenwerking en wellicht in termen van financieel 
en maatschappelijk rendement meerwaarde kunnen opleveren ten opzichte van een op-
telsom van afzonderlijke investeringsplannen van partijen. Naast de permanente worste-
ling met cultuurverschillen en belangen blijft in dergelijke samenwerkingstrajecten ook de 
vraag hoe het resultaat van geplande projecten moet worden verdeeld vaak lang hangen. Er 
lijkt behoefte te zijn aan een hulpmiddel om deze discussie reeds in de initiatieffase van 
dergelijke ontwikkelingstrajecten en op basis van transparante gegevens te voeren. 
Vanuit deze behoefte om (de verdeling van) het mogelijk resultaat van vaak onverkende op 
samenwerking gebaseerde investeringsvarianten inzichtelijk te maken, is met steun van 
het Aedes-Arcares (nu ActiZ) Kenniscentrum Wonen - Zorg8 het redeneer- en rekenmodel 
Areadne ontwikkeld. Het model moest kunnen worden toegepast zonder inschakeling van 
externe adviseurs, en het hele scala aan investeringen dekken dat komt kijken bij het ont-
wikkelen van woonzorgzones. Een dergelijk hulpmiddel was op dat moment nog niet voor-
handen.9 Partijen hoeven bij het werken met dit model niet per se het achterste van hun 
tong te laten zien, maar moeten het minimaal eens zien te worden over door te rekenen 
investeringsprogramma’s en de te hanteren ‘prijskaartjes’ die moeten worden gehangen 
aan de basisgegevens waarmee het model rekent. Areadne gaat uit van een gebiedsgerichte 
ontwikkelingsbenadering10, waarbij ‘redeneren’ en ‘rekenen’ hand in hand gaan. In de vol-
gende paragrafen verschaffen wij inzicht in de manier waarop Areadne is ontwikkeld, de 
structuur van het model, de filosofie achter het model (het redeneren), de werking ervan 
(het rekenen), en de resultaten van de toepassing van het model in enkele pilotgebieden. 

De ontwikkeling van Areadne
Het model is ontwikkeld in nauwe samenspraak met lokale partijen in een drietal pilotpro-
jecten, te weten in de gemeenten Helden, Horst en Groningen. In deze gemeenten werd 
en wordt gewerkt aan een heel scala van grotere en kleinere gebiedsgerichte projecten voor 
wonen, zorg en welzijn. De inbreng van de genoemde partners heeft er toe geleid dat het 
model aansluit bij vragen die in het veld leven, en dat het kon worden getest met gegevens 
en kengetallen uit de praktijk. Voor de daadwerkelijke bouw en vormgeving van het model 
is samengewerkt met de afdeling Real Estate & Housing van de Faculteit Bouwkunde van 
de TU Delft11. De robuustheid van het model is getest door studenten at random een aantal 
berekeningen te laten uitvoeren. De uitkomsten die het model in de pilots gegenereerd 
heeft werden door partners herkend, en voor enkele casus die al in een verdergaand stadi-
um van ontwikkeling zijn konden de uitkomsten van varianten die ook al door derden tot in 
detail waren doorgerekend worden vergeleken met de meer globale gegevens die Areadne 
genereert. De conclusie was dat zowel de orde van grootte als de richting van de uitkom-
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sten van beide berekeningen dermate convergeren dat Areadne beschouwd kan worden als 
een betrouwbaar hulpmiddel in de initiatieffase. Eenzelfde conclusie werd getrokken door 
enkele ervaren adviseurs met wie het model besproken is.
 
De structuur van het model
De bouwstenen van Areadne zijn een set basisgegevens, een catalogus inbreng en verwer-
vingen en een catalogus investeringen (zie figuur 1). Het model vraagt de gebruikers eerst 
om een aantal basisgegevens en eenheidsprijzen (kengetallen) te definiëren. Daarbij gaat 
het bijvoorbeeld om eenheidsprijzen voor bouwrijpmaken, bouwkosten, parkeernormen, 
en de parameters die nodig zijn om te berekenen welke terreinbehoefte hoort bij een be-
paald aantal vierkante meters bvo. Voor deze basisgegevens zijn default waarden in het 
model opgenomen, afgeleid uit de prakijk in de pilotprojecten waar het model is ontwik-
keld. Met het oog op de beoogde toepassing van het model zijn deze basisgegevens bewust 
zo eenvoudig mogelijk gehouden. Het uitgangspunt is dat deze basisgegevens in principe 
voor iedere locale situatie op basis van parate kennis en ervaringsgegevens uit lopende pro-
jecten zonder inschakeling van experts kunnen worden ingevoerd. Vervolgens stellen de 
gebruikers een ‘catalogus inbreng en verwervingen’ samen, waarin zij de percelen (al dan 
niet met opstallen) opnemen die zij eventueel willen benutten voor nieuwe investeringen. 
Ook maken zij een ‘catalogus investeringen’, waarin zij opnemen met welke investeringen 
(gedefinieerd in m2 bvo met enkele bijkomende kenmerken zoals het aantal bouwlagen, 
en de gewenste parkeervorm) zij het beoogde programma voor wonen zorg en welzijn wil-
len realiseren. Voor de toepassing van het model is één rekenregel essentieel, te weten de 
omrekening van m2 bvo naar m2 benodigd terrein. Deze regel is - met de investering voor 
een appartement binnen  een complex van vier lagen als voorbeeld - in onderstaande tabel 
weergegeven.

5. Zie van Rossum (2005).
6. Zie Hendrixen (2006).
7. Zie Hendrixen, de Kam en de Jongh (2007).
8. Zie www.kcwz.nl
9.  Een op onderdelen vergelijkbaar hulpmiddel is Traverzo® ontwikkeld door RIGO (zie www.rigo.nl) maar dit richt zich vooral op 

transformatie van zorgvastgoed en is op dat deelgebied meer gedetailleerd dan Areadne; het is echter  minder gericht op varianten in 
gebiedsontwikkeling. Verder hebben verschillende adviesbureaus rekenmodellen voor gebiedsexploitatie, maar deze zijn te gedetail-
leerd voor toepassing in de initiatieffase, en vaak ook alleen toepasbaar in combinatie met adviesdiensten van het betreffende bureau.

10.  Wij beschouwen dit als een meer op ‘ontwikkelingsplanologie’ (zie o.a VROM-raad, 2004) gebaseerde aanpak.
11.  Door de samenwerking met ir. Sjoerd W. Bijleveld van de afdeling RE&H van de Faculteit.
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Tabel 1. Rekenregels in Areadne voor omrekening m� bvo naar m� benodigd terrein

De essentie van het model is nu dat het de gebruikers eerst een concreet terrein laat samen-
stellen uit de catalogus inbreng en verwervingen, en vervolgens uit de catalogus investerin-
gen een investeringsprogramma voor dit zelfde terrein laat definiëren. Het model laat zien 
of de voor de investeringen berekende terreinbehoefte ‘matcht’ met de omvang van het 
beschikbare terrein (de ‘terreinbalans’), en wat de bijbehorende financiële resultaten van 
grond- en vastgoedexploitatie zijn. De samenhang tussen de verschillende onderdelen van 
het model is in onderstaande figuur schematisch weergegeven.

 Element Rekenregel Parameters Bron
 Bruto vloeroppervlak  Geen M2 bvo Invoer gebruiker
 van een appartement   (in dit geval 100) per investering
 = 100 m2   (catalogus investeringen)
 Appartement plus  M2 bvo * Factor Invoer basisgegevens
 verkeersruimte factor verkeersruimte gebruiker
  = 130 m2 verkeersruimte  (in dit geval 0,3) 
 Bebouwd oppervlak  M2 (apparte- Aantal lagen in Invoer gebruiker per
 (footprint) = 32,5 m2 ment plus appartements- investering
  verkeersruimte)/  gebouw (catalogus investeringen)
  aantal lagen (in dit geval 4)  
 Footprint plus  Footprint *  Kavelfactor Invoer basisgegevens
 omliggend terrein  kavelfactor (in dit geval 2) gebruiker
 exclusief parkeren 
 = 65 m2

 Benodigde m2 voor  Parkeernorm * Parkeernorm Invoer
 parkeren = 32 m2 oppervlak  (in dit geval 1,3) basisgegevens
  parkeerplaats  Oppervlakte gebruiker
  maaiveld  parkeerplaats (NB de vorm van
   maaiveld (in dit  parkeren (maaiveld of
   geval 25 m2) gebouwd) wordt 
    gedefinieerd bij de 
    concrete investering in 
    catalogus investeringen)
 Benodigde kavel per  (footprint plus geen Formule
 appartement = 97 m2 omliggend 
  terrein) + (ruimte 
  voor parkeren)  
 Benodigd terrein voor  (benodigde kavel Percentage Invoer basisgegevens
 dit appartement  per appartement) uitgeefbaar terrein gebruiker
 = 160 m2 / percentage  (in dit geval 
  uitgeefbaar terrein plm 60%) 
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Figuur 1

Wanneer de terreinbalans niet klopt, of de financiële uitkomsten niet naar wens zijn, kun-
nen de gebruikers in overleg besluiten de basisgegevens van de berekening aan te passen 
(bijvoorbeeld een andere parkeernorm, of hogere dichtheid). Uiteraard moeten dergelijke 
aanpassingen binnen realistische grenzen blijven, maar dat zal in het algemeen gegaran-
deerd worden door de transparantie van het model en doordat mensen met een basis-exper-
tise uit de verschillende disciplines in het overleg betrokken zijn. Een andere mogelijkheid 
is de omvang van het terrein te vergroten of te verkleinen, of het investeringsprogramma 
bij te stellen. 

De filosofie achter de gebiedsgerichte benadering: het redeneren
Belangrijke elementen van de filosofie achter het model zijn het begrip ‘interne markt’, 
het denken in varianten, en een (cyclisch) proces van optimaliseren. Het model is gemaakt 
voor de veel voorkomende situatie dat er sprake is van een lokaal samenwerkingsverband 
(corporatie en/of projectontwikkelaar, zorg- en welzijnsorganisaties, gemeente) dat een ge-
biedsgerichte oplossing tot stand wil brengen. Het beschouwt dit samenwerkingsverband 
als een (tijdelijke) interne markt. Kenmerkend voor die interne markt is dat partijen op een 
meer transparante manier met elkaar om willen gaan, bijvoorbeeld door een gezamenlijk 
uitgangspunt te kiezen voor de inbrengwaarde van hun vastgoed, met open begrotingen te 
werken en gezamenlijk varianten te verkennen. Hoe intensief de samenwerking van par-
tijen binnen de interne markt zal zijn, is hun eigen keuze, en deze zal afhangen van de in-
schatting van het belang dat daarmee gediend is. In het inleidende hoofdstuk schetsten we 
al dat de verhoudingen in het veld in dit opzicht voortdurend in beweging zijn. Bovendien 
dragen ook partijen buiten de interne markt hun steentje bij aan het realiseren van gebieds-
gerichte programma’s voor wonen zorg en welzijn. Maar het verschil is dat de transacties 
van de partners in de interne markt met deze externe partijen voornamelijk het karakter 
hebben van contractuele verplichtingen en leveringen tegen marktprijzen. 
Het model nodigt partijen uit om in varianten te denken door verschillende investerings-
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programma’s samen te stellen. De variatie kan zitten in het soort, aantallen of kwaliteiten 
van voorzieningen en woningen, maar ook in de omvang van het gebied: welke nieuwe 
mogelijkheden ontstaan wanneer niet alleen het terrein van een verouderd verzorgings-
huis, maar ook een aangrenzend woonblok of winkelcentrum worden meegenomen? De 
ervaring in de pilotprojecten12 is dat dit denken in varianten niet door alle partijen als even 
gemakkelijk wordt beleefd. Veelal zal er eerst een zeker vertrouwen tussen de betrokken 
partijen moeten groeien om de winst van gezamenlijke creativiteit op dit vlak te kunnen 
incasseren. Een derde onderdeel van het redeneren is optimaliseren, om de meerwaarde 
van meer integrale en complexe oplossingen te verkennen. Vaak is het zo dat men met een 
eenvoudige oplossing al een heel eind in de ‘goede richting’ kan komen. Vanuit het inzicht 
in het maatschappelijk rendement (in concreto de mate waarin het beoogde programma 
wordt gerealiseerd) en de financiële uitkomsten van deze eerste fase in het redeneren kan 
dan beredeneerd en berekend worden wat de meerwaarde is van meer complexe investe-
ringsvarianten. Hierbij zullen partijen zich vanzelfsprekend ook moeten af vragen wat de 
extra kosten (de ‘transactiekosten’) zullen zijn om meer complexe varianten daadwerkelijk 
tot uitvoering te brengen. Weegt het aangaan van een traject dat veel overleg of een ingrij-
pende bestemmingsplanwijziging vraagt bijvoorbeeld op tegen het feit dat daardoor een 
extra groepswoning voor dementerende ouderen of een beter financieel resultaat kunnen 
worden gerealiseerd? 

Twee stappen bij het rekenen
Met Areadne berekenen de betrokken partijen de resultaten van de grond- en vastgoedex-
ploitatie bij de verschillende varianten van het investeringsprogramma dat hen voor ogen 
staat. Belangrijke stappen zijn hier: het definiëren van het gebied waarbinnen investerin-
gen zullen plaats vinden en de wijze van waardering van inbreng en verwervingen (de 
catalogus inbreng en verwervingen), en het definiëren van de investeringen waarmee het 
programma gerealiseerd kan worden (de catalogus investeringen).
De eerste stap bij het rekenen is het definiëren van het gebied waarop nieuwe investerin-
gen zullen plaatsvinden. Om dat gebied beschikbaar te krijgen moeten kosten gemaakt 
worden. Omdat het bij woonzorgzones meestal gaat om het herontwikkelen van bestaande 
locaties en vastgoed, bestaat een belangrijk deel van deze kosten uit de vergoeding voor de 
inbreng van het eigen vastgoed van participanten in het samenwerkingsverband. Partijen 
moeten onderling afspreken hoe zij die eigen inbreng zullen waarderen, bijvoorbeeld tegen 
taxatiewaarde of tegen boekwaarde. Daarmee ligt ook meteen de verdelingsdiscussie op ta-
fel. Want het zal duidelijk zijn dat een partij die een hoge inbrengwaarde aan de kostenkant 
van de grondexploitatie opvoert daarmee ook een groot deel van het resultaat van die exploi-
tatie op voorhand claimt. Daarom maakt Areadne verschillende alternatieve benaderingen 
voor de inbrengwaarde mogelijk, met als extreem voorbeeld het voorlopig op nul zetten van 
de inbrengwaarde. Door zo te rekenen wordt duidelijk welk resultaat bereikt kan worden 
op basis van onvermijdelijke kosten, en van marktconforme grondopbrengsten voor de 
nieuwe bestemmingen (in het model wordt dit aangeduid als het residu). Deze aanpak 
richt de aandacht van alle partijen in eerste instantie op het maximeren van dit resultaat. 
Daarna kan een sleutel gezocht worden om het resultaat te verdelen.
Naast de inbreng van grond en locaties die al in eigendom zijn van de partijen van de 
interne markt, zal soms ook nog grond van derden verworven moeten worden om een 
gewenst programma te kunnen realiseren. Deze (aanvullende) verwervingen zullen in het 
algemeen tegen taxatie- of marktwaarde in de exploitatie worden opgenomen. Behalve met 

12.  Bouwkunde van de TU Delft kon worden aangesloten bij diens expertise op het terrein van de ontwikkeling van modellen voor gebied-
sexploitatie, onder andere met IGOMOD (zie bijvoorbeeld Bijleveld en Wigmans, 2004).
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de kosten van inbreng of verwerving houdt Areadne natuurlijk ook rekening met allerlei 
andere kosten die gemaakt moeten worden om de locatie vrij te krijgen voor de nieuwe 
bestemmingen die daarop gerealiseerd kunnen worden, zoals sloopkosten. 
Nadat partijen met het model hebben doorgerekend hoeveel grond zij beschikbaar hebben 
voor een nieuw programma, en wat de kosten zijn om over die grond te kunnen beschik-
ken, volgt de tweede stap in het rekenen. Die bestaat uit het definiëren van een programma 
van investeringen waarmee zij hun maatschappelijke doelstellingen op het gebied van wo-
nen, zorg en welzijn willen realiseren, en van eventuele aanvullende investeringen zoals in 
winkels, kantoren en dergelijke. Areadne berekent met de hierboven besproken transpa-
rante rekenregels wat het terreinbeslag is voor deze investeringen, en wat de investerings-
kosten (inclusief grondkosten) zullen zijn. 

Redeneren en rekenen in wisselwerking: ervaringen uit de pilotstudies
Het model genereert op grond van keuzes die in een bepaalde variant gemaakt zijn voor de 
samenstelling van het terrein en voor het investeringsprogramma enkele uitkomsten die 
partijen helpen om bij te sturen en varianten te optimaliseren, te weten een ‘terreinbalans’ 
en de resultaten van grond- en vastgoedexploitaties. Die laatste zijn op een betrekkelijk 
eenvoudige manier in de huidige versie van het model opgenomen. Het model berekent de 
totale investering in grond en gebouw, en de beoogde exploitant moet vervolgens inschat-
ten of deze investering marktconform is - gezien de kwaliteit van het gebouwde - , dan wel 
als huurwoning of zorgvastgoed exploitabel is. Mocht - op grond van ervaringskennis of 
bijvoorbeeld door invoer van het investeringsbedrag in andere vastgoedcalculatiemodel-
len - blijken dat exploitatie niet haalbaar is, dan kan dit aanleiding zijn om met Areadne 
een andere invulling te geven aan de gebiedsexploitatie. Op dit punt zou het model nog 
krachtiger gemaakt kunnen worden, en dat geldt ook voor de nu nog zeer beperkte manier 
waarop Areadne inzicht geeft in het maatschappelijk rendement van de beoogde investe-
ringen. Het model laat zien welke investeringen bijdragen aan het beoogde programma op 
het gebied van wonen, zorg en welzijn, en welke investeringen als ‘gewone’ commerciële 
elementen van het programma kunnen worden beschouwd. Aansluitend bij de groeiende 
aandacht voor het maatschappelijk rendement van investeringen - met name van woning-
corporaties13  -zou het van belang zijn het model in de toekomst uit te breiden met een 
module die inzicht geeft in de maatschappelijke kosten en baten van de beoogde investe-
ringsvarianten. 
Voor het optimaliseringsproces is de terreinbalans een van de belangrijkste uitkomsten van 
Areadne. De terreinbalans laat zien of er een goede match is tussen het beschikbare terrein 
(verkregen door verschillende combinaties van inbreng en verwervingen) en de hoeveel-
heid terrein die nodig is bij het gewenste investeringsprogramma. Bij een van de onderde-
len van de pilot in Groningen bleek hoe groot het effect kan zijn van variatie in de manier 
waarop het voor een bepaald programma benodigde terrein wordt samengesteld. Bij het 
‘spelen’ met inbreng en verwerving (al dan niet van particulieren, al dan niet een school-
locatie in het plan betrekken, al dan niet een deel van het corporatief bezit meenemen) 
berekende Areadne een bandbreedte in het tekort op de grondexploitatie tussen 2,6 en 1,6 
miljoen Euro, en bleek met name de schoollocatie met een zeer lage bebouwingsdichtheid 
bij de bestaande bestemming een interessant object dat tot dat moment nog niet eerder in 
de visievorming was betrokken. 
Wordt het beschikbare terrein - bij de zelf gedefinieerde uitgangspunten - niet geheel benut, 
dan kunnen partijen besluiten hetzelfde programma bij een lagere dichtheid te realiseren 

13.  Het model is in 2005 ontwikkeld en getest in de genoemde pilotgemeenten. In deze pilots is het model geijkt en zijn met betrokken 
partijen diverse investeringsvarianten doorgerekend in Areadne.
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(bijvoorbeeld met minder bouwlagen of meer openbaar groen). Maar de doorrekeningen in 
de pilots lieten zien dat het in plaats van verlaging van de dichtheid vaak aantrekkelijker is 
om in zo’n geval nog extra investeringen aan het programma toe te voegen waardoor een 
hoger maatschappelijk of financieel rendement bereikt kan worden dan partijen in eerste 
instantie gedacht hadden. 
Vanzelfsprekend kunnen de uitkomsten ook in de tegenovergestelde richting wijzen, wan-
neer blijkt dat het programma bij de oorspronkelijk gekozen uitgangspunten meer vier-
kante meters vraagt dan het terrein dat beschikbaar is. In dat geval zullen partijen moeten 
bespreken en doorrekenen of zij een verdere verdichting acceptabel vinden, of dat zij het 
beschikbare terrein willen uitbreiden, dan wel de programmatische ambities willen verla-
gen.
Een belangrijke kwaliteit van Areadne is tenslotte dat het model het mogelijk maakt om 
op een eenvoudige manier te berekenen wat de gevolgen zullen zijn wanneer een bepaald 
programma op verschillende manieren over mogelijke locaties wordt verdeeld. Zo kunnen 
de resultaten van de partijen in de interne markt worden verbeterd wanneer het maat-
schappelijk gewenste programma (dat vaak een lager rendement laat zien dan commerciële 
programma’s) niet uitsluitend wordt gerealiseerd op de locaties die zij zelf al in eigendom 
hebben, maar deels ook op locaties die in handen zijn van derden. Voor een dergelijke ver-
deling kunnen uitstekende ruimtelijke argumenten bestaan. In dat geval - waarvan ook een 
voorbeeld werd doorgerekend in de pilot in Helden - ondersteunt Areadne een vorm van 
ontwikkelingsplanologie. Dat heeft als voordeel dat door de vroege betrokkenheid van de 
gemeente deze reeds in de initiatieffase overtuigd kan raken van de wenselijkheid van een 
bepaalde planologische oplossing voor de financiële haalbaarheid van het programma. 

Instrument in ontwikkeling
Het integreren van lokale investeringsplannen op het gebied van wonen met zorg en 
dienstverlening in bestaande en geplande herstructureringsprojecten vormt een uitgere-
kende kans om fysieke en sociale elementen in de stedelijke vernieuwing met elkaar te 
verbinden14. Naar onze mening kan deze kans beter worden benut als voor alle betrokken 
partijen de maatschappelijke en/of financiële meerwaarde van het verbinden van geplande 
investeringen van afzonderlijke partijen in deze gebieden op een transparante wijze boven 
tafel komen. Areadne probeert hieraan als praktisch inzetbaar instrument, vanuit een voor-
namelijk fysieke invalshoek een bijdrage te leveren. Het model kan op enkele punten nog 
verder uitgewerkt worden, zoals het uitbreiden van de module voor de vastgoedexploitatie, 
en het verbeteren van de mogelijkheden om het maatschappelijk rendement van verschil-
lende varianten mee te wegen. Meer in technische zin zou het model nog verrijkt kunnen 
worden door er ook een ‘teken’ optie aan toe te voegen. Maar hoe sophisticated een derge-
lijk model ook is, het aangaan van de uitdaging om gezamenlijk het maatschappelijk en 
financieel rendement van lokale investeringen in wonen, zorg en dienstverlening optimaal 
te verkennen zal van partijen uit het veld zelf moeten (blijven) komen!

14.  Er is de afgelopen jaren veel gedebatteerd over fysiek vs sociaal in de stedelijke vernieuwing en het verbinden van beide pijlers, zie 
onder andere Harmsen en Hendrixen (2006).
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Over de auteurs George de Kam is bijzonder hoogleraar Maatschappelijk ondernemen met 
grond en locaties en ontwikkelde Areadne, een redeneer- en rekenmodel voor investeren in 
wonen, zorg en welzijn. Peter Hendrixen werkt aan een promotieonderzoek naar coördina-
tiemechanismen bij de totstandkoming van gebiedsgerichte arrangementen voor wonen, 
zorg en welzijn. Hij was destijds als student-assistent betrokken bij de pilot van Areadne in 
Groningen. Beide auteurs zijn verbonden aan de onderzoeksgroep Governance and Places 
van de Faculteit der Managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
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locatiesynergie

Door: Gert-Joost Peek

Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling is complex, zowel inhoudelijk als procesmatig. Ini-
tiators kunnen de ontwikkeling niet zelfstandig realiseren en hebben meerdere partijen 
nodig om tot een ‘breed’ opdrachtgeverschap te komen. ‘Breed’ in de zin van breed ge-
dragen en in de zin van een holistische oriëntatie op het probleem en de oplossingsmo-
gelijkheden.
Een dergelijke opdrachtformulering komt in de praktijk vaak niet tot stand. Oorzaak hier-
voor ligt in de aanpak van de start van de ontwikkeling. Of men probeert de complexiteit 
van de opgave te tackelen door te starten met het in huis halen van een (veelal internatio-
nale) ontwerper van naam en faam die een aansprekend plan moet maken waarmee men 
vervolgens andere partijen kan interesseren. Of men kiest een geheel andere aanpak en 
laat een uitgebreide stakeholdersanalyse uitvoeren met een lange wensen- en eisenlijst 
als gevolg. Beide aanpakken zijn problematisch. De eerste aanpak leidt tot een langdurig 
proces van reageren op en bijstellen van plannen, zonder dat er zicht ontstaat op het totaal 
aan belangen. De tweede aanpak leidt tot een torenhoge stapeling van ambities die niet 
haalbaar is.
Er is een andere aanpak voorstelbaar dan deze twee ideaaltypische - grand design versus 
stakeholdersperspectief - aanpakken uit de praktijk. Deze gaat uit van de combinatie van 
de activiteiten van ‘ontwerpen’ en ‘participeren’. Deze aanpak is ontwikkeld in het kader 
van promotieonderzoek naar de herontwikkeling van binnenstedelijke stationslocaties en 
in de praktijk getoetst op een deelgebied van het Utrechtse stationsgebied.

Collingridge en Kingdon
Het probleem van de geschetste ideaaltypische aanpakken voor de start van complexe 
gebiedsontwikkelingen is als volgt samen te vatten. Start de gebiedsontwikkeling met het 
plan dan is het moeilijk om een totaalbeeld van de eisen en wensen van de belanghebben-
den te krijgen. Start de ontwikkeling met de inventarisatie van de eisen en wensen dan is 
het risico op een onrealiseerbare opeenstapeling van wensen groot.
We kunnen het voorliggende probleem wetenschappelijk duiden via de combinatie van 
twee concepten, het Collingridge dilemma en Kingdon’s Policy Windows. Kingdon (1995) 
ziet kansen voor (beleids)verandering wanneer drie, zich grotendeels onafhankelijk van 
elkaar ontwikkelende, stromen gekoppeld worden. Het samenspel tussen deze drie stro-
men - problemen, oplossingsrichtingen en politiek - en het belang van het juiste moment, 
ook wel policy window genoemd, zorgen ervoor dat kansen ontstaan om initiatieven te 
realiseren (Bruil, 2004: 272, verwijzend naar: Kingdon, 1995, en Gestel, 1996). Figuur 1 
laat het stromenmodel zien.

‘Verknopen’ als aanpak voor gedeeld 
opdrachtgeverschap bij gebiedsontwikkeling
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Figuur 1 Kingdon’s stromenmodel.

Het benutten van policy win-
dows in de initiatieffase van het 
(her)ontwikkelingsproces wordt be-
moeilijkt door het dilemma van Col-
lingridge (1980). Dit dilemma bij tech-
nologieontwikkeling speelt ook in de 
vroege fase van gebiedsontwikkeling. 
Terwijl het aantal mogelijke ontwerp-
oplossingen enorm is, kunnen (poten-
tieel) belanghebbenden om diezelfde 
reden zich nog weinig voorstellen bij 
de oplossingen. Dit heeft tot gevolg 
dat, terwijl de keuzemogelijkheden aan 
het begin van de planvorming meestal 
groot - maar abstract - zijn, in het al-
gemeen de participatiegraad in het be-
ginstadium van de planvorming laag is 

(Eijk, 2003: 199, verwijzend naar: Tjallingii et al., 2000). Er zijn wel partijen die iets 
willen zeggen over hun eisen en wensen, maar deze blijven door dit dilemma hangen in 
maatschappelijk gewenste algemeenheden zonder dat ze heldere verbanden zien tussen 
de mogelijke ontwerpoplossingen van het probleem en hun eigen doelen en belangen. 
Zodoende blijven policy windows gesloten, terwijl nu juist de beïnvloedbaarheid van de 
oplossingsrichting heel groot is en er dus veel mogelijkheden zijn om de drie stromen op 
elkaar af te stemmen.

Kingdon maakt duidelijk dat het noodzakelijk is om zowel de belangen van stakeholders - 
de omgeving - als de inhoud van mogelijke oplossingen goed in ogenschouw te nemen om 
tot een start van een complexe gebiedsontwikkeling te komen. Collingridge laat zien dat 
hoewel belangen en oplossingen niet los gezien kunnen worden, het niet makkelijk is om 
deze te koppelen: er zijn immers zoveel oplossingsrichtingen denkbaar dat deelnemers 
geen beeld kunnen maken van wat kansen en bedreigingen van planvorming voor hun 
doelen zijn en daarmee moeite hebben met het aangeven van hun belangen.
We zien dit probleem in de praktijk helder terug in de analyse van het afgeserveerde mas-
terplan voor Rotterdam Centraal van het Britse architectenbureau Alsop Architects uit 
2001 (Projectbureau Rotterdam Centraal & Alsop Architects with Combined Design Team 
2001; Kooijman & Wigmans 2001a, 2001, 2003). Alsop werd uit een rijtje vermaarde in-
ternationale architecten gekozen, omdat hij inzette op een participatief proces waarin veel 
belanghebbenden een rol konden spelen en het ontwerp niet zozeer als blauwdruk, maar 
vooral als communicatiemiddel moest worden gezien. Toch werd het ontwerp, zoals vast-
gelegd in het masterplan, door velen, inclusief de politici die erover moesten beslissen, 
beschouwd als een eindproduct. Vooral het enorme vastgoedprogramma en de gebouwen 
in de vorm van champagneglazen zorgden ervoor dat het plan werd afgedaan als megalo-
maan en terzijde werd geschoven. Dit terwijl je, de aanpak van Alsop volgend, het master-
plan ook zou kunnen beschouwen als een onderzoek naar de grenzen van de ambities van 
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de betrokken partijen en van de marktpotentie van de locatie.
Dit voorbeeld maakt duidelijk welke problemen je tegenkomt wanneer je op zoek gaat 
naar een combinatie van stakeholdersanalyse en ontwerp bij de start van gebiedsontwik-
keling. Misschien heeft Alsop niet ingezet op de participatie van de juiste stakeholders, 
of was zijn ontwerp nog te realistisch om als onderzoekresultaat te worden beschouwd? 
De opkomst van Leefbaar Rotterdam veranderde de omgeving van het project in 2002 
zodanig, dat het sterk de vraag is of een andere aanpak wel tot een masterplan zou hebben 
geleid dat door het nieuwe stadsbestuur was geadopteerd. Het falen van de aanpak van 
Alsop werpt een andere, meer relevante vraag op: moeten we de start van een complexe 
gebiedsontwikkeling niet meer zien als een besluitvormingsproces in plaats van een ar-
chitectonische ontwerpopgave?

Starten met ‘verknopen’
Wanneer we de start van een gebiedsontwikkeling beschouwen als een beslisproces waar-
bij het probleem nog niet helder is, dan kunnen we te rade gaan bij beleidswetenschap-
pelijke literatuur over problem structuring methods. Corner et al. (2001: 137-138) conclu-
deren op basis van een uitgebreide metastudie naar het gebruik van beslismodellen dat 
methoden die een benadering vanuit alternatieven, zoals de ontwerpbenadering, en een 
benadering vanuit waarden, zoals de stakeholdersbenadering, combineren, succesvoller 
zijn dan benaderingen waarin enkel vanuit de alternatieven of vanuit de waarden wordt 
gewerkt. Figuur 2 laat de benaderingswijzen zien. 

Figuur � De alternatief- en waardegerichte benadering van beslisproblemen.

Voor gebiedsontwikkeling betekent 
dit dat we op zoek moeten naar een 
manier om plan- en besluitvorming 
bij de start van gebiedsontwikke-
ling te koppelen. Hiermee begeven 
we ons op hetzelfde gladde ijs als 
Alsop met dien verstande dat we 
gebruik maken van participatieve 
probleemstructurerende methoden 
uit de beleidswetenschap.

De participatieve methode van ‘ver-
knopen’ die ik in mijn promotie-
onderzoek heb ontwikkeld is erop 
gericht een beperkte groep van be-
langhebbenden gezamenlijk de mo-
gelijkheden van de locatie en van 
elkaars doelen en belangen te laten 

ontdekken. Vanuit de gedachte dat partijen willen samenwerken wanneer er meerwaar-
de te behalen is, staat locatiesynergie centraal. Deze extra opbrengsten ontstaan doordat 
duurzame shareholders samenwerken om een plan te realiseren dat gekenmerkt wordt 
door een samenhang die anders niet tot stand was gekomen. Duurzame shareholders 
zijn partijen die over middelen beschikken om de ontwikkeling mogelijk te maken, in de 
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gebruiksfase nog steeds bij de locatie betrokken zijn en zodoende de meerwaarde van de 
samenhang kunnen ervaren als een bijdrage aan hun doelen (Peek, 2005).
De participatieve aanpak start vanuit de waardegerichte benadering met een oefening 
waarbij vertegenwoordigers van bij de locatie betrokken duurzame shareholders een zo-
genaamde ‘mindmap’ (zie ook: Geurts en Vennix 1989: 56-57; Duke en Geurts 2004: 151; 
Morecroft 1992: 12) maken met een overzicht van waarden waaraan de herontwikkeling 
dient bij te dragen, zoals rendement, architectonische kwaliteit en verbetering sociale 
veiligheid. Vervolgens voegen ze kenmerken, attributen genoemd, van de locatie aan de 
mindmap toe die invloed op deze waarden hebben. De laatste stap is het waarderen (van -9 
tot +9) van de waarden en de relaties met de attributen. De mindmaps van de participan-
ten worden samengevoegd in één overzicht en geaggregeerd op basis van overeenkomstig 
woordgebruik zodat een beeld ontstaat van de gezamenlijke, al dan niet gedeelde, belan-
gen en middelen. 

Na deze start vanuit de waardegerichte benadering gaat de participatieve aanpak van ‘ver-
knopen’ over op de alternatiefgerichte benadering. Iedere participant wordt gevraagd naar 
de kenmerken van de herontwikkeling die cruciaal zijn voor het succes of falen van de 
nieuwe locatie. Op basis van deze inventarisatie wordt een tiental belangrijke kenmerken 
op een rijtje gezet. Onder deze hot items worden vijf of zes alternatieve invullingen onder 
elkaar gezet. Op deze manier ontstaat de ‘ontwerptabel’ (zie ook: Geurts & Weggeman 
1992; Joldersma 2004). Vervolgens is het de bedoeling dat de participanten in groepjes 
een ‘plan’ ontwerpen door per item een alternatief te kiezen dat zoveel mogelijk voldoet 
aan hun doelen en belangen. De deelnemers checken hun plan op interne consistentie, 
waarna de plannen onderling worden vergeleken. Zo worden overeenkomsten en verschil-
len zichtbaar. Dit is een goede basis voor onderhandeling om uiteindelijk tot een goede 
ontwerpopdracht te komen voor de architect of stedenbouwkundige.
Kern van de aanpak van ‘verknopen’ is het plan- en besluitvormingsproces samen te laten 
starten door besluitvormers in een vroeg stadium gezamenlijk aan te spreken op hun 
ontwerpende vaardigheden. Ontwerpen moet hier begrepen worden in de woorden van 
Herbert Simon: ‘Everyone designs who devises courses of action aimed at changing exi-
sting situations into preferred ones’ (Simon 1996: 111). Samen ontwerpen leidt tot een 
sneller begrip voor elkanders belangen en doelen en inzicht in de potenties en belemme-
ringen van de locatie. Dit creëert een situatie waarin er meer kans is op het ontstaan van 
creativiteit, vertrouwen en trots. Dit zijn immers de kritische succesfactoren voor iedere 
ontwikkeling. Bovendien kunnen partijen samen beter invulling geven aan de rol van 
opdrachtgever richting een stedebouwkundig of architectonisch ontwerper in een later 
stadium van het proces.
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‘Verknopen’ in de praktijk
In september 2005 is de aanpak van ‘verknopen’ getoetst in de initiatieffase van de heront-
wikkeling van het noordoostelijke deelgebied van het Utrechtse Stationsgebied, het Smak-
kelaarsveld. In het masterplan ziet de gemeente Utrecht het Smakkelaarsveld als de poort 
naar de oude stad en zet in op de realisatie van een mix van publieke functies, deels onder-
gebracht in een groot nieuw gebouw, woningen en een parkeergarage (Projectorganisatie 
Stationsgebied 2003: 20). Voor de realisatie van deze ambities is een groot aantal partijen 
nodig. In figuur 4 zijn de duurzame stakeholders aangegeven die hebben geparticipeerd 
in de toetsing van de aanpak. Tevens is hun primaire belang vermeld.

Figuur � Participanten toetsing methode van ‘verknopen’ op het Smakkelaarsveld: 
* heeft geen mindmap gemaakt; ** was niet aanwezig bij plenaire workshop.

 Duurzame stakeholder Belang
 Project Organisatie Stationsgebied Projectvoortgang Stationsgebied
 Bouwfonds MAB Ontwikkelmogelijkheid
 Kantoren Fonds Nederland Eigenaar kantoorgebouw ‘Smakkelaarsburcht’
 FGH Bank Eigenaar-gebruiker kantoorgebouw ‘Leidseveer’
 Rabo Vastgoed** Eigenaar kantoorruimte in Hoog Catherijne
 Kamer van Koophandel Utrecht Ondernemers belangen binnenstad en 
  stimuleren regionale economie
 NS Vastgoed* ** Aanpalende ontwikkeling

De toetsing bestond uit een individueel gesprek van een uur en een plenaire workshop 
van een middag en aansluitende avond. Tijdens de individuele gespreken introduceerde 
ik de mindmap bij de participanten, die ze vervolgens in de daaropvolgende week kon-
den maken via het internet, en vroeg naar de cruciale succes- en faalfactoren. Vervolgens 
voegde ik de mindmaps samen en aggregeerde en analyseerde het ontstane gezamenlijk 
gecondenseerd cognitief model.
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Figuur � Connectiviteit van actoren, waarden en attributen in het gezamenlijk 
gecondenseerd cognitief model, waarbij:
•_ actor staat voor het aantal waarden dat de actor belangrijk vindt;

•_ waarde staat voor het aantal actoren dat de waarde belangrijk vindt;

•waarde _ staat voor het aantal attributen dat invloed heeft op het realiseren van de waarde;

•attributen _ staat voor het aantal waarden waarop het attribuut invloed heeft.

  Actor  Waarde  Attribuut 
 6 POS Utrecht  4 Rendement 12 Architectuur 5
 5 FGH  4 Ruimtelijke en  9 Ontwikkeling
    functionele kwaliteit  gebiedskwaliteit 5
 5 MAB Bouwfonds 3 Continuïteit 5 Routing lopen 5
 4 KFN 2 Exploitatie 8 Parkeerruimte 4
 3 KvK Utrecht 2 Imago en uitstraling 5 Ontwikkelingsrisico’s 
      en -kansen 3
 3 Rabo Vastgoed 2 Levendigheid 5 Wonen 3
     2 Bereikbaarheid 3 Functiemix 3
     2 Leefbaarheid 2 Ruimtegebruik 3
     1 Relatie met omgeving 3 (Auto)bereikbaarheid 3
     1 Bijdrage aan  2 Open(bare) ruimte 3
    stedelijk functioneren
     1 Meervoudig 
    ruimtegebruik 2 Gebouwen 2
     1 Parkeren 1 Stedebouwkundig plan 2
     1 Ontwikkeling 0 Bedrijven 2
           Voorzieningen 2
           Groen 2
           Winkels 2
           Bijdrage aan bedrijf 2
           Openbaar vervoer 2
           Beheer gebiedskwaliteit 1
           Imago gebied 1
           Dubbelgebruik parkeren 1
           Duurzaamheid 1

Tijdens de plenaire workshop werden de resultaten van de analyse van het gezamenlijk 
gecondenseerd cognitief model gepresenteerd en bediscussieerd. Uit figuur 5 blijkt dat de 
gemeentelijke POS de meest verschillende waarden (6) van belang vindt, gevolgd door de 
FGH-Bank en ontwikkelaar Bouwfonds MAB (5). De waarden rendement en ruimtelijke en 
functionele kwaliteit worden gedeeld door de meeste stakeholders (4). Deze zelfde waarden 
rendement (12) en ruimtelijke en functionele kwaliteit (9) en de waarde exploitatie (8) wor-
den beïnvloed door de meeste attributen. De attributen architectuur, ontwikkeling gebieds-
kwaliteit en routing lopen dragen bij aan het grootste aantal waarden (5). Via deze en andere 
analyses krijgen de participanten een beeld van de ‘gedeeldheid’ van hun visie op de locatie. 
De presentatie ervan leidt tot interactie tussen de participanten: men communiceert over het 
beeld dat men van elkaars positie in het proces heeft en kan dat zonodig bijstellen.
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Na de presentatie van de analyses van het gezamenlijk gecondenseerd cognitief model 
gingen de participanten in twee groepjes met de ontwerptabel aan de slag. De onderlegger 
voor de ontwerptabel is samengesteld op van de basis van de succes- en faalfactoren die 
de participanten eerder individueel aangaven. De participanten die het meest overeenkwa-
men in hun waarden, vulden gezamenlijk de ontwerptabel in door per item een alternatief 
te kiezen en de het totaal van de alternatieven te checken op interne consistentie. De twee 
plannen werden over op elkaar gelegd, zoals in figuur 6 te zien is, en plenair besproken. 

Figuur �. Ontwerptabel Smakkelaarsveld van groep 1 en �.

Groep 1 kwam tot een alternatief onder het label ‘zakelijk stadscentrum’, terwijl groep 2 in-
zette op het Smakkelaarsveld als ‘stadspoort’. De overeenkomsten en verschillen werden 
doorgenomen en de participanten begonnen direct te onderhandelen. Zo kwam men snel 
tot de kern van de problematiek: het karakter van de locatie en daarvan afgeleid de aanwe-
zigheid van een publiekstrekker. Door de ontwerptabel is duidelijk geworden welke posi-
ties de partijen innemen, wat onderhandelbaar is en wat niet. De vertegenwoordiger van 
de Kamer van Koophandel merkte op dat iedereen nu weet wat de ander bedoelt: dat men 
elkaars taal heeft leren begrijpen - en dat raakt de kern van de methode van ‘verknopen’.
Er zijn nu verschillende vervolgstappen denkbaar. Men kan teruggaan naar de waarden 
en deze opnieuw bediscussiëren. Men kan ook nieuwe informatie zoeken, bijvoorbeeld 
van referentieprojecten: aan de hand daarvan kunnen de groepen hun alternatief verder 
uitwerken en de andere groep overtuigen van de mogelijkheden die het biedt. Tevens kan 
de scope van de onderhandeling worden verbreed naar het hele stationsgebied om ruilen 
op een hoger schaalniveau mogelijk te maken. In een volgende fase zullen beslissingen 
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moeten worden genomen over de basisingrediënten van het plan en over de samenwer-
king tussen de partijen. Om een indruk te krijgen in hoeverre de participanten met hun 
alternatieven de synergiemogelijkheden van de locatie hebben benut en of er niet meer 
meerwaarde in zit, wanneer bijvoorbeeld andere partijen met andere doelen aan de oefe-
ning hadden deelgenomen, is in ieder geval de inbreng van inhoudelijke experts vereist.

Conclusies en aanbevelingen
Het vergelijken van mogelijke toekomstbeelden van een locatie levert een multicriteria-
probleem op. Zo’n probleem is moeilijk onderhandelbaar en alternatieven zijn lastig te 
combineren, omdat ze enerzijds stuk voor stuk een beeld van een integrale oplossing 
zijn, en anderzijds op sommige onderdelen overeenkomen en op andere verschillen. In 
de praktijk kan dit leiden tot ‘lock-in’-strategieën, waarbij de beslissing over de verschil-
punten wordt uitgesteld, of tot stemmen onder het motto ‘god zegene de greep’, of tot 
langdurig onderhandelen. De aanpak van ‘verknopen’ probeert dit te vermijden door in-
richtingsalternatieven in een vroeg stadium bespreekbaar te maken om zo de belangrijke 
verschilpunten op de agenda te zetten.
Besluitvormers doorlopen vroeg in het proces de hele cyclus van alternatief- en waardege-
richte benadering, zoals in figuur 2 aangegeven, in plaats van meteen een ontwerper in te 
schakelen of in stakeholdersanalyse te blijven hangen. Werken met de ontwerptabel leidt 
ertoe dat de besluitvormers zich het ontwerpprobleem snel eigen maken en dat er een 
sfeer van creativiteit kan ontstaan die helpt bij het kweken van onderling vertrouwen. De 
participanten zelf gaven aan dat de methode op een snelle en gemakkelijke wijze inzicht 
geeft in elkaars belangen en gemeenschappelijkheid en verschillen in standpunten. En dat 
dit snelle gezamenlijke beeld tijd en ruimte biedt om al vroeg in het proces samen op zoek 
te gaan naar kansen voor meerwaarde.
Een belangrijke randvoorwaarde voor het slagen van deze participatieve aanpak is dat de 
juiste mensen aan tafel zitten. De participanten dienen voldoende ervaring te hebben om 
snel de consequenties van alternatieven te doorzien. En ze dienen voldoende mandaat 
van hun organisatie mee te krijgen om een betrouwbare partner te zijn en de uitkomsten 
‘thuis’ overeind te kunnen houden. Daarnaast is de kwaliteit van de begeleiding cruciaal 
voor het slagen van de aanpak.

De lange doorlooptijd van gebiedontwikkelingsprocessen maakt het niet mogelijk om ex 
post uitspraken te doen over het effect van de toepassing van de methode van ‘verknopen’. 
De toetsing aan het Smakkelaarsveld duidt erop dat een participatieve start van gebieds-
ontwikkeling kansen biedt. Duurzame shareholders kunnen door de ontwikkelingsopgave 
eerst afwisselend vanuit alternatieven en waarden te benaderen sneller tot een ‘gedeeld’ en 
professionelere invulling van het opdrachtgeverschap bij complexe gebiedsontwikkelings-
opgaven komen die de kansen op het creëren van meerwaarde vergroot.
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De dissertatie is als boek met de titel ‘Locatiesynergie: Een participatieve start van de herontwikkeling van binnenste-

delijke stationslocaties’ uitgegeven bij uitgeverij Eburon en is te bestellen via http://www.eburon.nl.
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o p l o s s i n g  k w a l i t e i t s s l a g  b e d r i j v e n t e r r e i n e n

Hoe realiseer je meer 
private betrokkenheid?
Circa 30 procent van de werkgelegenheid bevindt zich op bedrijventerreinen. Ze zijn 

essentieel voor de Nederlandse economie. Maar de markt voor bedrijventerreinen 

kent de nodige problemen. Er is sprake van extensief grondgebruik, incourantheid 

van bedrijfspanden en een lage ruimtelijke kwaliteit en uitstraling. Als oplossing 

wordt vaak meer private betrokkenheid aangedragen. Private partijen kunnen het 

aanbod kwalitatief en kwantitatief beter aan laten sluiten op de vraag. Onderzoek is 

echter benodigd over hoe dat daadwerkelijk kan worden gerealiseerd.

Erik van ’t Klooster, Inbo Adviseurs Ruimte & Vastgoed 

Inleiding
De markt voor bedrijventerreinen wordt getypeerd door een groot aanbod en een laag prijs-
niveau van de grond. Het product van de marktwerking, het bedrijventerrein, wordt veelal 
gekenmerkt door extensief grondgebruik, incourantheid van bedrijfspanden en een lage 
ruimtelijke kwaliteit en uitstraling. Daarbij zorgt het padafhankelijke karakter van de markt 
ervoor dat veranderingen in de markt moeilijk tot stand kunnen komen. Padafhankelijk-
heid houdt in dat de planningspraktijk op een markt een gewoonte is geworden en daar-
door moeilijk aanpasbaar is. Niet alleen deze problematiek maar ook de (negatieve) invloed 
die de gemeente op de markt voor bedrijventerreinen heeft, is al vaak besproken. Regel-
matig wordt als oplossing meer private betrokkenheid genoemd. In een echte markt voor 
bedrijventerreinen is private betrokkenheid immers een onderdeel. Dit artikel geeft een 
antwoord op de vraag hoe meer private betrokkenheid op de markt voor bedrijventerreinen 
is te realiseren. Centraal staat het doorbreken van barrières die deze private betrokkenheid 
in de weg staan. Via zogeheten transitiepaden kan meer schaarste in combinatie met meer 
competitie worden gerealiseerd. De sleutel hiervoor ligt bij de overheid.

Meerwaarde van private betrokkenheid 
De geschetste problematiek op de markt voor bedrijventerreinen is bij overheden en andere 
instanties die zich begeven op dit gebied niet onopgemerkt gebleven. De laatste tijd zijn 
diverse rapporten en visies verschenen over de bedrijventerreinenmarkt. In 2004 publi-
ceerde het Ruimtelijk Planbureau een rapport getiteld ‘De markt doorgrond’ waarin de 
werking van de grondmarkt van bedrijventerreinen en de daarbij behorende problematiek 
aan de orde komt. Het Ruimtelijk Planbureau geeft in het laatste hoofdstuk een doorkijk 
naar de toekomst: “Het aanbieden van grond wordt overgenomen door projectontwikke-
laars waarbij zij minder grond in ontwikkeling brengen omdat ze willen voorkomen dat 
door een te groot aanbod de prijzen dalen, omdat ze minder bevoegdheden hebben om 
grond te verwerven en ze niet teveel voorraad willen aanhouden in verband met de hoge 
rentelasten”1.
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Halverwege 2006 presenteerde de VROM-raad haar visie met de publicatie ‘Werkland-
schappen – een regionale strategie voor bedrijventerreinen’. Met betrekking tot meer pri-
vate betrokkenheid luidt deze visie als volgt: “In het nieuwe perspectief ziet de raad een 
grotere rol voor de markt weggelegd. [..] De verwachting is dat door een grote marktbetrok-
kenheid het aanbod van werklandschappen beter zal aansluiten op de vraag, zowel kwalita-
tief als kwantitatief”2. In die visie doelt de raad met ‘de markt’ op ‘private partijen’. 

Ook het Ministerie van Economische Zaken heeft gewerkt aan een visie op het gebied van 
bedrijventerreinen waarin aandacht wordt besteed aan meer regie en rendement. De vol-
gende doorkijk wordt gegeven: “Uiteindelijk zou zo een situatie kunnen ontstaan waarin 
beleggers of een consortium van beleggers, ontwikkelaars en participerende ondernemers 
de gehele productie en het beheer van terreinen voor hun rekening nemen en waarbij de-
centrale overheden zich nog voornamelijk richten op visie en randvoorwaarden en dus niet 
meer bezig zijn met de daadwerkelijke uitvoering en beheer van terreinen”3. 

Duidelijk is dus dat in al deze publicaties de gedachte is dat meer private betrokkenheid de 
verhouding tussen markt en overheid op de markt voor bedrijventerreinen kan veranderen, 
waardoor de problematiek op de markt deels opgelost kan worden. De meerwaarde van het 
betrekken van private partijen is namelijk dat zij niet alleen het aanbod kunnen beperken, 
maar ook de capaciteiten hebben om het aanbod kwalitatief en kwantitatief te laten aan-
sluiten op de vraag. 

De theorie van marktwerking
Waar het nog aan ontbreekt in deze rapporten en visies, is een meer concrete en doelge-
richte uitwerking van de mogelijkheden om meer private betrokkenheid daadwerkelijk te 
realiseren. Om deze mogelijkheden in beeld te brengen is nader onderzoek benodigd. Dat 
onderzoek is ingevuld door een theoretische analyse van de markt en de nodige gesprekken 
met private partijen en experts op het gebied van bedrijventerreinen. Voor de theoretische 
analyse is gebruik gemaakt van de nieuw institutionele economie, omdat deze theorie erg 
goed toepasbaar is voor de analyse van een markt. 
In tegenstelling tot de welvaartseconomie, gaat de nieuw institutionele economie uit van 
het feit dat ingrijpen van de overheid in de markt niet altijd noodzakelijk is. 

De welvaartseconomische benadering is gebaseerd op de neoklassieke economie die uit 
gaat van de veronderstelling dat een markt door perfecte competitie een optimum kan be-
reiken. Dit optimum wordt vaak omschreven als het Pareto optimum, naar een negentien-
de-eeuwse Italiaans econoom, en het treedt op wanneer zowel producent en consument 
van een product, zijn of haar situatie niet meer kan verbeteren zonder die van de ander te 
verslechteren; alle voordelen van de handel zijn verbruikt.4 In werkelijkheid wordt dit opti-
mum zelden tot nooit bereikt omdat er geen perfecte competitie bestaat. De welvaartseco-
nomie wijdt het optreden van deze situatie toe aan het bestaan van marktfalen in de vorm 
van (negatieve) externe effecten, publieke goederen of monopolies. Volgens Pigou5 is het 
bestaan van marktfalen een gegronde reden voor de overheid om in te grijpen in de markt. 
Daarbij gaat hij er impliciet vanuit dat wanneer de overheid ingrijpt, zij dat op een perfecte 
manier doet en zonder kosten en dat daarnaast de overheid altijd en alleen handelt vanuit 
het oogpunt van het publiek belang.6 
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Ronald Coase7 plaatste vraagtekens bij de uitgangspunten van de welvaartseconomie. Als 
grondlegger van de nieuw institutionele economie bood hij andere invalshoeken om na 
te denken over vormen van marktstructurering. Ten aanzien van marktfalen stelde hij dat 
ingrijpen van de overheid in de markt niet altijd noodzakelijk is; “Government intervention 
should not be the only way of securing collective action: the scope for voluntary (market) 
agreements should be explored”8. Daarbij spelen vier begrippen een grote rol; transactie-
kosten, eigendomsrechten, schaarste en competitie. Transactiekosten zijn de kosten die 
in een onderhandelingsproces tot uiting komen, zoals kosten voor het vergaren van infor-
matie en het opstellen van een contract. Eigendomsrechten bestaan uit alle aan een goed 
verbonden rechten, zoals het recht om een goed te gebruiken, er inkomsten mee te win-
nen en het recht om er veranderingen in aan te brengen of het goed door te verkopen. De 
hoogte van transactiekosten en mate van specificatie van eigendomsrechten bepalen voor 
een groot deel de efficiëntie van marktwerking. Dat uit zich ook in de mate van schaarste en 
competitie. Schaarste is essentieel voor goede marktwerking. ‘If a performance or object is 
not scarce, offering it will induce no response. [..] If available without constraint – if every-
one has all of each that he wants – no one would offer any for sale, and no one would buy”9. 
Maar ook competitie is onmisbaar voor goede marktwerking: “[..] markets involve multiple 
exchanges, multiple buyers and multiple sellers, and thereby a degree of competition. A 
market is an institution in which a significant number of commodities of a particular, re-
asonably well-defined type are regularly exchanged”10.

De theorie van Coase, later gedoopt tot het Coase-theorema, stelt dat wanneer er geen 
transactiekosten in de economie zouden bestaan, dat de oplossing voor het probleem van 
negatieve externe effecten vanzelf tot stand komt onafhankelijk van de initiële toewijzing 
van eigendomsrechten (het maakt dus niet uit wie ze heeft) en bovendien op een effi-
ciënte manier. Er is dan in termen van gezamenlijke welvaart één optimale situatie. “De 
maatschappelijke en politieke betekenis van het Coase-theorema is ingrijpend: als een 
Coasiaans onderhandelingsproces tussen betrokken partijen niet gepaard zou gaan met 
transactiekosten, dan is het externe effectenmotief nog geen reden voor overheidsingrij-
pen in de economie”11. Maar in de praktijk zijn er wel transactiekosten verbonden aan een 
onderhandelingsproces. Coase was dan ook niet tevreden met de veronderstelling van het 
bestaan van een perfect competitieve markt zonder enige transactiekosten. “If information 
is not complete or is imperfectly distributed (and transaction costs are therefore not zero), 
then the outcome for any externality problem will depend on the distribution of property 
rights. The way in which property rights are organised becomes a relevant consideration”12. 
Met andere woorden: het is juist door het feit dat er transactiekosten bestaan van essentieel 
belang dat de initiële eigendomsrechten goed worden toegewezen om een hoge mate van 
efficiëntie te kunnen bewerkstellingen. 
 
Barrières
In het onderzoek is de hierboven beschreven nieuw institutionele theorie losgelaten op de 
markt voor bedrijventerreinen. Door een analyse op basis van de vier toegelichte begrippen, 
komen haar werking en uitkomsten bloot te liggen. De theoretische analyse van de markt 
en de gesprekken met experts op het gebied van bedrijventerreinen tonen aan dat er diverse 
barrières bestaan die professionele private partijen – projectontwikkelaars en beleggers - 
ondervinden bij toetreding tot de markt.
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Overzicht barrières voor meer private betrokkenheid
  Eigenschap Barrière
  Gemeentelijk beleid  Het beleid van de gemeente dat gericht is op het creëren 
 van werkgelegenheid, zorgt voor overaanbod
 (geen schaarste) en een laag prijsniveau in vergelijking 
 met andere vastgoedsegmenten.
  Mate van competitie  De grondmarkt kent nog weinig verschillende typen 
 aanbieders van bedrijventerreinen waardoor competitie 
 op kwaliteitsniveau nog niet bestaat.
  Conjunctuur  Het conjunctuurgevoelige karakter van de bedrijfs-
 ruimtemarkt maakt de markt riskant waardoor transactie-
 kosten verhoogd worden.
  Karakter bedrijfspanden  Het ‘op maat’ karakter van de bedrijfspanden maakt het 
 zeer risicovol om voor de vrije markt te bouwen 
 (projectontwikkelaar) en zorgt ervoor dat de panden 
 sneller incourant zijn (belegger).
  Kennis en informatie  Kennis en informatie over de markt is nog beperkt 
 aanwezig met hogere transactiekosten als gevolg.
  Karakter eigenaar/gebruiker  De eigenaar/gebruiker huurt weinig en koopt vooral. 
 Daarnaast wordt voor de bouw van panden vaak direct 
 een aannemer in geschakeld.
  Gemeentelijke rol  De gemeente heeft een sterke regierol op de markt. 
 De gemeente gedraagt zich als een ontwikkelaar en heeft 
 het merendeel van de grond op bedrijventerreinen 
 in handen. Dat maakt het voor private partijen moeilijk 
 om grondposities in te nemen.
  Economische basis  Op de markt bestaat te weinig economische basis voor 
 samenwerking en vertrouwen wat hogere transactie-
 kosten tot gevolg heeft. 
Bron: Van ’t Klooster (2006)13

Doorbreken barrières via transitiepaden 
Het doorbreken van deze barrières is niet iets wat van de één op de andere dag gerealiseerd 
kan worden. De padafhankelijkheid van de markt voor bedrijventerreinen heeft gevolgen 
voor het doorbreken van genoemde barrières. Maar het betekent niet dat meer private be-
trokkenheid onmogelijk is. Als een eerste opzet biedt het principe van transitiepaden daar 
mogelijkheden voor. Een transitiepad beschrijft de weg van een huidige situatie met proble-
men naar een situatie in de toekomst waarin die problemen zijn verholpen; het streefbeeld. 
Op die weg zullen zeker obstakels (oftewel: de gesignaleerde barrières) te verwachten zijn, 
anders zou het transitiepad al een keer eerder bewandeld zijn. Daarnaast wordt kennis ont-
wikkeld en worden onzekerheden in beeld gebracht. De kracht van een transitiepad is dat 
het zichzelf vormt: het bereiken van het streefbeeld is namelijk een proces waarvan de in-
houd van te voren nog niet geheel bekend is. Tijdens het proces treden vele wendingen op 
om bij het streefdoel uit te kunnen komen. Daarom is gezien het padafhankelijke karakter, 
het principe van transitiepaden ook goed toepasbaar op de markt voor bedrijventerreinen. 
Veranderingen in een markt met een dergelijk karakter behoeven een langzaam en flexibel 
veranderingsproces. 
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Creëren van schaarste
Het transitiepad richt zich allereerst op het tegengaan van het overaanbod waarmee een 
bepaalde mate van schaarste wordt gecreëerd. Schaarste is essentieel voor een goede markt-
werking en zonder goede marktwerking is een markt niet aantrekkelijk voor private par-
tijen. In dit kader is het overigens vreemd dat op dit punt de VROM-raad in haar rapport 
over werklandschappen niet kritisch is. De raad is geen voorstander van het schaarste-
model aangezien dit haaks staat op de behoefte om flexibel in te kunnen spelen op de 
vraag. “Een uitgiftestop zou kunnen zorgen voor schade aan de economie van sommige 
regio’s”14. Wanneer ondernemers geen ruimte kunnen vinden om zich te vestigen op een 
bedrijventerrein, bestaat er inderdaad de kans dat dit de economie schade berokkent. Op 
de markt voor bedrijventerreinen is echter het gat tussen de vraag en het (over)aanbod 
enorm. Ontwikkelingen in de demografie15 geven bovendien aan dat de groei van de vraag 
naar bedrijventerreinen gaat afnemen en uiteindelijk omslaat in een daling van de vraag 
naar bedrijventerreinen. Schaarste zal in de toekomst dus zeker niet gaan optreden en het 
is nodig om met restricties in het aanbod de trend voor het bereiken van een bepaalde mate 
van schaarste in te zetten. 

Creëren van competitie
Met het creëren van schaarste wordt de markt voor bedrijventerreinen voor private partijen 
interessanter. De verwachting is dat onder deze voorwaarde private partijen zich gaan bege-
ven op de markt. De theorie wijst echter wel op het risico van het ontstaan van een privaat 
monopolie, een dergelijk monopolie is funest voor de marktwerking. Het creëren van com-
petitie op de markt is daarom essentieel wanneer meer private betrokkenheid ontstaat. 

Schaarste op de markt is momenteel nog niet aanwezig, van competitie is wel reeds sprake. 
Het probleem is echter dat het competitie betreft tussen gemeenten en vrijwel enkel op het 
prijsniveau en nauwelijks op het kwaliteitsniveau. Aangrenzende gemeenten beconcur-
reren elkaar met de prijs van grond voor bedrijventerreinen en de verstrekking van subsi-
dies om zo de bedrijven naar het eigen terrein te lokken. Hierbij kan het voorkomen dat 
het grondprijsniveau zelfs onder het kostprijsniveau schiet. Deze vorm van concurrentie 
maakt het voor private partijen erg lastig om toe te treden tot de markt. Het is dan ook zaak 
dat deze vorm van competitie tussen gemeenten wordt tegengegaan en dat daarvoor in de 
plaats een ‘gezondere’ vorm van competitie wordt gecreëerd. De competitie voorkomt dan 
niet alleen voor het ontstaan van een privaat monopolie op de markt, maar zorgt voor een 
creatieve impuls bij de private partijen. Ze worden getriggerd om niet alleen de prijs als 
concurrentiemiddel te gebruiken, maar ook competitief te zijn op het gebied van kwaliteit. 
Op de markt voor bedrijventerreinen komt zodoende ruimte voor innovatieve oplossingen. 
Dit zal het imago van de bedrijventerreinenmarkt zeker verbeteren. 

Sleutel tot meer private betrokkenheid 
De sleutel tot het realiseren van meer schaarste in combinatie met meer competitie ligt bij 
de overheid. Lindblom heeft ooit op een doeltreffende manier het marktsysteem omschre-
ven: “if the market is a dance, the state provides the dance floor and the orchestra”16. In deze 
omschrijving komt een heldere verdeling van markt en overheid naar voren. Geef aan de 
markt de ruimte, maar besef wel dat zonder door de overheid gestelde randvoorwaarden en 
regels, marktwerking niet tot stand komt. Hoe kan immers een dans worden uitgevoerd, 
zonder dansvloer en orkest? 
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Die gestelde randvoorwaarden en regels zijn een vertaling van de initiële toewijzing van 
eigendomsrechten waar het Coase-theorema zoveel waarde aan hecht. Die toewijzing ge-
beurt op verschillende niveaus en wanneer het goed gebeurt liggen daar de kansen. Op 
het rijksniveau bijvoorbeeld, moeten wetten en regels versoepeld of juist versterkt worden, 
zodat op die manier risico’s in de markt weggenomen worden. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan het veranderen van de huurwet waardoor huurcontracten met een langere looptijd 
mogelijk worden. Een langere looptijd van huurcontracten is voor beleggers interessant 
doordat de risico’s dan lager zijn. 
Op provinciaal niveau kan een meer gemeentelijke afstemming, regelgeving en samen-
werking de competitie tussen gemeenten wegnemen en ruimte geven aan een lokale en 
regionale segmentering. Een dergelijke segmentering zorgt ervoor dat het aanbod beter 
wordt afgestemd op de vraag waardoor de markt zich niet meer kenmerkt door een aanbod-
gestuurd beleid maar een vraaggestuurdbeleid. 
Op gemeentelijk niveau ligt er de opgave om het aanbod te beperken, het werken met een 
beleid waarin met regels de uitgifte van terreinen aan banden wordt gelegd. Daarnaast is 
het van essentieel belang dat de overheid zich terugtrekt als marktspeler en optreedt als 
een strenge marktmeester, een politieagent. Op gemeentelijk niveau kan ook de competitie 
worden gegenereerd. Denk daarbij aan de mogelijkheden van het uitschrijven van ont-
wikkelingscompetities voor de ontwikkeling van nieuwe terreinen, een selectieprocedure 
voor het samenstellen van publiekprivate samenwerkingsverbanden of het opleggen van 
strenge kwaliteitseisen aan private partijen. 

Andere houding overheid noodzakelijk
Als het doel een verandering op institutioneel niveau bij de overheid inhoudt, dan is er één 
aspect dat een grote rol speelt. Keogh & D’Arcy zijn in een analyse van de vastgoedmarkt 
ingegaan op de sociale aspecten van een markt; denk aan macht en interesses. Doeltreffend 
hebben ze verwoord waarom een institutionele verandering wel of niet kan bijdragen aan 
de efficiëntie van de marktwerking. “Institutional change will only contribute to collective 
or social efficiency where the interests of those with the bargaining power to create new 
rules coincide with the interest of the wider society”1217. Kortom; de overheid moet zelf 
de urgentie in (willen) zien van de problematiek op de markt voor bedrijventerreinen. Ze 
moet afstappen van een houding die gericht is op het behalen van gunstige resultaten op 
de grondexploitatie en het willen creëren van werkgelegenheid. Want zolang die houding 
nog de boventoon voert komen de belangen van degene met macht om regels te verande-
ren niet overeen met de belangen van de maatschappij. En dan zal er aan de huidige én de 
toekomstige generatie bedrijventerreinen weinig gaan veranderen. 
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Developing geographic information infrastructures: the role of information policies 
| Bastiaan van Loenen. 2006. ISBN 90-407-2616-7 
Bij de ontwikkeling van een geografische informatie-infrastructuur moet de overheid niet 
eerder overgaan  op een open toegankelijkheidsmodel dan wanneer een bepaalde kwaliteit 
is bereikt. Deze conclusie staat  haaks op eerdere onderzoeksresultaten, waarbij gekeken 
is naar de praktijk in de Verenigde Staten. Onderzocht zijn de alternatieven voor het toe-
gankelijkheidsbeleid voor geografische informatie in Nederland, Denemarken, Noordrijn 
Westfalen en delen van de Verenigde Staten. Beschikbaarheid van geografische informatie is 
van belang voor het functioneren van onze samenleving. Bijvoorbeeld kan met behulp van 
een geografisch informatiesysteem bij een watersnoodramp worden bepaald welke polders 
preventief onder water kunnen worden gezet, hoeveel mensen er dan geëvacueerd worden, 
hoeveel compensatie er betaald moet worden. Een geografische informatie infrastructuur 
(GII) zorgt ervoor dat deze informatie breed bruikbaar en toegankelijk wordt. Om een ef-
fectieve GII te bereiken, zijn twee modellen mogelijk, het kostendekkende model of het toe-
gankelijkheidsmodel. Het kostendekkende model  biedt de mogelijkheid om publiek-private 
samenwerkingsverbanden aan te gaan en om een deel van de investering terug te verdienen. 
Proefschrift Technische Universiteit Delft.

Rail estate, the multiple use of space and railway infrastructure | S. de Wilde, 2006
Bij het binnenstedelijk bouwen neemt de interesse in meervoudig ruimtegebruik op en bij 
stations toe. Geschikte stationslocaties bezitten een goede bereikbaarheid met de trein 
en ander openbaar vervoer. Daarnaast liggen ze in de buurt van stedelijke voorzieningen. 
Door de strategische ligging zijn vele partijen betrokken bij bouwprojecten. De nabijheid 
van spoorinfrastructuur geeft daarnaast veel eisen vanuit milieuregelgeving. Door complexe 
regelgeving is bij stationslocaties veel ruimte nog onontwikkeld. De ruimte is in gebruik door 
laagwaardige industrie of door de spoorinfrastructuur die vele hectaren waardevolle grond 
in de binnenstad met wisselstraten en spooremplacementen beslaat. Aanbevelingen voor 
benutten van de ruimte boven de spoorinfrastructuur met vastgoedontwikkeling. Ingegaan 
wordt op de praktijk in het buitenland, de kwaliteit en flexibiliteit van deze projecten, de tech-
nische eisen, externe veiligheid, de benodigde constructies en de kosten en baten van deze 
projecten. Multidisciplinair  onderzoek als bijdrage aan een brede doelgroep van stakehol-
ders die doorgaans bij deze projecten zijn betrokken zoals projectontwikkelaars, openbaar 
vervoerbedrijven, gemeentelijke overheden en anderen. 

Het branden van luxe huurwoningen en het creëren van meerwaarde | E.G.A. Rats, 
2006
De theorie van branding is gebruikt om meerwaarde te definiëren en meetbaar te maken. In 
relatie tot luxe huurwoningen is consumentenmeerwaarde de te meten klanttevredenheid 
uitgedrukt in een cijfer. Financiële meerwaarde is goodwill of immateriële vaste activa op 
de balans. De productkenmerken van luxe huurwoningen zijn vergeleken met die van een 
aantal merken van Nederlandse en Amerikaanse hotelketens. Hotels zijn in staat het merk 

PRQ-2007-01-OPMAAK-2.indd   52 28-03-2007   10:47:36



Property Research Quarterly   |   maart 2007   |   ��

v o o r  u  g e s e l e c t e e r d

t
h

e
m

a
: s

t
e

d
e

lijk
e

 v
e

r
n

ie
u

w
in

g
o

n
d

e
r

z
o

e
k

s
e

r
v

ic
e

meerwaarde te creëren. De marktvoorraad van hotels is 25 tot 30%. Het verschil met de luxe 
huurwoningen is dat deze woningen een basisbehoefte zijn. Luxe huurwoningen als merk 
zouden wellicht meerwaarde kunnen opleveren, wanneer het merk niet te breed is en gekop-
peld is aan een moedermerk. Ook merkcombinaties of een endorsment merk worden aan-
bevolen. Op de markt van luxe huurwoningen worden weinig verandering in vraag en aanbod 
verwacht. De transactiekosten zullen worden verlaagd als de verhuurder de courtages niet bij 
de klant in rekening brengt of wanneer hij bijdraagt aan de kosten van verhuizing en stoffer-
ing. Proefschrift Technische Universiteit Delft.

Competente besluitvorming: het management van meervoudige kennis in ruimtel-
ijke ontwikkelingsprocessen | Arwin van Buuren, 2006 
Rondom grote ruimtelijke projecten kunnen overheid en burgers meer leren. Tijdwinst en 
kwaliteitswinst in de besluitvorming kan worden behaald door de feitenvorming, beeldvor-
ming en wilsvorming beter met elkaar te verbinden. De besluitvormingsprocessen bij de 
Ontwikkelingsschets Schelde Estuarium 2010 en over de herinrichting van Gouwe Wiericke 
West laten zien dat besluitvorming anders te organiseren is door experts, belanghebbenden 
en bestuurders frequent met elkaar in contact te brengen. Bij de Zuiderzeelijn en de A4 Delft 
Schiedam kan beter van de beschikbare kennis en het maatschappelijk draagvlak worden 
gebruikt.Daarnaast bleek het lastig om politieke bestuurders te sturen omdat politici graag 
de resultaten naar eigen inzichten aan willen passen. Fragmentatie binnen activiteiten leidt 
tot traagheid en besluiteloosheid en tot suboptimale uitkomsten.Daarom wordt voor een 
sterkere politieke en bestuurlijke inbedding van interactieve beleidsvorming en ruimtelijke 
ontwikkeling gepleit. Afgesloten wordt met bruikbare aanbeveling voor het management van 
meervoudige kennis in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen. 

Prijsvorming op de Duitse woningmarkt  | C. Mica, 2006 
Marktanalyse van de prijsontwikkeling van de koopwoning op het Duitse grondgebied, het 
Reihenhaus en de Eigentumswohnung, in de periode 1975-2005, in 49 steden. De kenmerken 
van de woningmarkt worden volgens verschillende prijsvormingstheorieën verklaard. Prijs-
vorming ziet men binnen de bestaande voorraad of in het aanbod ontstaan. Duitsland heeft 
een gematigde bevolkingsgroei, een lage economische groei en een parcentage van 40% 
van de woningvoorraad aan koopwoningen. De woningmarkt wordt gekarakteriseerd als in-
efficiënt. De leegstand van woningen is hoger dan die van andere West-Europese landen. 
Op basis van regionale modellen is een prijsontwikkeling voorspeld.Van economisch sterke 
regio’s worden goede resultaten verwacht (München, Hamburg, Frankfurt am Main, Han-
nover, Düsseldorf, Mainz, Münster, Stuttgart, Keulen en Regensburg). Voor beleggers is 
er aanbod van kwalitatief goede woningportfolio’s met prijzen die lager zijn dan in andere 
West-Europese landen. Master scriptie Real Estate Finance van Economische wetenschap-
pen en Econometrie van de Universiteit van Amsterdam. 
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VOGON Studiemiddagen
Ook dit jaar organiseert de Vereniging Onroerend Goed  Onderzoekers Nederland 

(VOGON) opnieuw een aantal studiemiddagen. Deze zijn voor VOGON leden 

gratis, derden betalen een klein bedrag.

De volgende data kunt u alvast in uw agenda noteren:

 Donderdag 24 mei: ERES (European Real Estate Society)
  papers voor het 14e ERES Congres in London (27-30 juni)

 Donderdag 20 september: Het landelijk gebied

 Vrijdag 9 november: Jaarlijks VOGON symposium: “Alternatief Vastgoed”

Locatie, tijdstippen en sprekers worden nog bekend gemaakt.

De eerste studiemiddag van dit jaar werd gehouden op 13 maart. Het thema die middag was 
“Waardebepaling van Vastgoed”. Na het formele gedeelte volgde een discussie tussen de 
sprekers dhr. Kersten van de DNB, dhr. Ouwens van het NBWO, dhr. Hordijk van ROZ en 
dhr. Van de Bijl van het LMV plus ABN AMRO en de Raad van Toezicht. 

Voor meer informatie, zie www.vogon.nl
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Congres Vastgoed in de Zorg
26 april 2007, Rotterdam
Informatie: www.vastgoed-instituut.nl

The IPD European Property Investment Conference
9 – 11 mei 2007, Genève
Informatie: www.ipdglobal.com

Nationale Conferentie Zuidas.
10 mei 2007, Amsterdam
Informatie: www.vastgoed-instituut.nl

Global City Forum
14 – 16 mei 2007, Lyon
Informatie:www.europe.uli.org

Kantorenmarkt Noordvleugel
31 mei 2007, Amsterdam
Informatieå: www.vastgoed-instituut.nl

Studiemiddag VOGON: 
ERES papers voor het 1�e ERES Congres in Londen (��-�0 juni)
24 mei 2007, Amsterdam
Informatie: www.vogon.nl

Congres Master of Real Estate
13 juni 2007, RAI Amsterdam
Informatie: www.vastgoed-instituut.nl

Provada Internationale Vastgoedbeurs
11 – 13 juni 2007, RAI Amsterdam
Informatie:www.provada.nl

ERES Conference �00�  1�th Annual European Real Estate Society Conference
27 – 30 juni 2007, Londen
Informatie: www.eres.org

Sustainable Urban Areas
25 – 28 juni 2007, Rotterdam
Informatie: www.enhr2007rotterdam.nl 

Europe’s geographical challenges: science meets policy
20 – 23 augustus 2007, Amsterdam
Informatie: www.eugeo2007.org 

Studiemiddag VOGON: Het landelijk gebied
20 september, Amsterdam
Informatie: www.vogon.nl
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Richtlijnen voor auteurs
Grondslag
Aan artikelen liggen de resultaten van concreet onderzoek ten grondslag. Het kan zowel 
gaan om fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als om toegepast wetenschappelijk 
onderzoek. De resultaten van onderzoek moeten breed toepasbaar zijn. Onderzoek dat be-
trekking heeft op individuele locaties of regio’s, past niet in de formule. Daarnaast biedt 
de redactie ruimte voor opiniërende artikelen. Ook die vinden echter hun basis in onder-
zoek.
De redactie streeft naar een aantrekkelijke afwisseling van langere en kortere artikelen. De 
maximale lengte is circa 2000 woorden. 

Opbouw
Een artikel is bij voorkeur als volgt opgebouwd:
• een korte, prikkelende inleiding met de belangrijkste conclusies (maximaal 75 woorden)
• een beschrijving van het onderzoek, met accenten op: 
 - de wetenschappelijke betekenis van het onderzoek, 
 - de belangrijkste conclusies
 - de betekenis van de onderzoeksresultaten voor de vastgoedpraktijk
 - een korte beschrijving van de onderzoeksmethodiek.
Het verdient aanbeveling te vermelden op welke manier geïnteresseerde lezers kennis kun-
nen nemen van de onderzoeksresultaten.
Auteurs dienen (een selectie van) hun bronnen op te nemen.

Procedure
De redactie stelt het op prijs wanneer auteurs een outline van hun voorgenomen artikel toe-
zenden. Op basis hiervan kan de redactie beoordelen of een uitwerking tot een volledig ar-
tikel zinvol is. Artikelen worden beoordeeld door een vakredacteur en een externe referent. 
Er is zoveel mogelijk sprake van een tweezijdig blinde beoordeling. Auteurs ontvangen 
opmerkingen via de vakredacteur waarna aanpassingen kunnen plaatsvinden.
Door het artikel aan te bieden aan Property Research Quarterly verklaart de auteur dat het-
zelfde niet tegelijkertijd elders ter publicatie wordt aangeboden. De uiteindelijke beslissing 
tot plaatsing wordt genomen door de redactie. De redactie kan altijd een artikel weigeren 
of inplannen voor een volgend nummer. Veranderingen in de tekst die slechts de leesbaar-
heid ten goede komen zonder noemenswaardige inhoudelijke gevolgen, kunnen door de 
redactie zonder overleg met de auteur worden aangebracht. 

Wijze van aanleveren
Voor aanlevering gelden de volgende technische richtlijnen:
• artikelen: als MS Word-bestand
• gebruikte illustraties (grafieken, tabellen, stroomschema’s): separaat aanleveren
•  de onderliggende data voor grafieken: als separaat MS Excel-bestand (alleen waarden, 

zonder formules)
• kaartmateriaal: als EPS-bestand (Adobe Illustrator). 

Voorstellen voor artikelen kunnen digitaal worden aangeleverd via: 
vogon@propertynl.com
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