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Met de kredietcrisis als basis lijkt 
alles wel te veranderen. Zelfs 
deze Real Estate Research Qua-

terly is anders dan anders. Het openings-
artikel is een samenvatting van de ASRE-
vastgoedlezing welke Lenny Vulperhorst 
op donderdag 3 december uitspreekt. 
Geen onderzoek dus, maar een toekomst-
visie. De toekomst laat zich niet onderzoe-
ken, maar door de zorgvuldige wijze waar-
op Vulperhorst in samenwerking met de 
ASRE zijn visie heeft gepresenteerd, komt 
hij wel heel dichtbij. En als die toekomst 
waarheid wordt, zal het hard werken zijn 
voor veel bedrijven om die toekomst mee 
te maken. Vulperhorst roept op tot afscheid 
nemen van intermediairs. Hij ziet zelfs in 
de woningbouw alleen een toekomst voor 
middelgrote bedrijven die flexibel kunnen 
inspelen op de behoefte van de klant. Maar 
dit dan niet vanuit het traditionele patroon 
gericht op een transactie, maar meer in 
de rol van levenslange partner die naast 
huisvesting ook zorgt voor financiële en 
andere dienstverlening. 

Verandering zien we ook terugkomen 
bij de discussie over woningbouwcorpo-
raties. In dit nummer onderzoeken De 
Vries en Marien of de investeringen van 
corporaties in de prachtwijken succes 
hebben gehad. Het lukt hen echter niet 
om de meerwaarde van de corporatie-
investeringen vast te stellen. Dat geeft te 
meer te denken over hun rol aangezien 
Conijn en Schilder in dit nummer con-
stateren dat door de rol van de corpora-
ties er bijna 265 miljard Euro aan waarde 
verdampt. De door hen aangetoonde 
‘value gap’ is alleen acceptabel als hier 

tegenover duidelijk aantoonbare sociale 
successen staan. 

Verandering staat ook centraal in artikelen 
van Remøy, Hobma en Schalenkamp. Zij 
richten zich op de transformatie van ge-
bieden. Zij constateren dat alleen bij een 
grootschalige aanpak er voldoende kriti-
sche massa gecreëerd wordt, waarmee een 
ontwikkeling op gang komt. Van Rij laat in 
haar artikel zien dat er wel grootschalig ge-
dacht kan worden, maar dat marktpartijen 
niet langer bereid zijn om veel risico’s te 
lopen. Grootschalige gebiedsontwikkeling 
lijkt hiermee in een patstelling terecht te 
komen. Aangezien de overheid de laatste 
jaren gewend is de risico’s bij marktpartij-
en neer te leggen, terwijl bij ontwikkelaars 
de aandeelhouders en de financiers risico-
matig keihard op de rem trappen. 

Een uitstapje naar het buitenland (Louw 
en Spaans) leert dat de houding van de 
overheid ook extra spanning met zich 
mee kan brengen, zo mogen in de UK lo-
kale overheden helemaal niet opereren als 
grondontwikkelaar.  Louw en Spaans con-
cluderen dat de oplossing mogelijk ligt in 
‘partnerships’, en daar zouden ze wel eens 
gelijk in kunnen hebben. Wil gebiedsont-
wikkeling in de toekomst succesvol zijn 
moeten overheden en ontwikkelaars zich 
beiden volledig aan elkaar en aan de ge-
biedsontwikkeling commiteren, maar met 
respect voor de wederzijds verschillende 
belangen. Dat alle partijen daarbij in alle 
fases integer, open en transparant moet 
zijn, staat natuurlijk buiten kijf. Zo komt 
de wereld van Vulperhorst snel dichterbij, 
sneller dan velen denken…

INLEIDING 

De toekomst: alles verandert
door drs. Boris van der Gijp en drs. Maarten van der Spek
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In de komende jaren gaat het om kapitaal, 
kennis en wendbaarheid als kritische suc-
cesfactoren. Grondposities (met name in 

de uitleg) zijn niet meer bepalend. Het aantrek-
ken van kapitaal is cruciaal, juist omdat ban-
ken, beleggers en investeerders terughoudend 
zullen opereren en een groter eigen inbreng  
(=risico) van vastgoedondernemingen wen-
sen. Kennis van de markt en wat klanten 
willen, wordt doorslaggevend. Ook voor de 
financiering. De koper (of het nu een consu-
ment of een bedrijf is) zou wel eens de partij 
kunnen zijn die het gemakkelijkste aan geld 
kan komen, wanneer het op projectfinancie-
ring aankomt. Wendbaarheid komt in plaats 
van schaalgrootte. Flexibel inspelen op klant-
behoeften en op specifieke financieringsmo-
gelijkheden vergt een bedrijfsmodel dat is 
toegesneden op kleinschalige operaties.

Zakelijke markt
De vastgoedsector (let wel, in het nieuwe 
businessmodel is het rare onderscheid tussen 
vastgoed en bouw verdwenen: er zijn immers 
alleen nog bedrijven die huisvestingsvragen 
van klanten oplossen) moet van een aanbod- 
naar een vraagbenadering. De sector moet, het 

klinkt als oude wijn in nieuwe zakken, leren 
van buiten naar binnen te denken. Bedrijven 
en hun wensen worden beschouwd als het 
vertrekpunt van eigen handelen. En bedrijven 
moeten hun vastgoedaanbieder op hun beurt 
als facilitair bedrijf van hun eigen kernactivi-
teiten gaan beschouwen. Met bedrijven wordt 
dan ook langjarig samengewerkt, omdat de 
vastgoedaanbieder het bedrijf kent en de be-
drijfsprocessen begrijpt. De kern is dat de 
vastgoedaanbieder met zijn klanten omgaat 
als met zijn eigen familie. Hoe kan ik er voor 
zorgen dat het de ander goed gaat? 
Commercieel vastgoed (kantoren, bedrijfsge-
bouwen) wordt geënt op de werkprocessen 
van de gebruiker. En zijn aanpasbaar aan 
krimp en groei. De kwaliteit van gebouwen is 
duurzaam.
Aanbieders nemen zonodig alle huisvestings-
zorgen en daaraan gerelateerde diensten uit 
handen van gebruikers. Locaties zijn veilig en 
bovendien prettige verblijfplaatsen.
Investeren in langjarige relaties met gebrui-
kers is normaal. Sleutelbegrippen zijn dan: 
Eindproductoriëntatie. Gegarandeerde kwa-
liteit. Huur-, onderhoud- en gebruikskosten 
in één. Leaseconstructies. Inruilgaranties. 

VASTGOEDLEZING AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE

Naar een nieuw businessmodel

In het afgelopen decennium waren grond, kapitaal en schaal kritische succesfacto-

ren. Grondposities verschaften een markt- en een machtspositie. Kapitaal was er 

in voldoende mate en voor iedereen beschikbaar. Schaal maakte het mogelijk om 

actief te zijn in grote woningbouwprojecten, grootschalige commercieel onroerend 

goed projecten en gebiedsontwikkeling. Kennis was natuurlijk belangrijk, maar 

meestal niet doorslaggevend. Alleen in de herstructurering en in nieuwe niches van 

de markt (duurzaamheid) was kennis doorslaggevend. 

door dr. Lenny Vulperhorst
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Ook het samen herontwikkelen van verou-
derd vastgoed en dat vervolgens afstoten kan 
daarmee worden verbonden. Immers om iets 
nieuws te kunnen realiseren moeten bedrij-
ven geholpen worden hun verouderde gebou-
wen af te stoten. Een vastgoedonderneming 
kan pas zelfscheppend zijn als het de totale 
eindverantwoordelijkheid voor het product 
durft te nemen.
Vanwege de zwakke positie van veel bedrijven 
en vanwege de grote voorraad commercieel 
onroerend goed, zal de markt zich op een laag 
niveau stabiliseren. Die situatie blijft voor 
klassieke aanbieders de ‘normale’. Alleen ver-
nieuwende vastgoedondernemingen die van-
uit de belangen van de klant redeneren zullen 
in staat zijn om extra productie te genereren. 
De schaal van de gebouwen zal overigens 
veranderen. Enorme hoofdkantoren zijn niet 
meer nodig nu grote internationale bedrijven 
worden opgeknipt en zich terugtrekken op 
hun thuismarkt. Het ligt niet voor de hand 
dat de grote Nederlandse banken de komende 
jaren grotere gebouwen nodig hebben. De 
algemene trend is naar minder mensen, ef-
ficiënt gebruik van werkplekken en een over-
zichtelijker schaal. Die trend is ook zichtbaar 
bij de rijksoverheid. Schaalverkleining kan 
bovendien worden gestimuleerd omdat de 
druk op de ruimte de komende tien jaar zal 
afnemen. De afgelopen jaren waren bedrijven 
vaak gedwongen om op de toplocaties (min-
der zichtbaar) een aantal etages te huren, nu 
is de mogelijkheid voor maatwerk en een ei-
gen plek veel groter.
Op bedrijfsterreinen moeten vastgoedonder-
nemingen leren te denken in intensief ruim-
tegebruik en in functiemenging. Er pleit veel 
voor om in gebieden met kantoren juist wo-
ningen toe te gaan voegen.

Consumentenmarkt
De woonconsument als particulier opdracht-
gever met zijn specifieke woonwensen is 
uitgangspunt van denken en handelen. B2C 
is in de vastgoedwereld een ondergeschoven 
kindje. Doel is niet eenmalig woningen te 

verkopen, maar een langdurige relatie aan 
te gaan die aansluit bij de individuele woon-
carrière. Met woningkopers moeten relaties 
worden aangegaan, niet eenmalige transac-
ties worden gedaan. Kennis van de specifieke 
behoeften van de klant is daarbij essentieel. 
Kopers krijgen bij de aankoop van een nieuw 
huis een inruilgarantie en korting op verhuis-
diensten. Kopers kunnen kiezen voor verschil-
lende  onderhoudspakketten, maar ook voor 
aanvullende diensten als beveiliging.  Klanten 
krijgen korting bij verbouwingen. Enzovoorts. 
Klanten zijn geen wegwerpartikelen voor een-
malig gebruik meer. Vastgoedaanbieders pro-
beren een vaste relatie op te bouwen.
Bedrijven zullen woonconsumenten als me-
descheppers van woningen moeten beschou-
wen. Dat betekent een draai van standaard-
producten naar maatwerk. Van grootschalige 
oplossingen met variaties naar kleinschalige 
en gevarieerde met standaardisaties. Naast 
kleine, monofunctionele woningen met een 
concentratie van functies komen er grote, 
multifunctionele woningen met veel aparte 
functies. Mobiele of drijvende woningen 
naast grondgebonden. Van uiterst goedkoop 
(McHouses) tot luxueus. Van standaard en 
kant en klaar tot modulair en aanpasbaar. Als 
de klant koning is, heeft elke klant recht op 
eigen woonoplossingen. 
In de vastgoedwereld wordt nog serieus ge-
dacht dat deze productdifferentiatie onmo-
gelijk is omdat differentiëren pas mogelijk 
zou zijn bij grote partijen. En grote partijen 
maken vergt weer heel veel schaal. De enige 
productdifferentiatie die men kan bedenken 
is een variatie in de gevel (dus A-B-C-C-A-B-
B-C in plaats van AA-BBB-CCC) of het door 
elkaar heen bouwen van kleinere plukjes 
dezelfde woningen (in plaats van dezelfde 
woningen allemaal naast elkaar neer te zet-
ten). Een excursie naar een autofabriek of een 
timmerfabriek (dat is wat dichter bij huis) 
laat zien dat we natuurlijk al lang in staat zijn 
maatwerk te leveren, maar dat het begint bij 
een ondernemer die dat leuk vindt en daar in 
wil investeren.
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De toekomst op de nieuwe woningmarkt is 
dan ook aan de middelgrote bedrijven. Be-
drijven moeten in staat zijn veel unieke wo-
ningtypes en hele kleine series te produceren. 
Wie grondeigenaar is, doet er niet meer toe. 
De vraag is immers leidend. Deze bedrij-
ven moeten uitblinken in klantoriëntatie en 
wendbaarheid. Samen met de klant worden 
woningtypes gemaakt (on line, in ontwerp-
studio’s of aan de keukentafel) en vervolgens 
doet het bedrijf zijn best de koper de meeste 
toegevoegde waarde te leveren in ruil voor een 
mooi rendement. Samen met de klant wordt 
ook de hypotheek geregeld, zodat ook de finan-
ciering van de voorbereiding en de productie 
geen probleem zijn. Het kapitaal komt dan ge-
woon van de kopers. Ook hier vindt een draai 
plaats naar een coproducerende vastgoed- 
industrie.

Maatschappij
Kleine bedrijven en grote bedrijven spelen 
in de nieuwe woningmarkt geen rol meer. 
Kleine bedrijven bouwen unieke woningen 
in een beperkt aantal variaties en kunnen 
daarom minder ver gaan in co-makership met 
klanten. Grote bedrijven zijn alleen in staat 
grotere series aan te bieden, maar daarmee 
worden direct ook klantrelaties ingewikkelder 
(het zijn namelijk aanbieders met grond en 
woningen, die klanten zoeken) en dus ook 
de financiering. Voordeel van middelgrote en 
kleine bedrijven is dat ze nog dichtbij klan-
ten opereren, terwijl grotere bedrijven altijd 
ver van lokale markten en klanten af zullen 
staan. Grote woningontwikkelaars en grote 
woningbouwers passen dan ook niet meer 
bij de schaal van de markt in het komende 
decennium. De tijd van de grote projecten 
in de uitleg, waar het aanbod bepalend was, 
is definitief voorbij. Woningbouw vindt bin-
nenstedelijk plaats, op het (binnen)water en 
op te herstructureren oude bedrijfsterreinen 
aan de randen. En als er uitleg zal zijn, dan 
zal dat op beperkte schaal zijn en in een bonte 
productvariëteit. De vastgoedsector moet zich 
ook verantwoordelijk voelen voor de gebouw-

de omgeving. Maatschappelijk verantwoorde-
lijk ondernemen blijkt uit duurzaamheid en 
hergebruik. Van topproducent van CO2 ver-
andert met name de uitvoerende bouw in een 
schone industrie. Als er een sector zich kan 
profileren als rentmeester…
Bouw- en vastgoedondernemers, makelaars, 
taxateurs en handelaren hebben geen gewel-
dige reputatie. Dit decennium is begonnen 
met een parlementaire enquête naar kartel-
afspraken (de bouwfraude) en eindigt met 
grootschalige oplichtingspraktijken in het 
commercieel onroerend goed (de affaires op 
met name de Zuidas). En tussendoor zijn er 
onregelmatigheden bij woningcorporaties, 
notarissen, enzovoorts. Transacties in de 
bouw- en vastgoedsector worden gekenmerkt 
door low-trust, en ondernemers slagen er 
slecht in dat beeld van zich af te schudden. 
Ontwikkelaars, makelaars en handelaren sco-
ren al zeer slecht binnen de beroepsgroep, 
maar scoren elkaar over en weer onvoldoende 
als het gaat om betrouwbaarheid. En twee-
derde van de sector is van mening dat als je 
kwaad wilt, het niet moeilijk is broeders in het 
kwaad te vinden.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
en integriteit van handelen. Twee hoofdagen-
dapunten voor de bouw in het komend decen-
nium. Drie andere belangrijke agendapunten 
in dit verband zijn: het verbeteren van de 
structurele onbetrouwbaarheid in de uitvoe-
ring (doorlooptijden en faalkosten), het aan-
pakken van het hoge percentage zwart werk 
(zowel van bedrijven als van werknemers 
‘in hun vrije tijd’) en het verbeteren van het 
dienstbetoon en de cultuur van personeel. 

Weg met de intermediairs
Op de vastgoedmarkt was het de afgelopen 
jaren dringen geblazen. Iedereen probeerde 
een graantje mee te pikken. Tot welke absur-
diteiten dat kan leiden hebben Vasco van der 
Boon en Gerben van de Marel, journalisten 
van Het Financieele Dagblad, de afgelopen ja-
ren blootgelegd. (V. van der Boon, G. van der 
Marel, Vastgoedfraude, Amsterdam, 2009). 
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Zij analyseerden vastgoedtransacties op de 
meest prestigieuze locatie van Nederland, 
de Zuidas. Hun conclusie is dat iedereen er 
beter van werd, maar uiteindelijk de huurder 
de rekening gepresenteerd krijgt. En zoveel 
wordt duidelijk uit hun analyses: die rekening 
heeft weinig meer te maken met werkelijke 
kosten. Prijsophogingen. Illegale provisies in 
privé. Onterechte betalingen aan helpers. En 
er wordt zelfs gerept van zwijggeld: het afko-
pen van vastgoedmannen die niets met het 
project te maken hebben, maar wel weten hoe 
het spel gespeeld wordt. Van der Boon en Van 
der Marel maken glashelder dat grote delen 
van de intermediaire sector er niet zijn om het 
algemeen belang of het belang van de klant 
te dienen. Eigenlijk leest hun analyse als een 
oproep om de intermediairs met pek en veren 
uit de sector te bannen. Ook de helpers van 
de DSB-bank vonden hun eigen provisie be-
langrijker dan de klant. Het vraagstuk van de 
intermediairs zal de sector echter zelf moeten 
oplossen. 
Meer dan ooit moeten fatsoenlijke vast-
goedondernemers hun aanbod van produc-
ten en diensten verbreden. Zij hebben niet 
elkaar of een ander in de bouwkolom als klant 
(de ontwikkelaar de belegger en de bouwer 
de ontwikkelaar), maar de koper, huurder of 
eindgebruiker. Zodra ze dat als uitgangspunt 
van hun businessmodellen hanteren is het lo-
gisch om te verbreden. 
Voorwaartse integratie ging over het toe-
eigenen van delen in de vastgoedketen die te 
maken hebben met het plan of met het geld. 
Achterwaartse integratie ging om het aan el-
kaar knopen van de diverse uitvoerende disci-
plines en de verbinding met beheer en onder-
houd. Voor het direct zaken doen met kopers, 
huurders of eindgebruikers blijken we niet 
eens een modern begrip, ‘management’ taal, 
te hebben in de vastgoedsector. Vroeger had-
den we die woorden wel: de architect was niet 
alleen ontwerper maar ook verantwoordelijk 
voor de uitvoering (bouwheer) en de aanne-
mer die het allemaal regelde heette hoofdaan-
nemer. Van die bouwheer hebben we afscheid 

genomen omdat architecten goed in het ont-
werpen bleken te zijn, maar minder goed in 
het procesmanagement. Juist de ontwikke-
ling van de integrale contracten heeft de af-
gelopen jaren echter aangetoond dat een deel 
van de architecten uitstekend gepositioneerd 
is om de rol van bouwheer te hernemen. Het 
hoofdaannemerschap is gesneuveld in het 
kader van de schaalvergroting. Grotere on-
dernemingen zijn hun specialismen steeds 
meer van elkaar gaan afzonderen in aparte 
bedrijven of divisies, die vervolgens nauwe-
lijks onderlinge synergie bleken te kunnen 
realiseren. Uitbesteden is vervolgens gecom-
bineerd met het terugtrekken op kernactivi-
teiten, terwijl uitbesteed had moeten worden 
gecombineerd met verbreding in diensten 
en producten voor de klant. Middelgrote on-
dernemingen waar eigenaar/directeuren de 
scepter zwaaien, zijn volgens mij uitstekend 
gepositioneerd om het hoofdaannemerschap 
een nieuwe invulling te geven: alles doen om 
het de klant naar de zin te maken. Een mooi 
huis. Een vlekkeloze verhuizing. Een scherpe 
financiering. Goede garantie en service. Een 
inruilgarantie voor de oude woning. Over die 
verbreding hebben we het.  
Het saneren van de intermediaire sector is 
ook vanwege een andere reden aantrekkelijk. 
Graantjes die worden meegepikt, maken of 
de spoeling dunner of verhogen de prijs van 
het graan. Als bouwheren of hoofdaannemers 
erin slagen het aantal intermediairs terug te 
dringen dan leidt dat tot lagere kosten voor 
de klant en tot hogere rendementen van de 
bedrijven. 

Over de auteur
dr. Lenny vulperhorst studeerde politico-
logie en is organisatieadviseur te Utrecht 
bij Andersson Elffers Felix. 
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Zo’n honderd jaar geleden (1901) 
werd de woningwet door het kabi-
net-Pierson ingevoerd. De woning-

wet maakte het voor corporaties mogelijk 
om overheidssteun te ontvangen speciaal 
gericht op het bouwen van voornamelijk 
arbeiderswoningen. Een corporatie moest 
toen, en nu nog steeds, uitsluitend werk-
zaam zijn in het belang van de verbetering 
van de volkshuisvesting. 

Van verhuurder naar marktpartij
Bij invoering van de woningwet was van 
marktwerking op de woningmarkt ab-
soluut geen sprake. In de wet werden 
regels gesteld aan de woningkwaliteit 
en aan de stedenbouwkundige ontwik-
keling. Na de Tweede Wereldoorlog tot 
aan 1990 stond het volkshuisvestings-
beleid in het teken van het wegwerken 
van kwantitatieve woningtekorten. Van 
marktwerking was ook toen geen spra-
ke; de overheid bepaalde de omvang, 
type en eigendomsverhouding van de 
woningproductie. Niet alleen het aan-

bod werd gereguleerd, ook de vraagzijde 
van de markt was niet vrij. Het was heel 
normaal dat gemeenten inkomenseisen 
stelden en dat huurders economisch ge-
bonden moesten zijn. Verder bepaalde 
de overheid de huurprijs; het parlement 
stelde jaarlijks de huurverhoging vast. 
Dat laatste doet de overheid nog steeds.
De overgang van de jaren tachtig naar 
de jaren negentig werd ingeluid met 
het verschijnen van de Nota Volkshuis-
vesting in de jaren negentig (Heerma, 
1989). Naast trefwoorden als vereenvou-
diging van regelgeving en minder rijks-
sturing, staan in deze nota begrippen 
zoals decentralisatie van de overheid en 
verzelfstandiging van corporaties cen-
traal. Corporaties zouden meer vrijhe-
den en verantwoordelijkheden krijgen. 
Kortom: minder overheid, meer markt 
(Pelle, 1995). De verzelfstandiging kreeg 
een gezicht door de zogenaamde brute-
ringsoperatie (1995) waarmee de door 
de corporaties af te lossen Rijksleningen 
weggestreept werden tegen de nog uit 

CORPORATIE ALS ONDERNEMERS

Waardecreatie in Prachtwijken

Woningcorporaties zijn maatschappelijke ondernemers. Zij streven naar empower-

ment; een term voor economische zelfstandigheid, perspectief op een passende 

wooncarrière, arbeidsparticipatie en zelfredzaamheid. Daarvoor zijn wel rende-

rende investeringen noodzakelijk. Verondersteld wordt dat deze terugkomen als 

een waardestijging van de woningportefeuille. De vraag is of die veronderstelde 

waardevermeerdering ook meetbaar is. Wij kunnen vooralsnog geen overtuigend 

bewijs leveren dat de investeringen van de afgelopen decennia een prijseffect heeft 

gehad. 

door Paul de Vries en drs. Gust Marien
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te betalen objectsubsidies. De brutering 
verbrak nagenoeg volledig de financi-
ële band tussen de corporatie en het 
Rijk waardoor een actief vermogensbe-
heer aan de orde kwam (Conijn, 1993). 
Corporaties moesten ook wel omdat zij 
vanaf dat moment zelf de onrendabele 
toppen moesten gaan financieren. Ná de 
brutering werden alle risico’s bij de cor-
poratie gelegd, terwijl vóór de brutering 
risico’s van bijvoorbeeld een inflatievol-
gend huurbeleid ten laste kwam voor 
het Rijk. 

Vermogensbeheer kan door rendement 
op eigen vermogen te genereren, of op 
het eigen vermogen in te teren. Voorma-
lig staatssecretaris Heerma zag destijds 
de corporatiesector als een revolving 
fund, waarbij de verliesgevende inves-
teringen in de sociale huurwoningen 
gefinancierd moesten worden uit het 
rendement op winstgevende investerin-
gen, bijvoorbeeld verkoop van wonin-
gen (Leuvestein en Shestalova 2006). 
Mede door de explosieve stijging van 
de woningprijs vanaf 1995 kon de cor-
poratie ook haar financiële continuïteit 
waarborgen door gebruik te maken van 
haar vermogen dat in de stenen opge-
sloten ligt (indirect rendement); corpo-
raties gingen meer en meer strategisch 
beleid ontwikkelen rondom de verkoop 
van huurwoningen en projectontwik-
keling. Anno 2009 blijken deze extra 
inkomsten (naast de huurinkomsten) 
van steeds meer belang te zijn voor de 
financiële continuïteit van de onderne-
ming. Uit de AEDEX/IPD Corporatie 
Vastgoedindex blijkt dat over de periode 
2001-2004 het directe rendement voor 
de corporatiesector 2,8% is en het indi-
recte rendement, vooral door de waarde-
stijging van het bezit, uitkomt op 4,6% 
(Leuvestein en Shestalova 2006). De ko-
mende jaren zal er waarschijnlijk sprake 
zijn van beperkte huurstijgingen (infla-

tievolgend) en kostenstijgingen boven 
de inflatie waardoor corporaties wellicht 
onvoldoende financiële middelen kun-
nen genereren uit de huuropbrengsten. 
Nu is het niet zo dat na de brutering het 
gedrag van de corporaties opeens aan de 
tucht van de markt is onderworpen. Wel-
iswaar heeft de corporatie vrijheden ge-
kregen, maar de Rijksoverheid bepaalt 
door middel van het huurbeleid, het 
restrictief ruimtelijk ordeningsbeleid en 
het fiscale beleid de kaders van de wo-
ningmarkt waarbinnen ook de corpora-
ties moeten handelen. 

Marktwerking
Het huidige kabinet blijkt hierin een in-
stitutionele visie te hebben op het begrip 
marktwerking. Deze visie gaat ervan uit 
dat de markt niet meer is dan een instru-
ment om bepaalde doeleinden te berei-
ken. Kenmerkend voor deze is dat het 
kader voor marktwerking wordt bepaald 
door politieke processen en overeen-
komsten tussen marktpartijen via een 
complex netwerk van instituties. Het 
moeizame onderhandelingsakkoord tus-
sen voormalig Minister Vogelaar en de 
corporatiesector over de 10-jarige inves-
teringen in de Prachtwijken is hiervan 
een voorbeeld. Corporaties worden vaak 
als marktpartij aangesproken, maar de 
huurwoningmarkt staat nog heel ver af 
van een neo-klasssieke markt.

Ondertussen zijn de corporaties al bij-
na 25 jaar verzelfstandigd en actief in 
vooral risicowijken. Zij hebben ook veel 
in deze wijken geïnvesteerd. Het gaat 
om directe vastgoedinvesteringen en 
wijkinvesteringen zoals buurtwinkels, 
huismeesters en speelplekken. Veron-
dersteld wordt dat deze investeringen 
terugkomen als waardestijging van het 
vastgoed in de wijk. Ook CPB-directeur 
Coen Teunlings (2008) verwacht dat 
wijkinvesteringen van corporaties de 
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waarde van het corporatiebezit verhogen 
omdat deze investeringen de leefbaar-
heid vergroot.  Frank Bijdendijk (2007) 
bevestigt deze gedachte en laat in zijn 
essay Wonen zonder staatssteun zien dat 
door gerichte wijkinvesteringen rondom 
het Mercatorplein een versnelde waar-
destijging is opgetreden; een voorbeeld 
van Heerma’s revolving fund. Door ver-
koop van woningen is de investering in 
de leefbaarheid rondom het Mercator-
plein ruimschoots terugverdiend. Voor 
het slagen van een revolving fund is wel 
enige marktwerking noodzakelijk. 

Investeringen in Prachtwijken
Voormalig Minister Vogelaar van Wo-
nen, Wijken en Integratie licht in de 
kamerbrieven van maart en april 2007 
haar wijkselectie en aanpak toe. Zij geeft 
aan dat er veertig Prachtwijken zijn die 
aangepakt moeten worden in verband 
met een cumulatie van ‘aanzienlijke 
leefbaarheidproblemen’ en het bestaan 
van ‘fysieke en sociaal-economische 
achterstanden en problemen’ (Gent et 
al, 2007). De wijkgerichte investeringen 

zijn een ‘zorg’ voor de overheden en de 
corporaties; over andere marktpartijen 
wordt trouwens niet gesproken. Na 
langdurige en moeizame onderhande-
lingen tussen de overheden en de corpo-
raties zijn er afspraken gemaakt over de 
investeringen in deze veertig risicowij-
ken. Ten opzicht van voor de brutering 
is de verhouding tussen Rijksoverheid 
en de corporatiesector dus duidelijk 
veranderd. Er wordt overlegd en de cor-
poraties worden door de Rijksoverheid, 
met tegenzin, als partij gezien bij het 
oplossen van de problematiek rondom 
de leefbaarheid. Verder is opvallend dat 
de aanpak van minister Vogelaar geheel 
voorbij gaat aan de ingezette trend van 
meer marktwerking, minder overheid. 
Het gesloten akkoord gaat niet over 
marktkaders waarbinnen corporaties 
zouden moeten opereren, nee, het ak-
koord beschrijft het maatschappelijk 
doel (het marktresultaat) waarnaar toe-
gewerkt moet worden. Van marktwer-
king is geen sprake. 
Corporaties investeren al minimaal 
vanaf 1995 in deze achterstandswijken. 

Wijk Overvecht, Utrecht
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De vraag is of deze investeringen ook 
de woningwaarde positief beïnvloedt. 
Mocht de woningprijs in de Prachtwij-
ken sneller toegenomen zijn dan in de 
niet Prachtwijken dan kan dat als een 
positief effect van de privatisering ge-
zien worden. 

Effect van investeringen in Prachtwijken
Om het effect van de investeringen 
te meten hebben wij ons twee onder-
zoeksvragen gesteld, namelijk (1) zijn 
er prijsverschillen tussen woningen in 
wel en niet prachtwijken en (2) als er 
prijsverschillen zijn, zijn deze verschil-
len ná investeringen in de Prachtwijken 
kleiner geworden. Met behulp van vari-
antieanalyse kan hierover inzicht gege-
ven worden. Deze techniek is in staat 
significante verschillen tussen prijzen 
vast te stellen. De modellen die we in 
het kader van dit artikel hebben geschat, 
hebben steeds de afhankelijke variabele 
woningprijs en twee of drie van de fac-
toren of verklarende variabelen: steden 

met risicowijken, wel of niet risicowijk 
en woningtype. Met de variantie-analyse 
stellen we vast of de prijsverschillen sys-
tematisch zijn en niet zijn toe te schrij-
ven aan toeval. Met behulp van variantie-
analyse krijgen we inzicht op de vraag of 
er een wezenlijk prijsverschil is tussen 
een woning in een risicowijk en een 
woning in een niet risicowijk. Daarbij 
wordt rekening gehouden met de stad 
en de woningkwaliteit.

Voor deze analyse beschikken wij over 
het Kadasterbestand (1995-2007) waarin 
verkoopinformatie van alle verkochte 
woningen in de steden met prachtwij-
ken is opgeslagen (656.678 transac-
ties). Van iedere woningen is bekend 
of het een appartement, rij- of hoek-
woning, twee-onder-een-kap-woning of 
vrijstaande woning is. Onbetrouwbare 
verkoopinformatie wordt uit het bestand 
verwijderd analoog aan de methode die 
het Kadaster en het CBS hanteren bij de 
opschoning van de Kadasterdata voor de 
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fIgUUr 1  ▶  WONINgPRIjS 1995-2007 (EuRO 2005) IN WEL EN NIET PRAChTWIjkEN 

Bron: kadaster, bewerking Onderzoeksinstituut OTB/TuDelft
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maandelijkse schatting van de officiële 
Nederlandse woningprijsindex (Prijs-
index Bestaande Koopwoningen, PBK) 
(Wal 2008). De verkoopprijs is sterk af-
hankelijk van het verkoopmoment. We 
zien dat terug in de verdrievoudiging 
van de prijs in de laatste twee decennia. 
Voor de vergelijkbaarheid in de tijd van 
de woningprijs zijn alle individuele ver-
koopprijzen gestandaardiseerd met de 
PBK waardoor een analysebestand ont-
staat waarin alle prijzen uitgedrukt zijn 
in het prijsniveau van het jaar 2005. 

Uitwerking 
Allereerst wordt gekeken of er prijsver-
schillen zijn tussen wel en niet Pracht-
wijken (in steden met prachtwijken). Uit 
figuur 1 blijkt dat de gemiddelde woning-
prijs in Prachtwijken beduidend lager is 
dan die in een niet Prachtwijken. Het 
gaat om gemiddeld €60.000 (prijspeil 
2005), maar er zijn tussen de gemeen-
ten grote verschillen. Schiedam, Heer-
len en Enschede zijn steden met relatief 

kleine prijsverschillen; grote verschillen 
zien we terug bij Amsterdam, Rotter-
dam en Deventer.
Dat er prijsverschillen zijn voldoet aan 
de verwachting, immers minister Vo-
gelaar definieert de huidige veertig wij-
ken niet voor niets als risicowijken. Zij 
baseert haar selectie op een combinatie 
van achttien indicatoren die alle infor-
matie geven over de wijk. Het gaat om 
sociaal- economische kenmerken, so-
ciale en fysieke overlast, tevredenheid 
met woonomgeving en gevoel van vei-
ligheid. Als deze indicatoren ‘negatief’ 
scoren dan geeft dat een negatief effect 
op de woningprijs (Din et al 2001, Vries 
2003). Verder zijn er slechts drie fysieke 
(woningvoorraad) indicatoren meege-
wogen bij de afbakening van de Pracht-
wijken. Een van die drie is het aandeel 
goedkope woningen in de wijk. Hier-
door is per definitie de gemiddelde prijs 
in een Prachtwijk lager dan die van een 
niet Prachtwijk. 
Beter is om niet naar de gemiddelde 

tABEL 1  ▶  AANDEEL EN gEMIDDELDE WONINgPRIjS 1995-2007 (€ 2005) VAN 
APPARTEMENTEN IN WEL EN NIET PRAChTWIjkEN, PER gEMEENTE 

         NIEt WEL tOtAAL
 AANdEEL
Appartement 45% 72% 49%
Tussenwoning 35% 19% 33%
Hoekwoning 11% 6% 11%
twee onder een kap 5% 2% 5%
Vrijstaand 3% 1% 3%
totaal woningen x1000 540 77 617

  PRIjS X €1000 (EuRO 2005)

Appartement 163 119 155
Tussenwoning 219 187 216
Hoekwoning 227 192 225
twee onder een kap 273 215 271
Vrijstaand 439 318 433
totaal woningen 203 140 195

Bron: kadaster, bewerking Onderzoeksinstituut OTB/TuDelft

Appartement 45% 72% 49%
Tussenwoning 35% 19% 33%
Hoekwoning 11% 6% 11%
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Appartement 163 119 155
Tussenwoning 219 187 216
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Vrijstaand 439 318 433
totaal woningen 203 140 195
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Hoekwoning 11% 6% 11%
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Vrijstaand 3% 1% 3%
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Vrijstaand 439 318 433
totaal woningen 203 140 195
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prijs van een wijk te kijken, maar naar 
de gemiddelde prijs per woningtype. 
Hierdoor ontstaan min of meer homo-
gene groepen woningen. Tabel 1 geeft 
inzicht in de verdeling naar woningtype 
per wijk en de gemiddelde woningprijs 
(euro 2005). Zo blijkt dat het aandeel 
appartement 72% is van alle verkochte 

woningen in de Prachtwijken, terwijl 
de gemiddelde woningprijs van dit wo-
ningtype veel lager is dan die in de niet 
risicowijken (€119.000 respectievelijk 
€163.000). De duurdere woningtypen, 
zoals twee-onder-een-kap en vrijstaande 
woningen staan vooral in de niet Pracht-
wijken. 

tABEL 2  ▶  PARAMETERS VARIANTIEANALYSE
 Basis-model  Basis-model en kwaliteit
 (Adjusted r2 = 0,18)  (Adjusted r2 = 0,35)
 BEtA sIg BÈtA sIg
R2 (adjusted)    
Intercept 11,88 *** 11,58 ***
Steden met Prachtwijken    
1 Alkmaar 0,03 *** 0,08 ***
2 Amersfoort 0,24 *** 0,28 ***
3 Amsterdam  0,24 *** 0,53 ***
4 Arnhem  0,06 *** 0,19 ***
5 Den Haag  -0,16 *** 0,15 ***
6 Deventer -0,03 *** -0,03 ***
7 Dordrecht  -0,07 *** -0,01 ***
8 Eindhoven  0,09 *** 0,14 ***
9 Enschede -0,17 *** -0,21 ***
10 Groningen  -0,27 *** -0,11 ***
11 Heerlen  -0,17 *** -0,17 ***
12 Leeuwarden -0,35 *** -0,35 ***
13 Maastricht  0,12 *** 0,21 ***
14 Nijmegen  0,07 *** 0,17 ***
15 Rotterdam -0,13 *** 0,10 ***
16 Schiedam  -0,23 *** 0,00 
17 Utrecht  0,14 *** 0,31 ***
18 Zaanstad 0,00  0,00 
Wel of geen Prachtwijk    
niet risicowijk 0,36 *** 0,28 ***
wel risicowijk 0,00  0,00 
Woningkwaliteit    
1 vrijstaand    0,95 ***
2 2 onder 1    0,62 ***
3 hoekwoning    0,44 ***
4 tussenwoning    0,37 ***
5 appartement   0,00 

signifi cantie: * 10% niveau, ** 5%, *** 0,05%

Bron: kadaster, bewerking Onderzoeksinstituut OTB/TuDelft
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14 Nijmegen  0,07 *** 0,17 ***
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17 Utrecht  0,14 *** 0,31 ***
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Wel of geen Prachtwijk    
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4 tussenwoning    0,37 ***
5 appartement   0,00 
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tABEL 3  ▶  gESChAT VERSChIL IN gESChOONDE WONINgPRIjS (EuRO’S 2005) 
TuSSEN WEL EN NIET PRAChWIjkEN VOOR hET BASISMODEL EN hET MODEL 
WAARIN DE kWALITEIT EEN ROL SPEELT.

 BAsIsMOdEL MOdEL MEt KWALItEIt
Leeuwarden 40.1 21.5
Groningen 43.3 27.3
Utrecht 66.2 42.0
Amsterdam 74.8 52.0

Basismodel: geschoond voor stad (18 factoren) en wijktype (2 factoren)

Model met kwaliteit: zoals basismodel + woningtype (5 factoren)

Bron: Onderzoeksinstituut OTB/TuDelft

Met behulp van de variantie-analyse 
kunnen we vaststellen of er sprake is 
van significante prijsverschillen en aan 
welke factoren die verschillen kunnen 
worden toegeschreven. In dit artikel is 
de centrale vraag of het effect van de risi-
cowijk systematisch is naast de effecten 
die toe te schrijven zijn aan de verschil-
lende steden en het type woning, en of 
het effect van de risicowijk afneemt in 
de tijd.
Allereerst is een basismodel geschat 
waarin alleen het prijsverschil tussen 
wel en niet Prachtwijk is geschat met 
hoofdeffecten voor stad (18 gemeen-
ten). De variantie-analyses zijn gedaan 
op de logaritmische transformatie van 
de prijzen. Uit tabel 2 blijkt dat de ge-
schatte parameters voor de stad als voor 
de Prachtwijk significant zijn. Met an-
dere woorden zowel de stad als het feit 
dat de woning wel of niet in een Pracht-
wijk staat bepaalt de woningprijs. Dit is 
geen opzienbarende bevinding. De mo-
deluitkomsten bewijzen allereerst dat 
de gemiddelde woning in Amsterdam 
duurder zijn dan in Leeuwarden en ten 
tweede dat woningen in Prachtwijken 
(ongeacht de stad) goedkoper zijn dan 
in niet Prachtwijken. Bij toevoeging van 
een interactie-effect tussen stad en wel/
geen Prachtwijk levert geen overtuigen-
de verbetering op. De verklaarde varian-

tie neemt toe van 17,4% naar 18,1%. 
Vervolgens is een tweede model geschat 
waaraan de woningkwaliteit (woningty-
pe) als factor is toegevoegd. Deze factor 
geeft significantie prijseffecten en levert 
een overtuigende verbetering op van 
de verklaarde variantie (R2). Door toe-
voeging van de woningkwaliteit neemt 
de R2 toe van 0,18 naar 0,35; in verge-
lijking met soortgelijke modelanalyses 
is dat een zeer acceptabele waarde. Wel 
constateren wij dat het geschatte prijs-
verschil tussen wel en niet Prachtwijken 
duidelijk afneemt en is toe te schrijven 
aan kwaliteitsverschillen tussen de wo-
ningen in de risicowijken en niet risico-
wijken. Maar het effect van de risicowijk 
blijft significant. Tabel 3 geeft een in-
druk van de modeluitkomsten voor wat 
betreft de appartementen in vier steden. 

We moeten dus concluderen dat er 
daadwerkelijk een prijsverschil is tus-
sen in kwaliteit gelijke woningen in wel 
en niet Prachtwijken. Het is zeer waar-
schijnlijk dat het geconstateerde prijs-
verschil wordt veroorzaakt door andere 
wijkkenmerken zoals een gemiddeld 
lager inkomen, gevoel van onveiligheid 
en geluidsoverlast. Immers, veelvuldig 
is in de literatuur al aangetoond dat de 
bouwtechnische staat van woningen in 
Nederland goed te noemen is en dat ach-

Leeuwarden 40.1 21.5
Groningen 43.3 27.3
Utrecht 66.2 42.0
Amsterdam 74.8 52.0
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terstanden nagenoeg afwezig zijn. Er is 
zelfs bewijs dat er meer sprake is van een 
kwaliteitstekort in de particuliere huur-
sector dan in de sociale sector (zie Gent 
et al, 2007). Eveneens betekent dit dat 
investeringen in de wijkeconomie voor-
al gericht moeten zijn op het vergroten 
empowerment; in het huidige volkshuis-
vestingdebat wordt empowerment veelal 
vertaald naar economische zelfstandig-
heid, en het bieden van perspectief op 
een passende wooncarrière, waarbij een 
koopwoning een positieve invloed heeft 
op de arbeidsparticipatie van mensen en 
dus op de zelfredzaamheid (Bobbe en 
Reimerink 2006). Empowerment volgt 
op begrippen van ‘emancipatie van de 
woonconsument’ en ‘stimulering van 
het eigen woningbezit’. 

Nu aangetoond is dat er een prijsverschil 
is tussen wel en niet Prachtwijken, kan 
getoetst worden of dit prijsverschil in de 

loop der jaren kleiner is geworden. Onze 
hypothese is dat door de in het verleden 
gedane investeringen van corporaties in 
de Prachtwijken de gemiddelde (gecor-
rigeerde) woningprijs, sneller is geste-
gen dan in niet Prachtwijken. Wij vol-
gen hiermee het revolving fund idee en 
het voorbeeld van Frans Bijdendijk. Dit 
doen we door per jaar het tweede model 
te schatten. Dit is dus het model waarin 
effecten meegenomen worden voor wel 
of geen Prachtwijk, het woningtype en 
de stad. Vervolgens vergelijken wij de 
parameter voor de niet Prachtwijk van 
ieder afzonderlijk jaar met die van 2007. 
De parameter voor de niet Prachtwijk 
geeft het prijsverschil aan met de wel 
Prachtwijk. Door deze vergelijking krij-
gen we inzicht in het verloop van het 
prijsverschil vanaf 1995 (tabel 4).

Echter, de verschillen tussen de parame-
ters van de afzonderlijke jaren en 2007 

tABEL 4  ▶  VERSChIL TuSSEN DE PARAMETER VOOR NIET-PRAChTWIjk MET 2007 
VOOR hET BASISMODEL MET WONINgkWALITEIT

 VErsCHIL MEt 2007 sIgNIfICANt
1993 -0,286606334 ***
1994 -0,323970522 ***
1995 -0,271112595 ***
1996 -0,271828798 ***
1997 -0,283142044 ***
1998 -0,182096267 
1999 -0,110109106 
2000 -0,034298589 
2001 0,00241465 
2002 0,158843705 
2003 -0,080717839 
2004 -0,076098931 
2005 -0,105002338 
2006 -0,046236506 
2007  
2008 -0,121841797 

signifi cantie: * 10% niveau, ** 5%, *** 0,05%

Bron: kadaster, bewerking Onderzoeksinstituut OTB/TuDelft

1993 -0,286606334 ***
1994 -0,323970522 ***
1995 -0,271112595 ***
1996 -0,271828798 ***
1997 -0,283142044 ***
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zijn niet significant. Dat houdt in dat er 
in beide wijktypen geen sprake is van 
een afwijkende prijsontwikkeling ten 
opzichte van het Nederlands gemiddel-
de. Er is dus geen effect op de gemiddel-
de woningprijs  waarneembaar doordat 
corporaties in de periode vanaf 1995 in 
de Prachtwijken geïnvesteerd hebben. 
Ook als we interactie-effecten meene-
men blijft deze conclusie staan.

Afsluitend
Corporaties zijn vanaf 1995 verzelfstan-
digd en moeten met behulp van vastgoe-
dinvesteringen hun financiële continuï-
teit waarborgen en voldoende rendement 
maken voor nieuwe vastgoedinvesterin-
gen en investeringen in leefbaarheid. 
Het vastgoedbezit van corporaties con-
centreert zich in de zogenaamde Pracht-
wijken. Wij hebben aangetoond dat er 
prijsverschillen zijn tussen dezelfde wo-
ningen in prachtwijken en niet-pracht-
wijken. Geconcludeerd kan worden dat 
een kwalitatief gelijke woning in een 
Prachtwijk een lagere verkoopwaarde 
heeft dan die in een niet-prachtwijk. He-
laas kunnen we nu nog niet vaststellen 
of de investeringen die corporaties de 
afgelopen decennia gepleegd hebben in 
de Prachtwijken daadwerkelijk hebben 

geleid tot een snellere waardetoename 
dan in de niet-prachtwijken. 
De investeringen in de wijkeconomie 
zouden vooral gericht moeten zijn op 
het vergroten van  empowerment. Em-
powerment staat in de rij begrippen als 
‘emancipatie van de woonconsument’ 
en ‘stimulering van het eigen woning-
bezit’. 
Wellicht is het te vroeg om het algemene 
effect van de investeringen van corpora-
ties vanaf 1995 nu al te kunnen meten 
door middel van statistische technieken. 
Hopelijk blijven corporaties investeren 
in de wijkeconomie en kunnen we bin-
nen een beperkt tijdvak conclusies trek-
ken of het positieve voorbeeld van het 
Mercatorplein in Amsterdam (Bijden-
dijk 2007) een uitzondering is of een 
exemplarisch voorbeeld.

OVEr dE AUtEUrs:
Paul de Vries en drs. gust Marien 
zijn verbonden aan het Onderzoeks-
instituut OTB, Tu Delft. Paul de Vries 
als onderzoeker en gust Marien als 
statisticus.
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Gebiedsontwikkeling is de af-
gelopen jaren vaak naar voren 
gebracht als de manier om een 

integrale kwaliteitsverbetering te rea-
liseren; bijvoorbeeld door nieuwbouw 
mogelijk te maken en dit financieel te 
combineren met de ontwikkeling van 
groen. De onderdelen van het plan die 
geld kosten worden dan betaald door de 
onderdelen van het plan die geld opbren-
gen. In dit onderzoek staan de volgende 
vragen centraal. Is deze opzet in de prak-
tijk realiseerbaar? Wat bepaalt het succes 
of falen? Vervolgens wordt gekeken naar 
verschillende idealen achter gebiedsont-
wikkeling, zoals de realisatie met geslo-
ten beurzen, maar ook de inbreng van 
burgers. Daarmee wordt direct de span-
ning tussen de financiële kant van rood 
voor groen en de democratische legitima-
tie bloot gelegd. 
Voor dit onderzoek is specifiek gekeken 
naar de 500 hectare grote Bloemendaler-
polder omdat hier grootschalige groene 

ontwikkeling gecombineerd dient te wor-
den met grootschalige woningbouw en 
dit één van de weinige projecten die in 
een ver gevorderd stadium zit en waar-
bij het nog steeds uitgangspunt is dat het 
ontwikkelen van één derde van de polder 
als natuur- en recreatiegebeid betaald 
zal worden uit de rode ontwikkelingen. 
Aanvankelijk was het de bedoeling 2350 
woningen te realiseren, inmiddels is dat 
2807 geworden. Welke lessen kunnen er 
van de Bloemendalerpolder geleerd wor-
den voor andere projecten?
Voor dit onderzoek is gewerkt met inter-
views, beleidsdocumenten en de wet- en 
regelgeving. Dit artikel bouwt voort op 
het proefschrift van jurist en technisch 
bestuurskundig ingenieur Evelien van 
Rij over ‘Improving institutions for green 
landscapes in metropolitan areas’ (het ver-
beteren van regels en beleid voor groene 
landschappen in stedelijke gebieden) 
waarop zij in december 2008 promoveer-
de aan de Technische Universiteit Delft.

CASESTUDIE BLOEMENDALERPOLDER

Lessen voor gebiedsontwikkeling 
Bij gebiedsontwikkeling is het vaak de bedoeling dat publieke voorzieningen, zoals 

groen, betaald worden uit die onderdelen van de gebiedsontwikkeling die geld op-

leveren zoals woningbouw. Maar is dat wel mogelijk en wat bepaalt of dit mogelijk 

is? Aan de hand van een casestudie in de Bloemendalerpolder beschrijft dit artikel 

de spanning tussen het financiële verhaal en de democratische legitimatie. Het laat 

zien dat ten tijde van economische crises, de verwachting bijgesteld moet worden 

dat veel publieke functies betaald kunnen worden uit de grondexploitatie van ge-

biedsontwikkelingsprojecten.

door:  dr. ir. mr. H.E. (Evelien) van Rij
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Haalbaarheid
Hoe haalbaar is de idee dat bij gebieds-
ontwikkeling veel publieke voorzienin-
gen die geld kosten, zoals groen, betaald 
kunnen worden uit de onderdelen van het 
plan die geld opleveren? In veel grondex-
ploitaties wordt er geld vrijgemaakt voor 
publieke voorzieningen als groen in de 
wijk of een fonds voor enkele bovenwijk-
se voorzieningen. Waar het in dit artikel 
echter om gaat zijn bijdragen die de ge-
bruikelijke bijdragen sterk overstijgen. 
Met dit voor ogen zijn er veel processen 
opgestart, maar los van de ‘Ruimte voor 
Ruimte’-regeling waarbij agrarische be-
drijfsgebouwen gesloopt worden in ruil 
voor extra woningbouwlocaties en en-
kele zogenaamde nieuwe landgoederen, 
waarbij men een woning mag bouwen 
als men daarom heen kwalitatief hoog 
en toegankelijk groen aanlegt, zijn er 
weinig succesvoorbeelden. 
De Bloemendalerpolder leek hierop een 
uitzondering te worden omdat het start-

punt dat één derde van de polder be-
bouwd zal worden en hieruit de groene 
ontwikkeling op het overgebleven deel 
betaald zou worden, stand lijkt te hou-
den. De crisis werpt echter een ander 
ligt op de zaak; er is een tekort op de 
grondexploitatie en men tracht het aan-
tal woningen te verhogen. Dit past bij 
een geluid dat men tegenwoordig steeds 
vaker hoort, dat de tijd dat woningbouw-
projecten als melkkoe voor publieke 
voorzieningen gebruikt konden worden 
voorbij is. Nu de huizenprijzen dalen 
en de prijzen voor agrarische grond en 
bouwkosten veel minder dalen, blijft er 
immers minder geld over voor bijzon-
dere publieke voorzieningen die een ex-
tra impuls zouden moeten geven aan de 
ruimtelijke kwaliteit.

Succes- en faalfactoren
Ondanks de ontnuchterende gedachte 
dat het financieren van publieke voor-
zieningen uit andere onderdelen van 

Bloemendalerpolder
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een gebiedsontwikkelingsplan op een 
veel minder grote schaal mogelijk is dan 
aanvankelijk werd gedacht, zijn er wel 
enkele lessen te leren uit processen als 
de Bloemendalerpolder. In die gevallen 
waar er financiële ruimte in een plan 
zit, kunnen deze lessen helpen om een 
financiële bijdrage aan bijzondere pu-
blieke voorzieningen te vergroten.

Groene hart
Allereerst is het van belang dat de over-
heid de planologische toestemming niet 
zomaar prijsgeeft, maar dat er duidelijke 
afspraken worden gemaakt over de in-
houd en financiering van de verschillen-
de onderdelen van een gebiedsontwik-
keling voordat een bestemmingsplan of 
ander ruimtelijk plan aangepast wordt. 
In de Bloemendalerpolder werkte hier-
bij mee dat deze polder een onderdeel 
was van het groene hart en de Rijksbuf-
ferzone Amsterdam Utrecht. Om deze 
grenzen aan te passen was toestemming 
van het parlement nodig. Gebruikma-
kend van het amendementsrecht kwam 
de kamer met de minister overeen dat 
één derde van de polder bebouwd mocht 
worden als twee derde ontwikkeld zou 
worden als recreatie- en natuurgebied. 
Deze duidelijke afspraak is van groot 
belang geweest voor de latere afspraken. 
Over het algemeen geldt dat als plano-
logische toestemming bijna of geheel 
gegeven is, private partijen minder be-
reid zijn om bij te dragen aan publieke 
functies. Hierbij spelen de grondposities 
natuurlijk ook een belangrijke rol. 
Daarnaast is het van belang om te voorko-
men dat de positie van publieke partijen 
verzwakt door interne onenigheden. In de 
Bloemendalerpolder besloot men om dit te 
voor te zijn door vooraf aan elk publiek-pri-
vaat overleg een publiek-publiek overleg te 
houden. Voor de voortgang was het goed dat 
de vijf private partijen het zelfde deden.

Om de slagingskans te verhogen, is het 
van belang de financiële haalbaarheid 
van de gebiedsontwikkeling vanaf het 
begin in ogenschouw te nemen. In de 
Bloemendalerpolder hanteerde men een 
zogenaamde ‘tekenen en rekenen’-aan-
pak. Dit hield in dat één werkgroep zich 
bezighield met het ontwerpen van de 
ruimtelijke plannen en dat tegelijkertijd 
een andere werkgroep de bijbehorende 
kosten en opbrengsten uitrekende. Dit 
‘tekenen en rekenen’-proces werd on-
dersteund door ontwerpers en planeco-
nomen, specialisten op het gebied van 
kosten en opbrengsten bij gebiedsont-
wikkelingen. Door het ontwerp van de 
plannen te combineren met het bere-
kenen van kosten en opbrengsten, kun-
nen plannen geoptimaliseerd worden en 
vergroot men de kans dat plannen ook 
uitgevoerd kunnen worden.
Ook is het van belang dat vertrouwen 
tussen publieke en private partijen tijd 
nodig heeft om te groeien. Gezamenlij-
ke idee-ontwikkeling kan bijdragen aan 
het succesvol sluiten van een contract. 
In de Bloemendalerpolder was met dit 
doel voor ogen, het proces opgebouwd 
in verschillende ronden. Tijdens de eer-
ste ronde werden breed geformuleerde 
uitgangspunten vastgelegd die in de 
volgende ronden steeds gedetailleerder 
werden uitgewerkt. Elke ronde eindigde 
met het tekenen van een contract over 
de inhoud van de ruimtelijke plannen, 
financiële zaken en de verdeling van ver-
antwoordelijkheden. In deze contracten 
werd overigens wel altijd de voorwaarde 
opgenomen dat de plannen goedgekeurd 
moesten worden volgens de wettelijke 
procedures. Om te voorkomen dat inter-
actief gemaakte plannen sneuvelen bij de 
officiële besluitvorming, is het overigens 
verstandig om politici en ambtenaren 
actief te betrekken bij de publiek-private 
planontwikkeling.
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woningprijzen lager worden, beseffen 
steeds meer partijen dat de tijd dat veel 
bijzondere publieke voorzieningen, zo-
als regionale groene gebieden, gefinan-
cierd konden worden uit planonderdelen 
die geld opbrengen, voorbij is. 
Mocht deze ruimte in specifieke geval-
len nog steeds aanwezig zijn, of op een 
gegeven moment weer komen, dan is het 
van belang om een paar succesfactoren 
in de gaten te houden. Beperk het aantal 
partijen rond de onderhandelingstafel. 
Combineer vanaf het begin het maken 
van ruimtelijke plannen met het uitre-
kenen van kosten en opbrengsten. Houd 
voor het publiek-private overleg, pu-
bliek-publiek en privaat-privaat overleg. 
Zorg als overheid voor een eigen grond-
positie, zorg ervoor dat de planologische 
toestemming niet zomaar weggegeven 
wordt en bouw, door in ronden steeds 
concreter te worden, geleidelijk het on-
derlinge vertrouwen op.

Tot slot blijft er bij dit soort gebiedsont-
wikkeling-projecten spanning bestaan 
tussen enerzijds het ideaal om op een 
financieel haalbare manier ruimtelijke 
kwaliteit te verbeteren en anderzijds de 
idee dat planologische ruimte niet te 
koop mag zijn. Dit blijft ook na bestude-
ring van gebiedsontwikkelingsprocessen 
een fundamentele discussie waarover 
het laatste woord nog niet gesproken is.

Over de auteur:
dr. ir. mr. H.e. van rij heeft dit artikel 
geschreven als universitair docent 
recht aan de faculteit Technische 
Bestuurskunde van de Technische 
Universiteit Delft. Per 1 november 
2009 is zij werkzaam als senior be-
leidsonderzoeker bij de Rekenkamer 
Rotterdam.

Bij het onderzoek naar gebiedsprocessen 
valt op dat partijen een succesvol gebied-
sproces verschillend definiëren. 

Spanning tussen idealen
Hierboven zijn we ervan uitgegaan dat 
een proces succesvol is als zowel de pu-
blieke voorzieningen als de winstgeven-
de onderdelen van het plan gerealiseerd 
worden en als de publieke voorzieningen 
betaald kunnen worden uit die onder-
delen van het plan die geld opbrengen. 
Daarnaast kan men een gebiedsontwik-
kelingsproces succesvol noemen als het 
vanuit democratisch oogpunt optimaal 
is. Met andere woorden er moeten zo 
veel mogelijk partijen betrokken worden 
en er moet zo veel mogelijk gebruik ge-
maakt worden van locale kennis. 
Tussen dit democratische ideaal en het 
ideaal van een financieel haalbaar plan 
realiseren met veel publieke voorzienin-
gen bestaat spanning. Om de onderhan-
delingen effectief te kunnen laten verlo-
pen en er op die manier voor te zorgen 
dat de financiering van de publieke voor-
ziening mogelijk wordt, is het noodzaak 
om het aantal partijen tijdens een pro-
ces als het ‘tekenen en rekenen’-proces 
te beperken. In de Bloemendalerpolder 
is geprobeerd om aan kritiek op deze 
geslotenheid tegemoet te komen door 
burgers te betrekken bij een ontwerp-
atelier. Daarnaast bleven natuurlijk de 
bestaande democratische processen in-
tact, zoals het vaststellen van de plannen 
door de democratisch gekozen organen. 
Ondanks dit bleef er spanning bestaan 
tussen de geslotenheid van het ‘teken en 
reken’-proces en het ideaal van de demo-
cratische legitimatie van gebiedsontwik-
kelingsprocessen.

Conclusie
Sinds de crisis is er veel veranderd ten 
aanzien van gebiedsontwikkeling. Nu de 
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Circa 6 miljoen vierkante meter (13%) 
kantoorruimte staat leeg en de leeg-
stand neemt in de huidige economi-

sche situatie snel toe. De leegstand concen-
treert zich in verouderde kantoorgebouwen 
op ongunstige vestigingslocaties, waardoor 
monofunctionele kantoorterreinen uit de ja-
ren ’70-’80 de dupe zijn. De hoge leegstand 
van kantoren in deze gebieden leidt niet al-
leen tot terugloop van inkomsten, maar ook 
tot achterstallig onderhoud, verpaupering, 
sociale onveiligheid, en een slecht imago. De 
opstapeling van problemen zorgt ervoor dat 
kantoorterreinen in een neerwaartse spiraal 
terecht komen. Eén van de probleemlocaties, 
is het kantoorterrein Amstel III in Amsterdam 
Zuidoost. Verderop in dit artikel zal, ter illus-
tratie, het stappenplan toegepast worden op 
deze locatie. 

Problemen kantoorterreinen
Men is het er over eens dat de leegstand aan-
gepakt moet worden, maar toch gebeurt dit 
slechts in beperkte mate. Zoals eerder onder-
zoek aantoont, kan transformatie van structu-
reel leegstaande kantoorgebouwen uitkomst 

bieden om de kantorenmarkt in evenwicht te 
brengen. Transformaties worden al veelvuldig 
en succesvol toegepast op leegstaande kanto-
ren in woonwijken en stadscentra, maar op 
monofunctionele kantoorterreinen, waar de 
leegstand het grootst is, wordt de aanpak nog 
nauwelijks gebruikt. Factoren die transforma-
ties op dergelijke locaties belemmeren zijn 
de monofunctionele invulling, geïsoleerde 
ligging en onsamenhangende opzet van het 
gebied, als ook de verspreide leegstand en ge-
fragmenteerde eigendomsverhoudingen.Een 
willekeurige functieverandering op gebouwni-
veau zal hierdoor niet succesvol zijn, want er is 
onvoldoende draagvlak voor nieuwe functies. 
Ook het creëren van een vliegwiel (transforma-
tie van een specifiek gebouw als trekker voor 
het gebied) blijkt niet te werken; door de trans-
formatie wordt niet de ‘kritische massa’ be-
reikt die noodzakelijk is om een omslagpunt 
voor het gebied te bereiken. Om de neerwaart-
se spiraal van kantoorterreinen te doorbreken, 
zullen deze een multifunctioneel karakter 
moeten krijgen. Alleen een grootschalige aan-
pak lijkt dit te kunnen bewerkstelligen. Door 
gebiedsgerichte herontwikkeling kan het mo-

EEN STAPPENPLAN

Transformatie van kantoorterreinen

In de Nederlandse kantorenmarkt is door overmatige ontwikkeling van nieuwe kan-

toren de afgelopen jaren grote structurele leegstand ontstaan. Veel leegstand is 

geconcentreerd op monofunctionele kantoorterreinen. Transformatie van een en-

kel kantoor zal in een dergelijk gebied geen uitkomst bieden. Een gebiedsgerichte 

transformatie is noodzakelijk. Daarmee is echter nog geen ervaring opgedaan. Dit 

artikel beschrijft en beargumenteert voor het eerst een stappenplan voor gebieds-

gerichte transformatie van kantoorterreinen. 

door Hilde Remøy MSc,  Ir. Marianne Schalekamp en mr.dr. Fred Hobma
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nofunctionele kantoorgebied op buurtniveau 
getransformeerd worden tot een levendig, ste-
delijk gebied, waarna de ontwikkelingen zich 
als een olievlek over het gebied verspreiden 
en de neerwaartse spiraal doorbroken wordt. 
Uiteraard draagt deze aanpak ook bij aan een 
evenwichtige Nederlandse kantorenmarkt.

aanpak kantoorterreinen
Door de omvang in investeringen en tijd bij 
een gebiedsgerichte herontwikkeling zijn de 
risico’s zo hoog dat geen enkele partij deze al-
leen kan dragen. Het grootschalig herontwik-
kelen van kantoorterreinen is daarom alleen 
mogelijk als betrokken en mogelijk geïnteres-
seerde partijen; gemeente, beleggers, ontwik-
kelaars & woningcorporaties, samenwerken. 
Dat alle partijen eigen belangen hebben in het 
gebied en daarmee eigen wensen wat betreft 
de invulling van de aanpak, bevordert het re-
aliseren van samenwerking niet. Het proces 
om tot een gezamenlijke aanpak te komen zal 
daarom vooral gericht zijn op het op één lijn 
krijgen van alle partijen. Om dit voor elkaar 
te krijgen is een stappenplan opgesteld dat 
het proces om te komen tot gebiedsgewijze 
herontwikkeling structureert, en deze wordt 
getoetst op de ‘critical case’ Amstel III in 
Amsterdam. Dit is een monofunctioneel kan-

toorterrein waarin de beschreven problemen 
duidelijk aanwezig zijn. Zoals de wethouder 
van de gemeente Amsterdam, Maarten van 
Poelgeest, stelt: “Het kantoorgebied is nooit 
een succes geweest”. 
Door betrokkenen stapsgewijs door het pro-
ces mee te nemen en aan te geven aan welke 
voorwaarden per stap moet worden voldaan, 
kunnen knelpunten in het proces inzichtelijk 
worden gemaakt. Het sturen op deze knel-
punten maakt gebiedsgerichte herontwik-
keling van kantoorterreinen in de toekomst 
eerder haalbaar, anders dan reeds aanwezige 
stappenplannen die gebruikt kunnen worden 
bij de aanpak van één object. Groot verschil is 
dat voor gebiedsgerichte herontwikkeling het 
coalitievormingsproces van essentieel belang 
is, terwijl dit bij de herontwikkeling van een 
gebouw met één eigenaar geen rol speelt. 

stappenplan
Het stappenplan is gebaseerd op literatuurstu-
die, expertinterviews en modelberekeningen. 
Het plan bestaat uit vijf verschillende stappen 
die ieder succesvol doorlopen moeten worden 
om uiteindelijk tot een gezamenlijke haal-
bare business case voor de herontwikkeling 
van een kantoorterrein te komen. De stappen 
structureren het proces en geven voorwaarden 
waaraan voldaan moet worden.
•  Voor een gezamenlijke gebiedsgerichte aan-

pak is allereerst voldoende ‘sense of urgency’ 
bij alle partijen van groot belang. Men moet 
de problemen onderkennen, de noodzaak en 
urgentie van grootschalig ingrijpen zien en 
tevens bereid zijn om hieraan deel te nemen. 
Er is pas voldoende ‘sense of urgency’ als één 
van de partijen als initiatiefnemer in het pro-
ces wil functioneren.

•  In de tweede stap start de initiatiefnemer 
een onderzoek naar hoe de neerwaartse spi-
raal van het kantoorgebied te doorbreken is, 
of herontwikkeling mogelijk is en naar de 
potentie voor een dergelijke herontwikke-
ling. Als de monofunctionele kantoorlocatie 
voldoende aanknopingspunten biedt voor 
multifunctionele herontwikkeling, zal de ini-

Overzicht Hogehilweg amsterdam
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tiator hiervoor een algemene visie opstellen. 
Dit alles dient ter voorbereiding op de nood-
zakelijke samenwerking die in de volgende 
stappen vormgegeven zal worden.

•  Na het onderzoek zoekt de initiatiefnemer 
de meest geschikte samenwerkingspartners 
uit waarmee gezamenlijke ambities worden 
vastgelegd. De coalitie van samenwerkings-
partners bestaat uit publieke partijen die de 
plannen kunnen faciliteren en private par-
tijen die herontwikkeling succesvol kunnen 
realiseren (dankzij bezit, lange termijn stra-
tegie en ontwikkelmogelijkheden). Aange-
vuld met passieve samenwerkingspartners 
(eigenaren), moet de coalitie uiteindelijk mi-
nimaal 40% van alle posities bezitten voor 
een haalbaar plan1. Dit bezit zal de coalitie 
willen maximaliseren om het aandeel ‘free-
riders’ te minimaliseren. 

•  Als eerste toets voor de haalbaarheid van de 
herontwikkeling zal de coalitie verschillende 
scenario’s opstellen en daar met behulp van 
een quickscan de financiële haalbaarheid 
van bepalen. De scenario’s moeten voldoen 
aan de gezamenlijk opgestelde eisen en mi-
nimaal één van de opties moet een neutraal 
of positief financieel resultaat opleveren.

•  In de laatste stap wordt door middel van ge-
zamenlijk tekenen, rekenen en samenwer-
ken de business case verder vormgegeven. 
Het doel van het stappenplan is immers om 
tot een gezamenlijke aanpak te komen, maar 
partijen willen zich pas vastleggen als pre-
cies bekend is hoe de ingreep eruit zal zien. 
Als resultaat van deze stap zal de coalitie uit-
eindelijk de samenwerkingsovereenkomst 
ondertekenen waarmee de eerste concrete 
stap naar herontwikkeling een feit is.

Bovenstaand stappenplan onderscheidt zich 
ten opzichte van andere processen vooral in 
het feit dat er voor de herontwikkeling van een 
locatie ‘sense of urgency’ bij alle partijen nood-
zakelijk is en er voldoende aanknopingspun-
ten voor multifunctionalisering van het gebied 
aanwezig moeten zijn. Ook zal de te vormen 
coalitie voldoende bezit moeten hebben om 

met de (boek)waarden van de aanwezige objec-
ten tot een haalbaar plan te kunnen komen.
Amstel III in Amsterdam Zuidoost kampt 
met veel leegstand en is hierdoor in een neer-
waartse spiraal terecht gekomen. Het is één 
van de grootste bedrijven- en kantoorterreinen 
in de Amsterdamse regio en gelegen naast het 
ArenA gebied dat de afgelopen jaren is her-
ontwikkeld tot een multifunctioneel stedelijk 
gebied. Gebiedsgerichte herontwikkeling van 
een deel van Amstel III zou de neerwaartse 
spiraal kunnen doorbreken, maar tot op heden 
is er niets gerealiseerd. Een deelgebied waar 
alle factoren samenkomen die herontwikke-
ling van kantoorterreinen belemmeren, maar 
welke gunstig gelegen is ten opzichte van de 
ArenA, is het ‘Hogehilweggebied’. 
Hoewel de leegstand van kantoren in het 
‘Hogehilweggebied’ 55% van de verhuur-
bare vloeroppervlakte bedraagt, lijkt dit on-
voldoende om algemene ‘sense of urgency’ 
voor een ingreep op te wekken. Beleggers 
ondervinden naar eigen zeggen momenteel 
nog weinig hinder van de leegstand. De ge-
meente Amsterdam wil wel optreden als ini-
tiatiefnemer, maar dat is zinloos als anderen 
niet willen meewerken. Ontwikkelaars en 
woningcorporaties zien onvoldoende moge-
lijkheden om waardeverhoging te realiseren, 
omdat er onvoldoende potentie voor her-
ontwikkeling is. Dit gecombineerd met de 
verschillende visies van actoren, gefragmen-
teerde eigendommen en minimaal bezit van 
strategische partners maakt het vormen van 
een coalitie waarmee de ingreep gerealiseerd 
kan worden op dit moment onmogelijk. Dat 
de herontwikkeling van het ‘Hogehilweg-
gebied’ nu niet mogelijk is, wil niet zeggen 
dat de ingreep nooit gerealiseerd kan wor-
den. Met behulp van het stappenplan kan 
achterhaald worden op welke vlakken ge-
stuurd moet worden om herontwikkeling in 
de toekomst mogelijk te maken. Gebaseerd 
op interviews met betrokken actoren is stap 
voor stap gecheckt op welke wijze aan de 
voorwaarden voldaan kan worden.

1  Het percentage van 40 resulteert uit een aanname van de minimale omvang van nieuwe functies in een gebied na herontwikkeling van 
60% en een intensivering van de bestaande bebouwing tot FSI 1,5. (gebaseerd op onderzoek Van den Hoek: Van den Hoek, 2008. ‘The 
MXI as tool for urban planning and analysis’, Amsterdam: INBO
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1. Vrijwel alle knelpunten zijn gelegen in 
het feit dat de problemen onvoldoende wor-
den ervaren door betrokkenen en dat er 
onvoldoende aanknopingsmogelijkheden 
zijn voor herontwikkeling. De neerwaartse 
spiraal van het ‘Hogehilweggebied’ kan pas 
doorbroken worden als er daadwerkelijk al-
gemene ‘sense of urgency’ heerst. Daarom 
zal de initiatiefnemer moeten wachten tot 
de negatieve ontwikkelingen in het gebied, 
en daarmee de ‘sense of urgency’ toenemen. 
Zeker nu het aandeel leegstaande kantoren 
nog steeds stijgt en herstel op de kantoren-
markt voorlopig niet te verwachten is, zal er 
wellicht meer ‘sense of urgency’ ontstaan. 

2. In de tussentijd zou de herontwikkeling 
van het naastgelegen Atlas complex gevolgd 
moeten worden, want de ontwikkeling die 
hier gaande is, introduceert andere functies 
dan kantoren en biedt zodanig aanknopings-
punten om in de toekomst ook het Hoge-
hilweggebied te multifunctionaliseren. Het 

Atlas complex vormt namelijk de verbinding 
met het multifunctionele ArenA gebied en 
deze connectie is cruciaal voor een succes-
volle herontwikkeling. Het succesvol heront-
wikkelen van het Atlas gebied zal daarnaast 
een extra stimulans zijn voor eigenaren in de 
omgeving om ook de waarde van hun bezit 
door ingrijpen te verhogen.
De gemeente Amsterdam heeft inmiddels, 
zoals stap 2 van het stappenplan aangeeft, 
onderzoek laten verrichten en een visie op-
gesteld: Urban district Amstel III. 

3. Wanneer er voldoende aanknopingspun-
ten voor herontwikkeling aanwezig zijn, zul-
len mogelijke samenwerkingspartners voor 
de gemeente, zoals woningcorporaties en 
ontwikkelende beleggers, interesse tonen en 
eigendommen in het gebied verwerven om 
in een later stadium een coalitie te kunnen 
vormen voor de herontwikkeling van het 
‘Hogehilweggebied’. Deze eigendommen 
moeten liefst in een vroeg stadium verkre-

Huidige ontwikkelingen Amstel III1

Het onderzoek waarop dit artikel is gebaseerd is afgerond in april 2009. Sindsdien 
is de gemeente druk doende geweest met het ontwikkelen van een visie voor de 
toekomst van het kantoorterrein: Urban district Amstel III. De komende jaren zal 
het monofunctionele gebied moeten veranderen in een metropolitaans woonwerk-
gebied. De gemeente wil in het herontwikkelingsproces vooral faciliteren en de 
uitvoering aan de markt overlaten. In het onderzoek dat heeft geresulteerd in het 
door ons voorgestelde stappenplan wordt juist gepleit voor een actieve houding 
van zowel publieke als private partijen. Op basis hiervan verwachten wij dat de 
herontwikkeling van Amstel III moeizaam op gang zal komen. Maar er liggen, vol-
gens ons, meer mogelijkheden voor Amstel III in de toekomst. Mocht de realisatie 
van woningen in het gebied in 2020 niet voldoende op gang zijn gekomen, dan 
kan een gemeentelijke aankoopstrategie tot de mogelijkheden behoren. Een nieuw 
financieel instrumentarium hiervoor is al in de maak; De stad wil een lokale heffing 
introduceren om daarmee het herontwikkelen van bestaande kantoren en andere 
gebouwen door te zetten.2

1  Projectbureau Zuidoostlob (gemeente Amsterdam), 2009. ‘Urban district Amstel III. Anders wonen en werken tussen Arena en 
AMC’, conceptvisie Amstel III 2040

2  FD, 2009. ‘Amsterdam wil heffing voor herontwikkeling stad’, FD 05-10-2009
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gen worden, want de succesvolle eerste her-
ontwikkeling van het Atlas gebied zal specu-
lanten in de directe omgeving aantrekken 
waardoor de financiële haalbaarheid van het 
project ‘Hogehilweggebied’ in het geding 
komt. Tijdig verwerven van posities door pri-
vate partijen levert een grotere kans op een 
succesvolle coalitie.

4. Een quickscan laat zien dat de heront-
wikkeling van het ‘Hogehilweggebied’ een 
financieel haalbare business case kan ople-
veren. De marges zijn wel klein door de hoge 
boekwaarden van de kantoren. 

5. Het feit dat beleggers hun portefeuilles tij-
dens de economische crisis moeten afboeken 
brengt wellicht mogelijkheden, want de hoge 
boekwaarden van de kantoren worden nu 
eindelijk verlaagd, waardoor transformatie 
van kantoorgebouwen interessanter wordt. 
Tot dusver kan de crisis de herontwikkeling 
van kantoorterreinen echter niet op gang 
brengen, omdat de risico’s van een dergelijk 
project hoog zijn. Juist in moeilijke tijden 
zullen actoren risicovolle projecten mijden 
en is het rond krijgen van financiering lastig. 
Eventueel zou de overheid een doorslagge-
vende rol kunnen spelen door garant te staan 
voor de financiering van de herontwikkeling, 
maar dat vindt de gemeente op dit moment 
een te groot risico. Ook het doen van stra-
tegische aankopen door de gemeente en het 
toestaan van tijdelijke nieuwe functies in het 
gebied kan herontwikkeling dichterbij krij-
gen. Ondanks deze mogelijkheden lijkt het 
gezamenlijk kunnen creëren van een haal-
bare business case tussen publiek en privaat 
op de korte termijn niet haalbaar. 

Conclusies
Het doorbreken van de neerwaartse spiraal 
in een kantoorterrein zoals Amstel III is al-
leen mogelijk als minimaal een deelgebied, 
bijvoorbeeld het ‘Hogehilweggebied’, wordt 
herontwikkeld. Alleen bij een grootschalige 
aanpak zal er voldoende kritische massa ge-

creëerd worden en een ontwikkeling op gang 
komen waarmee het gehele kansloze mono-
functionele kantoorterrein zich tot een goed 
functionerend multifunctioneel gebied kan 
ontwikkelen (olievlekeffect). De herontwik-
keling van het ‘Hogehilweggebied’ is com-
plex, maar het zorgvuldig doorlopen van de 
vijf opgestelde stappen, het aangrijpen van 
knelpunten en het inspringen op kansen die 
zich voordoen (al dan niet afkomstig uit de 
huidige financiële crisis), kan leiden tot een 
succesvolle herontwikkeling. Op deze manier 
wordt niet alleen het imago en toekomstbe-
stendigheid van Amstel III verbetert, maar 
wordt ook bijgedragen aan de gezondheid 
van de kantorenmarkt. 

Na het opstellen en toepassen van het stap-
penplan dat gebaseerd is op financiële, 
functionele en juridische voorwaarden moet 
opgemerkt worden dat de ‘zachte’ kanten 
eveneens van essentieel belang zijn bij het 
op gang brengen van een proces. Bij het op 
één lijn krijgen van de verschillende partijen 
spelen juist de menselijke aspecten ook een 
grote rol. Zo zal een enthousiasmerende ini-
tiatiefnemer die zich opstelt als entrepreneur 
veel meer bereiken dan een terughoudend 
persoon. Hij moet onder meer zien wan-
neer het ‘policy window’ open staat, zodat 
problemen en oplossingen kunnen worden 
gekoppeld. Het is daarom van groot belang 
dat de betrokken partijen de juiste persoon 
op de juiste plek zetten. Alleen dan is de 
herontwikkeling van een kantoorterrein te 
realiseren.

Toekomst
Monofunctionele kantoorterreinen lijken op 
den duur grote problemen te veroorzaken. 
Ze zijn slecht voorbereid op de toekomst en 
na een exploitatieperiode van 20-30 jaar is 
groots ingrijpen nodig om het gebied weer 
aantrekkelijk te maken voor gebruik, een 
ingreepniveau dat in andere stedelijke gebie-
den onnodig is. Het is dan ook verwonderlijk 
te noemen dat er nog steeds monofunctio-
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nele kantoorterreinen worden ontwikkeld en 
dat gemeenten hieraan meewerken. Op de 
korte termijn levert het weliswaar inkomsten 
voor de gemeente, maar op de lange termijn 
gaan grote problemen ontstaan. Zelfs als 
de gemeente de grond in erfpacht uitgeeft, 
heeft zij naderhand nauwelijks invloed op 
de exploitatie van het gebied op de lange ter-
mijn. Om de toekomstwaarde van nieuwe 
ontwikkelingen te waarborgen, zal een lange 
termijn visie naar de invulling van werkge-
bieden nodig zijn. Een multifunctionele ont-
wikkeling lijkt de meest geschikte methode 
om een gebied met een lange levensduur 
te realiseren. De inzichten uit dit artikel 
zijn hiermee relevant voor bijvoorbeeld de 
Zuidas. Ook daar moet in verband met de 
toekomstbestendigheid van het gebied wor-
den gewaakt voor een te sterke dominantie 
van kantoren ten opzichte van andere func-
ties.
Mocht men toch kiezen voor de ontwikke-
ling van monofunctionele werkgebieden, 

moet rekening gehouden worden met het 
feit dat deze slechts een korte levensduur 
hebben en dat het gebied na 20 tot 30 jaar 
herontwikkeld moet worden. Alleen als alle 
kantoorontwikkelingen worden gerealiseerd 
met het oog op de toekomst, zal de Neder-
landse kantorenmarkt gezond worden!
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De creatieve industrie als katalysa-
tor voor de herontwikkeling van 
wijken; het is een breed bediscus-

sieerd onderwerp. In tijden waarin steden 
niet alleen met elkaar samenwerken om 
gemeenschappelijke doelen te bereiken, 
maar vooral ook met elkaar in competi-
tie zijn, spelen de zogenoemde creatieve 
stad en creatieve industrie een centrale 
rol (Aalst e.a., 2005; Florida, 2003; Wijn, 
2003). Dit opent een nieuwe wereld bin-
nen de vastgoedontwikkeling. Steden 
besteden meer en meer aandacht aan de 
ontwikkeling van creativiteit in hun stad. 
Eindhoven profileert zich als designstad, 
Arnhem als modestad, Enschede kiest 
voor muziek en nieuwe media, Leiden 
voor creatieve communicatie-industrie en 
Hengelo voor kunst, ontwerp en ambacht 
(Straaten & Maverick, 2008). De veronder-
stelling is dat creativiteit een positief effect 
heeft op het sociale klimaat in de wijk, de 
herkenbaarheid van de stad bevordert en 
daarmee de stad naar verwachting aan-
trekkelijker maakt voor private investeer-
ders (Jeanotte, 2008; Russo & Borg, 2006; 
Gertler, 2004). Kortom, creativiteit heeft 
een sleutelpositie verworven in de ont-
wikkeling van steden omdat de stad zich 

hiermee gunstig van andere steden kan 
onderscheiden en bovendien een duur-
zame groei stimuleert. De stimulering en 
professionalisering van de ontwikkeling 
van creatieve industrie lijkt hiermee waar-
devol. Naast de breed gedeelde overtuiging 
dat de creatieve industrie een significante 
rol speelt bij de (her)ontwikkeling van 
steden, neemt de onzekerheid over de 
vermeende positieve effecten echter toe. 
Omdat de bewijzen voor deze effecten niet 
altijd hard zijn en de investeringen vaak 
groot, is het zinvol dieper in te gaan op de 
veronderstellingen over de stedelijke waar-
de van de creatieve industrie en een model 
te ontwerpen waarmee concepten ontwik-
keld kunnen worden die deze waarde voor 
de omgeving optimaliseren. 
Het resultaat van het hieronder beschre-
ven afstudeeronderzoek (Verschoor, 
2009) bestaat uit een conceptontwikke-
lingsmodel, een drietal concepten voor 
creatieve broedplaatsen en een roadmap 
die ondersteuning biedt bij het selecte-
ren van een concept voor een specifieke 
context. De belangrijkste conclusie is dat 
creatieve broedplaatsen kunnen fungeren 
als katalysator voor de herontwikkeling 
van delen van de stad. De functie van ka-

CONCEPTONTWIKKELING 

Creatieve broedplaatsen 

De creatieve industrie, waarvan creatieve broedplaatsen deel uit maken, wordt door 

een toenemend aantal partijen gezien als dé katalysator voor herontwikkeling van 

wijken en buurten. Aan welke voorwaarden moet een concept voor een creatieve 

broedplaats voldoen om het gewenste effect op de omgeving te behalen? Iedere 

buurt vraagt immers om een katalysator met een andere impact.

door Mieke Verschoor MSc, ir. Rianne Appel-Meulenbroek en ir. Leonie van de Ven 
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talysator kan – afhankelijk van de context 
– worden ingevuld. Voorwaarde is dat er 
actief gestuurd wordt op het optreden van 
een sociale, economische, culturele en/of 
fysieke impact.
Creatieve broedplaatsen; het zijn de ge-
bouwen waarin creatieve ondernemers 
werken en soms ook  wonen. De plekken 
danken hun succes enerzijds aan de mix 
van professionals en starters, de interactie 
tussen verschillende creatieve disciplines 
en de innoverende werking die van dit al-
les uit gaat. De rest van het succes is toe te 
schrijven aan de veronderstelling dat crea-
tieve broedplaatsen kunnen functioneren 
als katalysator bij stedelijke herontwikke-
lingsprocessen. Dit heeft recentelijk ge-
leid tot hoge verwachtingen van creatieve 
broedplaatsen in het algemeen. Uit het li-
teratuuronderzoek (89 artikelen) bleek dat 
creatieve broedplaatsen inderdaad een so-
ciale, economische en/of culturele impact 
op hun omgeving kunnen hebben. Mits 
hier in de programmering van activiteiten 
en samenstelling van huurders en functies 
(het concept) actief op gestuurd wordt, kan 
de inzet van een creatieve broedplaats van 
invloed zijn op de revitalisering van ach-
tergebleven, soms zelfs ‘overbodige’ delen 
van de stad. 
Tijdens een expertmeeting met 14 deelne-
mers werden veel van de resultaten uit het 
literatuuronderzoek herkend. De culturele 
impact, veelal gerelateerd aan het werk en 
de carrière van de broedplaatsgebruikers, 
werd het meest breed gedragen. Ook de 
sociale en economische impact werden 
uitgebreid benoemd, alleen kon men deze 
met minder zekerheid als directe gevol-
gen van de aanwezigheid van een crea-
tieve broedplaats zien. De expertmeeting 
leidde ook tot de toevoeging van een vier-
de categorie impacts; de fysieke impacts. 
In interviews met broedplaatsgebruikers 
van drie uiteenlopende broedplaatsen 
kwam bovendien naar voren dat de groot-

te (in m2), de mate van commercialiteit 
(de functie) en de locatie van de creatieve 
broedplaats de programmatische moge-
lijkheden kunnen verruimen en beper-
ken. Daardoor hebben deze drie factoren 
grote invloed op de conceptontwikkeling. 
De relatie tussen creatieve broedplaats en 
context (locatie) blijkt daarmee voldoende 
aanleiding te geven tot het maken van on-
derbouwde keuzen voor de invulling van 
het concept. 
Met alle impacts uit het literatuuronder-
zoek, de expertmeeting en de interviews 
en met behulp van een conceptontwik-
kelingsmodel zijn drie concepten ontwik-
keld met ieder hun eigen, op de context 
afgestemde stedelijke waarde. 

Conceptontwikkeling
Het gebruikte conceptontwikkelingsmo-
del (figuur 1) is afgeleid van de TCN-flow 
(Sentel & Elst, 2008). Hierin vormt niet 
de locatie, maar het vastgoedproduct – in 
dit geval de creatieve broedplaats - het uit-
gangspunt. Mogelijke functies, huurders 
en de soort beleving zijn immers bekend. 
De context wordt daar vervolgens bij ge-
zocht. De ideale broedplaats wordt steeds 
geconfronteerd met een andere context 
waardoor er kleine aanpassingen aan het 
ideaalproduct worden gedaan om zo goed 
mogelijk aan te sluiten op de omgeving. 
Wanneer de creatieve broedplaats en de 
context goed op elkaar worden afgestemd, 
kan de creatieve broedplaats een ruimte-
lijke impact hebben op de context. Indien 
er te veel aanpassingen gedaan moeten 
worden, wordt de context als ‘ongeschikt 
voor creatieve broedplaatsen’ bestempeld. 
De confrontaties zijn weergegeven in de 
confrontatiematrix in figuur 2. In de eer-
ste kolom staan alle verschillende soorten 
contexten benoemd: tien woonmilieus en 
twee niet-woonmilieus. De woonmilieus 
zijn afgeleid van een studie naar woonmi-
lieus van Dignum (2004). Gegevens als de 
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gemiddelde OZB-waarde, mate van werk-
loosheid, afkomst bewoners, etc. zijn van 
deze milieus beschikbaar. In de eerste rij 
staan de impacts benoemd, vertaald naar 
producteigenschappen die de desbetref-
fende impact tot gevolg kunnen hebben.
Voorbeelden van overwegingen op grond 
waarvan de matrix is ingevuld, zijn de vol-
gende drie. Een context die tekenen ver-
toont van een bovengemiddelde sociaal-
economische problematiek (bijvoorbeeld 
hoge werkloosheid en/of hoge bijstands-
afhankelijkheid) zal gebaat zijn bij de 
sociale eigenschappen van een creatieve 
broedplaats. Deze eigenschappen heb-
ben stuk voor stuk oog voor verandering 
bij omwonenden op individueel en maat-
schappelijk niveau. Denk aan het aanle-
ren van vaardigheden en het bevorderen 
van ontmoeting tussen mensen (in de 
matrix vertegenwoordigd met de termen 
‘ontwikkeling’ en ‘ontmoeting’). Het komt 
er op neer dat er bij creatieve broedplaat-
sen voor deze contexten gezocht zal wor-
den naar gebruikers die (kunst)projecten 
met deze doelstellingen willen doen. Het 
tweede voorbeeld zijn de contexten waarin 
de mutatiegraad hoog is. Een hoge muta-
tiegraad betekent dat er relatief veel wordt 
verhuisd en de woonduur van de bewo-

ners niet erg hoog is. Het betreft hier bij-
voorbeeld inbreidingslocaties. Deze typen 
context zijn typisch gebaat bij een toena-
me van de mogelijkheden tot ‘ontmoeting’ 
tussen omwonenden. Het derde voor-
beeld betreft contexten waarin het aandeel 
woningen met een ozb-waarde < €150.000 
groter is dan het stedelijk gemiddelde. 
Hier zijn de economische eigenschappen 
‘attractie’ en ‘extraversie’ belangrijk. Deze 
zijn er immers op gericht de buurt zicht-
baar te verlevendigen met culturele func-
ties die aansluiten op de vraag. 

Concepten
De confrontaties leidden tot de drie con-
cepten Expose, Interact en Attract. In de 
‘volwassen’, attractieve delen van de stad 
waar het concept Expose voor is bedoeld, 
dreigt veelal een verarming van het (cul-
turele) voorzieningenaanbod. De kosten 
voor woon- en werkruimte is in deze 
buurten voor startende en mid-career 
ondernemers nauwelijks op te brengen. 
Kleine modewinkels, platenzaakjes, ga-
leries en designateliers dreigen hierdoor 
plaats te moeten maken voor (meer van 
dezelfde) vestigingen van mode- en pro-
ductketens. Expose kan in dergelijke wij-
ken een krachtig, exclusief en innovatief 

Context

Concept

Product

confrontatie

centrum-(rand)
welgesteld stedelijk

aansluiting
transitie

overgang
stadsvernieuwing

inbreiding
stadsrand en dorp

verlaten kantoren
verlaten industrie

Sociale kapitaaleigenschappen
Economische kapitaaleigenschappen

Culturele kapitaaleigenschappen
Fysieke kapitaaleigenschappen

Huurdersprofiel en functiesamenstelling
Programmering

Kritieke succesfactoren
Doelstellingen

Figuur 1  ▶ CONCEPTONWIKKELINGSMODEL
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voorzieningenaanbod bieden. Dit concept 
zet de diversiteit van het creatieve onder-
nemerschap en de cultuurproductie cen-
traal en biedt mogelijkheden dit te mani-
festeren aan bezoekers. Op deze locaties 
is de ontwikkelaar en/of (toekomstige) 
eigenaar niet zonder meer aan te wijzen. 
De overheid zal in de meeste gevallen als 
hoofd- of cofinancier optreden. Het is voor 
hen interessant omdat startende onderne-
mers een kans wordt geboden, een nieuw 
attractief punt in de buurt gerealiseerd 
wordt en lang leegstaande panden zoals 
oude schoolgebouwen voor deze functie 
in aanmerking komen. Woningcorpora-
ties hebben hier vaak relatief weinig bezit 
waardoor de impact voor hen van minder 
belang is. Tenzij het een financieel ren-
dabel project is, zullen ontwikkelaars in 
deze woonmilieus eerder neigen naar een 
meer rendabele ontwikkeling. De belang-
rijkste kritieke succesfactoren van Expose 
zijn:
•  het vinden van een vastgoedobject waar-

in ook ruimte gerealiseerd kan worden 
voor   cultuurmanifestatie;

•  het vinden van huurders die een consu-
mentgeoriënteerde functie willen exploi-
teren; het voorzien in programmering 
die ontmoetingen tussen omwonenden 
uitlokt.

De doelstellingen van Expose kunnen 
gemeten worden door de gebruikers de 
mate van cultuurinnovatie te laten beoor-
delen, zicht te hebben op het aantal bezoe-
kers tijdens cultuurmanifestaties en door 
de mate van zichtbaarheid van de interne 
bedrijvigheid (etalages e.d.) te stimuleren. 
De huurprijzen variëren van 35 tot 60 
euro/m2/jaar voor respectievelijk starters 
en professionals. Broedplaats Westerdok 
in Amsterdam is een broedplaats op een 
echte Expose-locatie. 
Ook zijn er een enkele keer wel overeen-
komsten te herkennen tussen bestaande 
broedplaatsen en de ontwikkelde concep-

ten. Broedplaats Westerdok kent namelijk 
exclusieve en zeer diverse voorzieningen 
waar de nieuwe bewoners van het nieuw 
opgeleverde en ‘chique’ woonmilieu op 
het Westerdok gebruik van maken. In 
Broedplaats Westerdok zijn bijvoorbeeld 
designwinkels met bijzondere tassen en 
vormgegeven producten te vinden, maar 
ook een galerie, een architectenbureau en 
ruimte voor teken- en schildercursussen 
voor jong en oud.

Bij de aanpak van probleemwijken worden 
kunstenaarsgroepen en creatieve onder-
nemers door het tweede concept Interact 
verbonden aan wijkbelangen. In Interact 
staat de interactie tussen de broedplaats-
gebruikers en de buurt met zijn bewoners 
centraal. Zo wordt de bestaande mono-
functionaliteit van de buurt doorbroken, 
levendigheid gecreëerd en de interactie 
met de omwonenden opgezocht. De wij-
ken waarvoor Interact het meest geschikt 
is, kennen een relatief lage sociaal-econo-
mische status. Interact streeft ernaar een 
buurt gezonder te maken door het func-
tioneren van de bewoners van de buurt 
als uitgangspunt te nemen. Er bestaat 
een goede kans dat een meer gezonde 
wijk leidt tot een meer gewaardeerde wijk. 
Omdat woningcorporaties in deze wijken 
vaak veel bezit hebben, zullen zij een be-
langrijke speler zijn in de ontwikkeling 
en exploitatie van Interact. Kritieke suc-
cesfactoren voor de ontwikkeling zijn:
•  het vinden van een woningcorporatie die 

bereid is te investeren;
•  het betrekken van omwonenden in de 

projecten van de broedplaatsgebruikers;
•  het stellen van haalbare en concrete 

doelstellingen voor de creatieve onder-
nemers;

•  het voorzien in programmering die de 
gewenste sociale impact nastreeft.

Omdat Interact een echte ontmoetings-
plek wil zijn met bekendheid onder de 
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buurtbewoners, is een centrale locatie 
zoals een plein het allerbeste. De doel-
stellingen zijn te meten aan de hand van 
het aantal omwonenden dat bij projecten 
betrokken wordt, de beoordeling van die 
betrokkenheid en de beoordeling van de 
creatieve ondernemers over hun eigen 
projecten. Voor Interact liggen de huren 
tussen de 30 en 45 euro/m2. Een praktijk-
voorbeeld dat overeenkomt met de eigen-
schappen van Interact is Redlees Studios. 
Dit is een kunstenaarscentrum in Isle-
worth, ten westen van Londen, waar 20 
kunstenaars in ruil voor lage huur ieder 
gedurende 1 uur per week educatieve pro-
gramma’s voor omwonenden verzorgen. 
Het complex opende in 1995 en functio-
neert nog altijd als creatieve broedplaats. 
De gemeente, met veel ervaring in het 
ondersteunen van mogelijkheden voor de 
kunst- en vrijetijdssector, zorgt ervoor dat 

de kunstenaars en de omwonenden niet 
geïsoleerd van elkaar leven.

Het derde concept, Attract, zorgt voor 
een culturele impuls door met een uit-
gekiende programmering en retailkeuze 
veel publiek en aandacht te trekken naar 
vooralsnog verlaten industriële en kan-
torenlocaties. Het karakter en imago van 
de in onbruik geraakte terreinen verande-
ren, wat ten goede komt aan toekomstige 
ontwikkelingen. Attract is typisch een 
broedplaats die door projectontwikkelaars 
gefi nancierd wordt die meerdere grond-
posities in de omgeving hebben. Tijdens 
de planvormingsfase zetten zij creatieve 
bedrijvigheid in als middel om de locatie 
opnieuw op de kaart te zetten en onder 
de aandacht van de bevolking te brengen. 
Een dergelijke tijdelijke invulling blijkt 
een positief eff ect te hebben op de uitein-

Figuur 2  ▶ CONFrONTATIEMATrIX PrODUCT EN CONTEXT

Woonmilieus 
Centrum - x - - - - - - - - x x - x x x x x x x x x x A
Centrumrand - x - - - - - - - - x - - x x x x x x x x x x A
Welgesteld stedelijk - - - - - - - - - - - - - x x x - - - x - x x D
Aansluiting - - - - - - - - - - - - - x x x - - - x - x x D
Transitie x x x x x x x x x - x x - - x x - - x x x x x B
Overgang x x x x x x x x x - x - - - x x - - x x x x x B
Stadsvernieuwing x x x x x x x x x - x - - - x x - - x x x x x B
Stadsrand - - - - - - - - - - - - - x x x - - - x - x x D
Inbreiding - x - - - - - - - - x x - x x x x x x x x x x A
Dorp - - - - - - - - - - - - - x x x - - - x - x x D
Niet-woonmilieus 
Leegstaande kantoren - - - - - - - x x x x x x x x x - - x x x x x C
Leegstaande industrie - - - - - - - x x x x x x x x x - - x x x x x C
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Product Sociaal Economisch Cultureel Fysiek Broedplaatstype 

Centrum - x - - - - - - - - x x - x x x x x x x x x x A
Centrumrand - x - - - - - - - - x - - x x x x x x x x x x A
Welgesteld stedelijk - - - - - - - - - - - - - x x x - - - x - x x D
Aansluiting - - - - - - - - - - - - - x x x - - - x - x x D
Transitie x x x x x x x x x - x x - - x x - - x x x x x B
Overgang x x x x x x x x x - x - - - x x - - x x x x x B
Stadsvernieuwing x x x x x x x x x - x - - - x x - - x x x x x B
Stadsrand - - - - - - - - - - - - - x x x - - - x - x x D
Inbreiding - x - - - - - - - - x x - x x x x x x x x x x A
Dorp - - - - - - - - - - - - - x x x - - - x - x x D

Centrum - x - - - - - - - - x x - x x x x x x x x x x A
Centrumrand - x - - - - - - - - x - - x x x x x x x x x x A
Welgesteld stedelijk - - - - - - - - - - - - - x x x - - - x - x x D
Aansluiting - - - - - - - - - - - - - x x x - - - x - x x D
Transitie x x x x x x x x x - x x - - x x - - x x x x x B
Overgang x x x x x x x x x - x - - - x x - - x x x x x B
Stadsvernieuwing x x x x x x x x x - x - - - x x - - x x x x x B
Stadsrand - - - - - - - - - - - - - x x x - - - x - x x D
Inbreiding - x - - - - - - - - x x - x x x x x x x x x x A
Dorp - - - - - - - - - - - - - x x x - - - x - x x D

Centrum - x - - - - - - - - x x - x x x x x x x x x x A
Centrumrand - x - - - - - - - - x - - x x x x x x x x x x A
Welgesteld stedelijk - - - - - - - - - - - - - x x x - - - x - x x D
Aansluiting - - - - - - - - - - - - - x x x - - - x - x x D
Transitie x x x x x x x x x - x x - - x x - - x x x x x B
Overgang x x x x x x x x x - x - - - x x - - x x x x x B
Stadsvernieuwing x x x x x x x x x - x - - - x x - - x x x x x B
Stadsrand - - - - - - - - - - - - - x x x - - - x - x x D
Inbreiding - x - - - - - - - - x x - x x x x x x x x x x A
Dorp - - - - - - - - - - - - - x x x - - - x - x x D

Leegstaande kantoren - - - - - - - x x x x x x x x x - - x x x x x C
Leegstaande industrie - - - - - - - x x x x x x x x x - - x x x x x C
Leegstaande kantoren - - - - - - - x x x x x x x x x - - x x x x x C
Leegstaande industrie - - - - - - - x x x x x x x x x - - x x x x x C
Leegstaande kantoren - - - - - - - x x x x x x x x x - - x x x x x C
Leegstaande industrie - - - - - - - x x x x x x x x x - - x x x x x C
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delijke opbrengsten van de nieuwe ont-
wikkelingen en levert bovendien – hetzij 
geringe – huuropbrengsten op. Kritieke 
succesfactoren voor de ontwikkeling van 
Attract zijn:
•  het inbouwen van voldoende flexibili-

teit in het concept om mee te kunnen 
gaan met de snelle revitalisatie van het 
gebied;

•  het vinden van extraverte creatieve be-
drijvigheid;

•  het vinden van creatieve ondernemers 
die (gezamenlijk) willen inspelen op de 
marktvraag.

Attract zit het liefst in het meest markante 
gebouw dat in de verre omgeving te be-
kennen is. Een inspirerend en herkenbaar 
gebouw zodat de bezoekers Attract mak-
kelijk weten te vinden en nooit meer ver-
geten. Attract-locaties zijn aantrekkelijk 
voor startende creatieve ondernemers of 
voor creatieve ondernemers die houden 
van de geïsoleerde ligging. Huurprijzen 
tussen 25 en 45 euro/m2 sluiten hier op 
aan. Op het Hazemeyer terrein in Henge-
lo vind een typische Attract-ontwikkeling 
plaats. Karakteristieke en industriële pan-
den staan hier deels nog leeg, maar sinds 
2005 bieden enkele panden huisvesting 
aan tijdelijke initiatieven. De activitei-
ten lokken enthousiaste reacties uit van 
ondernemers en omwonenden. De pro-
grammering en het Hazemeyer terrein 
staan steeds beter op het netvlies van de 
Hengeloër gebrand.

intrinsieke eigenschappen
Ongeacht de context zijn er eigenschap-
pen die bij iedere creatieve broedplaats 
aanwezig moeten zijn. Dit zijn intrinsieke 
eigenschappen van een creatieve broed-
plaats of van een vastgoedontwikkeling 
in het algemeen. Het betreft de aandacht 
voor een diverse samenstelling van cul-
turele disciplines en voldoende werk- (en 
woonruimte) tegen relatief lage huren 

zodat startende cultuurproducenten hun 
carrière kunnen starten (in figuur 2 sa-
mengevat met respectievelijk de termen 
‘diversiteit’ en ‘springplank’). De eigen-
schap ‘erfgoed’ geldt ook voor iedere con-
text en refereert naar het gebruiken van 
de aanwezige cultuurhistorische waarde 
bij de herontwikkeling van de locatie. Ui-
teraard kan dit alleen indien het een loca-
tie met cultuurhistorische waarde betreft. 
Doordat de aanwezigheid van cultuurhis-
torische waarde niet verbonden is aan een 
bepaalde context, moet deze eigenschap 
altijd overwogen worden. Hetzelfde geldt 
voor ‘leegstandsbestrijding’ en aandacht 
voor ‘esthetiek’.
Een roadmap helpt tot slot om bij iedere 
context in Nederland het meest geschikte 
concept te vinden; er wordt een match ge-
zocht. Aan de hand van een korte vragen-
lijst kan bepaald worden welke creatieve 
broedplaats voor de desbetreffende con-
text het meest geschikt is. Hierbij wordt 
gekeken naar gegevens over werkloos-
heid, mutatiegraad en ozb-waarden. In dit 
onderzoek is dit reeds uitgevoerd voor alle 
buurten in de steden Amsterdam, Rot-
terdam, Den Haag, Utrecht en Eindho-
ven (zie kaarten). Uit vijf interviews met 
conceptontwikkelaars uit de praktijk blijkt 
dat de ‘toolkit’ bestaande uit het concep-
tontwikkelingsmodel, de drie concepten 
en de roadmap bijzonder handzaam en 
toepasbaar is voor ieder die een creatieve 
broedplaats wil realiseren en wil weten op 
welke manier, met welke huurders, profiel 
en functies die broedplaats gerealiseerd 
dient te worden.

Conclusies en aanbevelingen
Creatieve broedplaatsen kunnen fungeren 
als katalysator voor de herontwikkeling 
van delen van de stad. De functie van ka-
talysator kan – afhankelijk van de context 
– worden ingevuld. Voorwaarde is dat er 
actief gestuurd wordt op het optreden van 
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AMSTERDAM
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culturele impact
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kaart 1 en 2  ▶ DE DrIE CONCEPTEN TOEGEPAST IN AMSTErDAM EN DEN hAAG
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een sociale, economische, culturele en/of 
fysieke impact. Creatieve broedplaatsen 
zijn daarmee in staat invulling te geven 
aan diverse herontwikkelingsstrategieën. 
In de conceptontwikkeling moet hiervoor 
aandacht besteed aan de balans tussen so-
ciale, economische en culturele  concep-
teigenschappen. Natuurlijk kunnen veel 
van de impacts ook door andere inves-
teringen bereikt worden. Het argument 
voor een investering in creatieve broed-
plaatsen is echter dat deze een geheel an-
dere doelgroep bereiken dan andere voor-
zieningen. Daarnaast kunnen creatieve 
broedplaatsen  door de grote diversiteit 
aan gebruikers en functies een relatief 
breed palet aan impacts vertegenwoordi-
gen en flexibel reageren op wat de context 
nodig heeft.
Op basis van inzicht in de stedelijke waarde 
van creatieve broedplaatsen is een concep-
tontwikkelingsmodel ontworpen waarmee 
concepten ontwikkeld kunnen worden die 
beantwoorden aan de verschillende her-
ontwikkelingsstrategieën die in de praktijk 
nodig blijken te zijn. De drie ontwikkelde 
concepten hebben alle een sociale, econo-
mische en culturele impact. De concepten 
onderscheiden zich van elkaar doordat een 
van de drie vormen van impact afhankelijk 
van de context het sterkst vertegenwoordigd 
is. De broedplaatsconcepten beogen daar-
door ieder hun eigen ruimtelijke impact. 
Met behulp van de roadmap kunnen de con-
cepten op iedere buurt in Nederland worden 
geprojecteerd. Voor automatische besluit-
vorming dient echter gewaakt te worden; 
lokale kennis op basis waarvan een realis-

tische inschatting gemaakt kan worden van 
het verzorgingsgebied van de broedplaats 
kan tot goede argumenten leiden om voor 
een ander concept te kiezen dan volgens de 
roadmap. 
Ook verdient het de aanbeveling creatieve 
broedplaatsen niet alleen maar in te zetten 
als tijdelijk element. Hoewel dit in sommige 
situaties een logische keuze is, zijn er ook 
situaties waarin de permanente aanwezig-
heid veel meerwaarde oplevert. Dit geldt 
voor centrum(-rand) stedelijke buurten en 
voor buurten met een meer sociaal-econo-
mische problematiek. Deze situaties worden 
gefaciliteerd binnen de drie gepresenteerde 
concepten. Waar de concepten Expose en In-
teract vooral op lange termijn meerwaarde 
opleveren voor hun omgeving, levert het 
concept Attract op relatief korte termijn 
meerwaarde op. 
Een aanbeveling voor vervolgonderzoek 
betreft de omwonenden van bestaande 
broedplaatsen. Het bleek dat voor de meeste 
impacts participatie van omwonenden nood-
zakelijk is. Als een dergelijke impact het doel 
is van de ontwikkeling, is het van belang een 
match te vinden tussen wat de broedplaats 
te bieden heeft en waar de omwonenden 
behoefte aan hebben. Het is daarom inte-
ressant om de omwonenden van bestaande 
broedplaatsen met (onder meer) een sociale 
impact als doelstelling te onderzoeken. Hen 
kan gevraagd worden naar hun waardering 
van de creatieve broedplaats, van welk aan-
bod ze gebruik maken en of dat aanbod te-
gemoet komt aan hun behoefte.
Middelgrote tot grote steden hebben alle te 
maken met problemen en situaties waarin 

toelichting op kaarten het kaartmateriaal moet gezien worden als een indicatie van de toepassing van de concepten. 

Lokale marktkennis en inzicht in de verzorgingsgebieden van specifieke locaties kunnen in de praktijk leiden tot de 

keuze voor een ander concept. Op basis van meer uitgebreide leegstandscijfers en lokale marktkennis is het concept 

Attract wellicht in meerdere buurten toe te passen. In rotterdam ontbreekt dit concept echter geheel, doordat deze ge-

gevens daar niet beschikbaar waren. het kaartmateriaal is tot stand gekomen door databases van het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS Statline, 2009), de Oude Kaart van Nederland en verschillende buurtmonitoren te koppelen aan 

GIS-kaarten die beschikbaar zijn gesteld door Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht. 

PNL09-RERQ-028-VERSCHOOR.indd   35 25-11-2009   08:29:42



36 | december 2009 | Real Estate Research Quarterly

ROTTERDAM
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kaart 3 en 4  ▶ DE DrIE CONCEPTEN TOEGEPAST IN rOTTErDAM EN UTrEChT
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creatieve broedplaatsen voor een positieve 
impuls zouden kunnen zorgen. Om deze 
reden zou het culturele beleid van deze ste-
den een strategie moeten formuleren voor 
de omgang met creatieve broedplaatsen. De 
drie concepten uit dit onderzoek kunnen de 
basis vormen voor een dergelijke beleids-
strategie. Ook wanneer een stad niet direct 
van plan is zelf in creatieve broedplaatsen 
te investeren, moet het beleid een uitspraak 
doen over de omgang met spontaan geïniti-
eerde initiatieven van derden. Het gevolg van 
een heldere, geïntegreerde beleidsstrategie 
is dat de politiek keuzen en investeringen 
moet verantwoorden. Dit kan met behulp 
van heldere doelstellingen, effectmeting en 
evaluatie. Bovendien hebben in de loop van 
het afgelopen decennium verschillende ste-
den in Nederland een broedplaatsenbeleid 
opgesteld en broedplaatsen gerealiseerd. Er 
is daardoor al veel ervaring opgedaan met 
de ontwikkeling van creatieve broedplaatsen 
die zowel met elkaar als ook met andere ste-
den gedeeld kan worden!

Over de auteurs

Mieke verschoor is sinds juni 2009 
werkzaam als adviseur binnenstede-
lijke gebiedsontwikkeling bij NADC 
rotterdam. In juli 2009 is zij afge-
studeerd bij de leerstoel real Es-
tate Management & Development 
van de faculteit Bouwkunde van de 
Technische Universiteit Eindhoven.  
ir. Leonie van de ven en ir. rianne ap-
pel-Meulenbroek zijn als universitair 
docent verbonden aan dezelfde leer-
stoelgroep en begeleidden het afstu-
deeronderzoek vanuit de TU/e. het 
onderzoek is uitgevoerd bij LAgroup 
Leisure & Arts Consulting en van daar-
uit begeleid door Michiel van Iersel en 
roel van herpt MSc MA. Correspon-
dentie: verschoor@nadcnl.com

PNL09-RERQ-028-VERSCHOOR.indd   37 25-11-2009   08:29:43



38 | december 2009 | Real Estate Research Quarterly

In the Netherlands the value gap is an 
inbuilt characteristic of a not proper-
ly functioning housing market. In 

the owner-occupied sector owners enjoy 
favorable tax treatment that is capitalized 
in the value of the house. In the rental 
sector there is rent control depressing 
the value of a rented house. The non-
profit behavior of housing associations, 
who own a major share of the total Dutch 
housing stock, contributes further to the 
size of the value gap. Housing associati-
ons sell relatively few rented houses re-
sulting in only small scale arbitrage on 
the Dutch housing market. 
In this paper we investigate what factors 
constitute the immense value gap that 
exists in the Dutch housing market. We 
decompose the gap into six factors that 
can be related to both government po-
licy and specific policy of the housing 
associations.

The model
An equilibrium model is used to explain 
the difference between the vacant pos-
session and tenanted investment values 
in association-owned housing. The va-
cant possession value is the value of the 

house in the owner-occupied sector; the 
tenanted investment value is the value 
of the same house based on the net ren-
tal revenues. When the housing market 
is in equilibrium and there is no gover-
nment policy influencing the value of 
houses, there is in principle no value 
gap. The basis of the model used to ex-
plain the value gap is the relationship 
between the value of the house on the 
one hand and of the future cash flows 
on the other. The cash flows which 
are distinguished are rental revenues, 
maintenance costs, the other manage-
ment costs including insurance and 
taxes, and the residual value at the end 
the lifespan of the house. The following 
formula sets out the relationship: 

Depreciation is not present in formula 
1. Depreciation is indeed a cost for the 
landlord but is not a cash flow. Depreci-
ation does play a part later on. The con-
ventional definition for depreciation is 
used in Formula 2.
This expresses that there is in principle 
an inflationary price increase resulting 
in an increase in the value of the house. 
To the extent that the value is lower, the-

PROPERTY VALUE MANAGEMENT

The case of Dutch housing associations

Hamnett and Randolph (1988) note the existence of a gap between the value of a 

house in owner-occupied state and rented state. They describe these values as ‘va-

cant possession value’ and ‘tenanted investment value’ respectively. The difference 

is the value gap. The reason behind this gap lies in part in government policy that 

generates different values in both sectors.

by prof. dr. Johan Conijn and Frans Schilder PhD-candidate
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Formula 1

mVeq   market equilibrium value of the house

req   rent level, market equilibrium

mTeq  maintenance costs, market equilibrium

maeq   management costs, market equilibrium

rVeq   residual value of the house, market equilibrium

r   yearly increase of the rent level

mt  yearly increase of the maintenance costs

ma   yearly increase of the management costs

rv    yearly increase of the residual value

d  discount factor / desired total rate of return 

Formula 2 

DPeq  depreciation, market equilibrium

p inflationary price increase of the value of the house









       
  




     

  



     

  



     

   




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




         


 
 






                





       
  

 


     

  
 


     

  
 


       

    


 
 
 









       
  




     

  



     

  



     

   




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




         


 
 






                





       
  

 


     

  
 


     

  
 


       

    


 
 
 

re is depreciation. Likewise, the tenan-
ted investment value can be calculated 
see Formula 3.

The tenanted investment value reported 
by the housing association is the value 
which the housing association expects 
to realize during the remaining lifespan 
of the house. Although this formula ap-
pears very similar to formula 1, there are 
major differences. In principle the level 
of all cash flows realized by the housing 
associations can vary from what may be 
expected in market equilibrium: This 
is indicated by the suffix ha. Also the 
remaining lifespan of the house differs. 

The difference between the cash flows 
in formula 1 and 3 constitute the value 
gap. The size of the gap is then calcu-
lated as the difference between formula 
1 and 3.

Formulas 1 and 2 can be used to derive 
the level of a market equilibrium rent. 
An equilibrium rent is equal to the user 
cost, a concept that is well known in 
housing economics: 

Beside formulas 1 through 4 we need 
some assumptions for the model. First 
of all we assume that all housing has 
increased in value resulting from the fa-
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vorable tax treatment in the owner-occu-
pied sector. The estimates in literature 
vary between 30% and 15% (Boelhouwer 
e.a. 2001; Briene e.a. 2005; Koning e.a., 
2006). Following Koning e.a., our re-
sults are based on a decline in value of 
20%. 
On average, housing associations as-
sume a remaining lifespan of 23 years. 
This is partly based on a total 50-year 
operating period at the time when ope-
rations begin.  An average lifespan of 
125 years is assumed to apply to owner-
occupied housing and one of 75 years 
to rented housing. Based on this the 
remaining lifespan of the houses of the 
housing associations has been raised in 
market equilibrium by 25 years. Further-
more, we need some assumptions for 
the levels of cash flows. We use the ac-
tual values of housing associations for 
the cash flows in (3). The market equili-
brium maintenance costs and manage-
ment costs are equal to the VEX market 
standards (FGH, 2008). A market resi-
dual value at the end of the lifespan has 
been taken as being 15% of the market 
equilibrium value of the house. 

Finally, we use 2% for general inflation, 
3% annual price increase, 0.75% annual 
obsolescence, resulting in 2.25% annual 
rent increase, and a desired return of 
6% that includes a 2% risk premium.

results
Decomposition of the value gap
Our model makes it possible to break 
down the value gap into six compo-
nents:
favourable tax treatment in the owner-
occupied sector
• difference in the remaining lifespan
• difference in rent level
• difference in maintenance costs
• difference in management costs
•  difference in residual value at the end 

of the remaining lifespan

Except for the first component, these 
components are a result of the intended 
future housing policy of the housing as-
sociation. Every component quantifies 
the effect compared with market equi-
librium values. 

Formula 3  

TIV  tenanted investment value as reported by the housing association 

ha superscript referring to housing associations

Formula 4
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TablE 1  ▶  THE AVERAGE VALUEs TAkEN bY HOUsiNG AssOciATiONs ANd THE 
MARkET EqUiLibRiUM VALUEs Of VARiOUs fAcTORs iN THEiR HOUsiNG OPERA-
TiONs, EARLY cAsH fLOws PER HOUsE, 2007 

 aVEraGE ValuEs TaKEn marKET EQuIlI-
 bY housInG assocIaTIons brIum ValuEs 

Remaining lifespan 23 years 23 + 25 years
Rent level 2007 € 4.383  endogenous, dertermined within the model
Maintenance costs 2007 € 1.125  € 875 
Management costs 2007 € 1.089  € 730 
Residual value 2007 € 5.000  15% of the market equilibrium value of the house

TablE 2  ▶  THE bREAkdOwN iN THE VALUE GAP Of 2.2 MiLLiON AssOciATiON-
OwNEd HOUsEs bY THE diffERENT fAcTORs, iN biLLiONs Of EUROs, 2007 

Vacant possession value 340
Effect of tax policy -68
Market equilibrium value 272
Effect of shorter lifespan -25,2
Effect of lower level * -127,8
Effect of higher maintenance costs * -14,9
Effect of higher management costs * -21,3
Effect of lower residual value * -7,6
Tenanted investment value 75,2

* This eff ect has been calculated on the assumption of a remaining lifespan in line with market equilibrium 

Table 2 shows that the value gap totals 
€ 264.8 billion. As stated above, six fac-
tors are distinguished that are responsi-
ble for a part of the loss in value. The re-
duction in vacant possession value due 
to the effect of the tax policy amounts to 
€ 68.0 billion. The market equilibrium 
value of the 2.2 million association-ow-
ned houses, without the distorting in-
fluence of the tax policy, thus amounts 
€ 272.0 billion. Housing associations 
‘only’ realize € 75.2 billion of this value. 
Rent policy, combined with rent control, 
causes the greatest loss of value, which 
amounts to € 127.8 billion. This corres-
ponds to the capitalized value of the dif-
ference between the market equilibrium 
and actual rent levels. Additionally the 
higher maintenance and management 
costs contribute € 14.9 billion and € 21.3 

billion respectively to the loss in value. 
The fact that housing associations take 
housing units out of operation relatively 
quickly results in a loss of value of € 25.2 
billion. Lastly the lower residual value of 
association-owned housing further de-
presses the tenanted investment value 
by € 7.6 billion. The results are not very 
sensitive for the assumptions which are 
made (see the ERES-paper on which 
this article is based)

On average 65% of the adjusted value 
gap, this is the gap after the influence of 
the fiscal policy in taken into account, is 
caused by the lower rent level. The size 
of the rent gap as a percentage of the 
adjusted value gap is primarily deter-
mined by the level of the market equi-
librium value of the house. The higher 

Vacant possession value 340
Effect of tax policy -68
Market equilibrium value 272
Effect of shorter lifespan -25,2
Effect of lower level * -127,8
Effect of higher maintenance costs * -14,9
Effect of higher management costs * -21,3
Effect of lower residual value * -7,6
Tenanted investment value 75,2

Remaining lifespan 23 years 23 + 25 yearsRemaining lifespan 23 years 23 + 25 years
Rent level 2007 € 4.383  endogenous, dertermined within the modelRent level 2007 € 4.383  endogenous, dertermined within the model
Maintenance costs 2007 € 1.125  € 875 
Management costs 2007 € 1.089  € 730 Management costs 2007 € 1.089  € 730 
Residual value 2007 € 5.000  15% of the market equilibrium value of the house
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this value, the greater the rent gap. The 
actual rent level is also of importance for 
the rent gap: the lower the actual rent 
level, the higher the rent gap. However, 
because of rent regulation, there is little 
differentiation between housing associ-
ations with respect to actual rent levels. 
The combination of these two variables 
explains the size of the rent gap to a 
large degree (R2= 0.80). Figure 1 shows 
the correlation between the relative rent 
gap and the market equilibrium value 
per rented house. 

market rent level
The value gap is what is lost during the 
lifespan of the house if the intended fu-
ture housing policy of the housing asso-
ciations is actually put into practice. It is 
the loss capitalized over the remaining 
lifespan. The total loss is built up from 

the yearly losses relative to the market 
equilibrium benchmark. This yearly 
loss may be quantified using the market 
equilibrium rent level and the compo-
nents from which it is built up. Table 3 
shows the result given by the model for 
the market equilibrium rent level.

The average market equilibrium rent 
level is € 6,836 annually. Related to the 
market equilibrium value of the house 
which is on an average € 121,273 (80% of 
the vacant possession value), the equili-
brium rent level is 5.6%. As shown in 
table 1 the actual rent level amounts to 
an average of € 4,383 per year: a rent 
discount of 36%. This rent discount is 
the consequence of rent control and 
the rent policy pursued by the housing 
associations. The difference of € 2,453 
can be seen as an implicit subsidy. The 

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00
0 100.000,00

Relative rent gap

Market equiriblium value

200.000,00 300.000,00

observed
linear

FIGurE 1  ▶   THE sizE Of THE RELATiVE RENT GAP As A PERcENTAGE Of THE 
MARkET EqUiLibRiUM VALUE ANd THE MARkET EqUiLibRiUM VALUE PER RENTEd 
HOUsE fOR EAcH HOUsiNG AssOciATiON, 2007
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total size of the implicit subsidies over 
2.2 million association-owned houses 
amounts to € 5.5 billion per annum. 
A recent study by the Netherlands Bu-
reau for Economic Policy Analysis 
(CPB) also derived the market equili-
brium rent level (Romijn and Besse-
ling, 2008). According to the CPB this 
amounts to an average of € 8,620 per 
year for an association-owned house. 
The difference between both results is 
to a large degree explained by the fact 
that the CPB calculates the market rent 
on the basis of the vacant possession 
value without adjusting for the value 
increase coming from the favorable tax 
treatment afforded to owner-occupiers. 
Without taking into account this effect 

our model calculates an average market 
rent of € 8,139 per year. 

loss of direct return
Housing associations forego return by 
virtue of their lower rent levels and hi-
gher operating costs. This specifically 
concerns the direct rate of return. The 
scale of the loss of direct return can 
be determined by comparing the equi-
librium values in the case of a market 
rent level with the actual values set out 
in table 1. In 2007 the housing associa-
tions forewent an average of € 2,453 in 
rental revenues and average operating 
costs were € 609 higher. Table 4 provi-
des data about the key figures for loss of 
direct return. Direct returns under mar-

TablE 3  ▶  THE MARkET EqUiLibRiUM RENT LEVEL ANd HOw iT is bUiLT UP 
UNdER THE bAsic VARiANT, 2007
 R = i * MV -1  + MT + MA + dp*MV-1 − P* MV-1
 € 6,836 = 6% * € 121,273 € 875 € 730 1,32% *  3% *  
      € 121,273 € 121,273
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ket conditions amount to an average of 
4.3%. The actual direct return is only 
1.8%. The loss in direct return therefore 
amounts to an average of 2.5%. Relative 
to the market benchmark, the housing 
associations lost a total of € 6,736 mil-
lion on their operations in 2007.
It might be assumed that the loss of di-
rect return incurred by housing associa-
tions increases in line with an increase 
in the market direct return. Where a 
market direct return is high, more re-

turn can be sacrificed without this lea-
ding to financial problems. However, 
that correlation is entirely absent (R2= 
0.00). Figure 2 gives the loss of return 
for each housing association compared 
to the market direct return and illus-
trates this point. 

Discussion
The value gap in association-owned 
houses is an inbuilt characteristic of 
the Dutch housing market. The persis-

TablE 4  ▶  MARkET EqUiLibRiUM diREcT RATE Of RETURN, AcTUAL diREcT RATE 
Of RETURN ANd LOss iN diREcT RETURN, As A PERcENTAGE Of MARkET EqUiLi-
bRiUM VALUE Of THE HOUsE, 2007

 N MiNiMUM MAXiMUM AVERAGE sTd. dEViATiON

Market direct rate of return 2,242,830 3.91 4.77 4.32 0.09
Actual direct rate of return 2,242,830 0.08 5.23 1.84 0.44
Loss in direct return 2,242,830 -1,11 4,65 2.48 0.43

6,00

4,00

2,00

0,00

-2,00

3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80

Loss of direct return

Market direct return

observed
linear

FIGurE 2  ▶  MARkET diREcT RETURN ANd LOss Of RETURN bY HOUsiNG AssO-
ciATiONs, As A % Of MARkET EqUiLibRiUM VALUE, fOR EAcH HOUsiNG AssOci-
ATiON, 2007

Market direct rate of return 2,242,830 3.91 4.77 4.32 0.09Market direct rate of return 2,242,830 3.91 4.77 4.32 0.09
Actual direct rate of return 2,242,830 0.08 5.23 1.84 0.44Actual direct rate of return 2,242,830 0.08 5.23 1.84 0.44
Loss in direct return 2,242,830 -1,11 4,65 2.48 0.43

Market direct rate of return 2,242,830 3.91 4.77 4.32 0.09Market direct rate of return 2,242,830 3.91 4.77 4.32 0.09
Actual direct rate of return 2,242,830 0.08 5.23 1.84 0.44Actual direct rate of return 2,242,830 0.08 5.23 1.84 0.44
Loss in direct return 2,242,830 -1,11 4,65 2.48 0.43

Market direct rate of return 2,242,830 3.91 4.77 4.32 0.09Market direct rate of return 2,242,830 3.91 4.77 4.32 0.09
Actual direct rate of return 2,242,830 0.08 5.23 1.84 0.44Actual direct rate of return 2,242,830 0.08 5.23 1.84 0.44
Loss in direct return 2,242,830 -1,11 4,65 2.48 0.43
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tence of this value gap is made possible 
in part by the limited transfers between 
rent and owner-occupied houses. The 
existence and the scale of the value gap 
shows that the housing market is not 
in equilibrium. This has a number of 
consequences for the functioning of the 
housing market. The owner-occupied 
and the rental segments are separate 
housing markets between which mi-
gration is at a level that becomes lower 
and lower. New construction of rented 
housing by commercial landlords hard-
ly ever takes place primarily because 
no market rate of return is possible in 
a rental market which is dominated 
by housing associations. The fact that 
housing associations indeed realize 
new rental housing comes from the fact 
that their required rate of return on the 
invested value can be very low because 
of large financial buffers. With the price 
level of owner-occupied housing is dri-
ven upwards by favorable tax treatment, 
potential first time buyers find it hard to 
access the owner-occupied sector. 

The functioning of the housing market 
may be improved when the value gap 
declines. This calls for the favorable tax 
treatment to disappear from the owner-

occupied sector and for rent levels in 
the rental sector to be raised to a mar-
ket level. Because of the major finan-
cial consequences for owner-occupiers, 
landlords and tenants involved, a re-
covery of the housing market will take 
many years.

This article is based on a paper submit-
ted at the ERES-conference in Stock-
holm: Conijn, J.B.S. en F. Schilder 
(2009) How housing associations lose 
their value: the value gap in the Nether-
lands,  ERES Conference Paper, Stock-
holm. See also: Johan Conijn en Frans 
Schilder: Hoe woningcorporaties hun 
waarde verliezen, Economisch Statisti-
sche Berichten, 4 september 2009, pp. 
518 - 521
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In Nederland zijn de afgelopen 15 jaar 
relatief veel sociale huurwoningen ver-
kocht aan huurders. Nederland is daarin 

zeker niet uniek en in internationaal per-
spectief een laatbloeier. In Australië is vlak 
na de Tweede Wereldoorlog al een omvang-
rijk verkoopprogramma gestart en in Groot-
Brittannië heeft de introductie van het Right 
to Buy in de jaren ’70 geleid tot grootschalige 
verkoop. In Oost-Europese landen en China 
zijn in een zeer korte periode grote delen van 
de woningvoorraad aan bewoners verkocht, 
vaak met zeer grote kortingen. In figuur 1 is 
bijvoorbeeld te zien hoe het aandeel van de 
sociale huurwoningvoorraad in een aantal 
Zuid-Oost Europese landen is geslonken, 
vooral als gevolg van de privatisering. In ‘wes-
terse’ landen is de verkoop bescheidener. In 
Nederland, Frankrijk en Australië vindt ver-
koop plaats, maar blijft dit doorgaans jaar-
lijks minder dan 1% van de sociale huurvoor-
raad. Alleen in Groot-Brittanië is meer dan 
1% per jaar verkocht. De verkoop van sociale 
en publieke huurwoningen past in een alge-
mene neoliberale politiek, met een nadruk 
op privatisering. De grootschalige verkoop 
heeft geleid tot de opkomst van een groep 
eigenaren-bewoners, die in opzichten als 
huishoudensinkomen en woongeschiedenis 
afwijkt van de groep traditionele eigenaren-

bewoners. Ook heeft de verkoopgolf geleid 
tot gemengde eigendomsverhoudingen waar 
voorheen er van één eigenaar sprake was.
Verkoop van sociale huurwoningen is, als 
onderdeel van een bredere privatiseringspo-
litiek, onderwerp van diverse internationale 
studies geweest (bijvoorbeeld, Forrest and 
Murie, 1984; Clapham et al., 1996; Struyk, 
1996; Lowe and Tsenkova, 2003; Forrest 
and Lee, 2003). Er is echter weinig tot geen 
aandacht geweest voor de consequenties 
voor het beheer van de woningvoorraad. Al-
leen Jones en Murie (2006) hebben enige 
aandacht besteed aan ontwikkelingen op 
dit terrein, maar dan toch vooral vanuit het 
perspectief van het Engelse Right to Buy. 
Wel wijzen publicaties over met name Oost-
Europese landen op een urgente en inge-
wikkelde beheerproblematiek (bijvoorbeeld 
Murie, 1999; Tsenkova, 2000; Lux, 2003; 
Bouwcentrum International, 2005). Om 
meer inzicht te krijgen in internationale be-
naderingen en ervaringen hebben wij geïn-
ventariseerd hoe het beheer van de verkochte 
sociale huurwoningen geregeld is en in de 
praktijk verloopt. Het onderzoek heeft zich 
daarbij met name gericht op beheer van ver-
kochte appartementen(complexen), mede 
omdat hier de grootste problemen ontstaan 
in de onderlinge samenwerking tussen be-

BEHEER NA VERKOOP

Een internationale uitdaging

Verkoop van sociale huurwoningen heeft in veel landen problemen opgeleverd voor 

het woningbeheer. Uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt dat in weinig lan-

den adequaat beleid is ontwikkeld om met deze problemen om te gaan. Bovendien 

ligt de nadruk op wetgeving, terwijl de oplossing een integrale aanpak vraagt waar-

bij ook aandacht is voor financiering, professionalisering en cultuurverandering.

door dr. ir.Vincent Gruis en dr. Nico Nieboer
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woners en beheerorganisaties. Centrale 
vraag in het onderzoek was: welk benade-
ringen zijn ontwikkeld voor het beheer van 
wooncomplexen waarbij sociale of publieke 
huurwoningen zijn verkocht aan individuele 
eigenaar-bewoners en welke problemen tre-
den er op bij het beheer? Met dit onderzoek 
wordt  beoogd het gat in het internationale 
onderzoek te vullen en zo bij te dragen aan 
inzicht in de omvang, aard en urgentie van 
de beheerproblematiek.

In het onderzoek zijn 11 landen betrokken, 
zowel traditioneel kapitalistische landen als 
(voormalig) communistische landen1. Aan 
wetenschappers uit deze landen is gevraagd 
een paper te schrijven volgens een vastgesteld 
format. Elk paper bestond uit een beschrij-
ving van de nationale context, het gevolgde 
verkoop- en beheerbeleid en ten minste één 
case study van een complex om de bena-
deringen en problemen in het betreffende 
land te illustreren. Om het internationale 
vergelijkende onderzoek te faciliteren heb-
ben we een analytisch raamwerk opgesteld 
om beheerbeleid en -problemen te identifice-
ren. Aan elke participant is gevraagd om op 
basis van dit raamwerk de benaderingen en 
problemen samen te vatten. Het raamwerk 
is  gebaseerd op de elementen die nodig zijn 

om het woningbeheer te organiseren (zie fi-
guur 2):
•  beleid: de manier waarop het onderhoud 

wordt gestimuleerd door de overheid;
•  wetgeving: de regelgeving die is geïntrodu-

ceerd om de beheersplichten en –rechten 
van een wettelijk kader te voorzien;

•  organisatiestructuur: de institutionele, 
formele of informele verdeling van verant-
woordelijkheden in het woningbeheer;

•  financiering: de aanwezige publieke en 
private middelen voor financiering van het 
onderhoud;

•  cultuur: de waarden en het gedrag van de 
mensen en organisaties die betrokken zijn 
bij het beheer;

•  human resources: de aanwezige mankracht 
en competenties voor het beheer.

In dit artikel gaan we in op de resultaten van 
het onderzoek. Daarbij volgen we de elemen-
ten uit het raamwerk in figuur 2. 

Beleid
In alle onderzochte landen is het beheer pri-
mair de verantwoordelijkheid van de geza-
menlijke eigenaren. Om het beheer te facili-
teren is in alle landen regelgeving ontwikkeld 
voor de verdeling van verantwoordelijkheden 
en rechten. In Groot-Brittannië en Rusland 
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Figuur 1  ▶  sOciAlE HUURwONiNgVOORRAAd iN ENKElE ZUid-EUROPEsE 
lANdEN iN 1990 EN 2002

Bron: Tsenkova, 2005

1   Australië, Frankrijk, Nederland, groot Brittannië, Zwitserland, china, Tsjechië, Moldavië, Rusland, servië en slovenië
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wordt het beheer verder gestimuleerd door 
de gemeenten een expliciete verantwoorde-
lijkheid te geven voor het ontwikkelen van 
adequaat beleid. In Rusland kunnen ge-
meenten ook beheerders aanwijzen, indien 
de eigenaren zelf geen adequaat beheer ont-
wikkelen. In Tsjechië zijn ook enkele subsi-
dies ter beschikking gesteld, met name voor 
reparaties van geprefabriceerde woongebou-
wen. In de meeste landen is echter geen spe-
cifiek nationaal beleid ontwikkeld voor sti-
mulering van het beheer, behoudens beleid 
dat gericht is op aanpassingen in de regel-
geving. Het beheer wordt niet gesubsidieerd 
en er wordt door de overheid weinig gedaan 
om de professionalisering van bewoners en 
beheerbedrijven te bevorderen. 

Wetgeving
De ontwikkelde regelgeving omvat eisen 
voor de structuur en besluitvormingsproces-
sen van het woningbeheer, en bevat onder 
meer afspraken over geldigheid van stem-
men, quota van stemmen die nodig zijn 

voor goedkeuring van beheerbesluiten en 
richtlijnen voor het opzetten van een vereni-
ging van eigenaren, aanwijzen van bestuur 
en inhuren van beheerorganisaties en aan-
nemers. In veel (met name voormalig com-
munistische) landen zijn er echter hiaten in 
de regelgeving, bijvoorbeeld voor hoe om te 
gaan met de collectieve ruimten, urgente re-
paratiebehoeften en financiering van het on-
derhoud. Bovendien ontbreekt het vaak aan 
effectieve systemen om navolging van de re-
gelgeving af te dwingen. Dat is met name het 
geval in Moldavië, Rusland en Servië. Mo-
gelijk biedt de regelgeving uit Zwitserland 
soelaas voor andere landen. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt in onderhoudsactivi-
teiten van essentieel belang, activiteiten die 
gunstig zijn, maar niet noodzakelijk en acti-
viteiten die het voorzieningenniveau upgra-
den. Bij het eerste type activiteiten hebben 
individuele bewoners de mogelijkheid om 
de gemeenschappelijke eigenaren te dwin-
gen om onderhoudsactiviteiten uit te voeren 
en te financieren. Hiermee voorkomt men 

Figuur 2  ▶  HET ANAlyTiscHE RAAMwERK

Beleid

Cultuur

Financiering

Human 
Resources

Organisatie

Wetgeving

Woningbeheer

Bron: gebaseerd op waterman e.a. 1980, 
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dat ‘democratische’ besluitvorming binnen 
VvE’s leidt tot onveilige toestanden.

Organisatiestructuur
In vrijwel alle landen beslissen de geza-
menlijke eigenaren in een ‘vergadering van 
eigenaren’ over de belangrijke beheerbeslis-
singen. Soms wordt er een voorzitter en/of 
bestuur benoemd om de dagelijkse gang van 
zaken te regelen. Het reguliere onderhoud 
wordt doorgaans uitgevoerd door (professio-
nele) beheerders die aangesteld worden door 
de gezamenlijke eigenaren. In de meeste 
gevallen vervult de (voormalige) verhuurder 
– doorgaans de gemeente – deze rol, zeker 
wanneer zij nog een meerderheid van de wo-
ningen in bezit hebben. In sommige landen 
worden ook particuliere beheerbedrijven in-
geschakeld, maar niet zelden werken daar 
personen die vroeger in dienst waren van de 
publieke beheerorganisatie. In Groot-Brit-
tannië worden woningen onder het ‘Right to 
Buy’ verkocht onder een zogenaamde lease-
holdconstructie, wat betekent dat de verhuur-
der de verantwoordelijkheid behoudt voor 
de gemeenschappelijke voorzieningen. De 
eigenaren-bewoners moeten wel betrokken 
worden in beheerbeslissingen, bijvoorbeeld 
via eigenaarsverenigingen of forums. 
In de meeste landen wordt het zogenaamde 
Vereniging van Eigenaren (VvE) model ge-
hanteerd om het beheer van appartementen 
te organiseren. Op hoofdlijnen kennen deze 
VvE’s een vergelijkbare opzet. Bij een ap-
partement koopt men geen eigendomsrecht, 
maar een appartementsrecht. Daarmee 
wordt het exclusieve gebruiksrecht van een 
deel van het gebouw, de woning, verkregen. 
Tevens wordt men daardoor mede-eigenaar 
van het gehele gebouw en daarmee ook me-
de-verantwoordelijk voor het gehele gebouw. 
De eigenaars van de appartementsrechten 
zijn van rechtswege lid van de Vereniging 
van Eigenaren. Dit betekent dat men door de 
koop van het appartement automatisch lid 
wordt, en dus niet het lidmaatschap kan wei-

geren. Het doel van de VvE is het behartigen 
van de gemeenschappelijke belangen van de 
eigenaars van de appartementsrechten.

Financiering
Onderhoud wordt in alle landen gefinan-
cierd door bijdragen van de individuele ei-
genaren. In sommige landen bestaan er ook 
subsidies voor groot onderhoud (Tsjechië, 
Servië, Slovenië en Rusland). In Nederland 
en Frankrijk vormt de toegankelijkheid tot 
de kapitaalmarkt via de voormalige verhuur-
der een groot voordeel in de mogelijkheid 
om grotere investeringen te kunnen finan-
cieren. In de meeste andere landen is de 
financiering van onderhoud en verbetering 
echter een groot probleem. Dat geldt zeker 
voor grotere investeringen, maar vaak ook al 
voor het reguliere onderhoud. Deze proble-
men worden veroorzaakt door het ontbreken 
van bereidheid of mogelijkheid onder eige-
naren om financieel bij te dragen aan het 
beheer. Het kan daarbij voorkomen dat het 
eigen huis wordt ingericht als een paleisje, 
maar dat men niet bereid is geld uit te geven 
voor onderhoud aan het casco en de gemeen-
schappelijke voorzieningen. Aan de kant van 
de verhuurder is vaak nagelaten om een deel 
van de opbrengsten uit de verkoop te reser-
veren voor beheerkosten. Bovendien staan 
de budgetten van de gemeenten zwaar onder 
druk, zodat er weinig middelen aan het on-
derhoud worden toegewezen. 

Cultuur
Er zijn grote verschillen tussen de beheercul-
tuur in westerse en (voormalig) communis-
tische landen. Met name in laatstgenoemde 
landen lijken huishoudens weinig besef te 
hebben van de voordelen van goed onder-
houd en hun eigen verantwoordelijkheid 
daarbij. In veel gevallen behouden zij een 
‘huurdersmentaliteit’. Paradoxaal is dat zij 
tegelijkertijd niet veel moeten hebben van 
gedetailleerde overheidsbemoeienis, want 
dat roept negatieve associaties op met de 
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communistische tijd. Daarnaast bestaan er 
ook problemen aan de kant van de (gemeen-
telijke) verhuurders die zich niet altijd vol-
doende bewust zijn van hun nieuwe relatie 
met de verse huiseigenaren, die andere ma-
nieren van participatie en dienstverlening 
vraagt. Cultuurverandering bij de bewoners 
lijkt vooral van onderop gestimuleerd te 
kunnen worden. Bij meer succesvolle voor-
beelden in ons onderzoek, was er sprake van 
één of meerdere daadkrachtige bewoners, 
die de anderen mee weet te trekken in een 
goed beheer van de woningvoorraad. Het 
lijkt dus zaak om dergelijke ‘voorvechters’ te 
vinden en te mobiliseren. Aan de kant van 
de beheerorganisaties zou stimulering van 
de concurrentie kunnen werken. Zo zijn er 
in Rusland initiatieven van private beheer-
organisaties die het monopolie van de ge-
meentelijke beheerorganisaties proberen te 
doorbreken, o.a. door het bieden van betere 
dienstverlening.

Human resources
Zoals hierboven gesteld wordt het dagelijks 
beheer in de meeste landen uitgevoerd door 
professionele beheerorganisaties, in de 
vorm van gemeentelijke diensten, voormali-
ge sociale verhuurders (woningcorporaties) 
of particuliere beheerbedrijven. Toch wordt 
in veel landen een gebrek aan beheercom-
petenties gesignaleerd. De problemen die 
wij in ons onderzoek zijn tegengekomen va-
riëren van een tekort aan professionele me-
dewerkers binnen de beheerorganisaties, 
een gebrek aan vaardigheden voor bewo-
nersparticipatie tot een tekort aan mensen 
die op professioneel niveau de vereniging 
van eigenaren kunnen vertegenwoordigen. 
Daar komt bij dat met name de gemeente-
lijke beheerbedrijven een monopoliepositie 
hebben in het beheer, waardoor er weinig 
prikkels zijn om hun dienstverlening te ver-
beteren.
Het bovenstaande illustreert dat de verkoop 
van sociale huurwoningen in veel landen 

voor complexe problemen heeft gezorgd. 
Deze problemen worden vooral ervaren in 
(ex-) communistische landen, maar ook in 
westerse landen, zeker aan de onderkant van 
de woningmarkt. Vanwege het ontbreken 
van oplossingen hiervoor en vanwege de ver-
schillen in context en gevolgde benaderingen 
bij de verkoop van woningen, is het niet mo-
gelijk om een concrete aanbeveling te doen 
voor het beleid in de afzonderlijke landen. 

Conclusies en beleidsimplicaties
Tabel 1 bevat een samenvattend overzicht van 
benaderingen en problemen. Wel kunnen we 
enkele algemene constateringen doen. Ten 
eerste wijst onze studie op een gebrek aan 
gericht overheidsbeleid. Naast het ontwikke-
len en aanpassen van het wetgevend kader, 
gebeurt er weinig om het beheer structureel 
te stimuleren. Bovendien is de regelgeving 
zelf in veel gevallen nog niet adequaat. Zo 
moeten in een aantal landen nog heldere 
richtlijnen worden ontwikkeld voor het be-
heer van de gemeenschappelijke voorzienin-
gen en ontbreekt het nog aan mechanismes 
om navolging van regelgeving te stimuleren. 
Ten tweede wijst onze studie uit dat regelge-
ving alleen onvoldoende is om het beheer te 
stimuleren. Er lijkt veel meer een integraal 
beleid nodig waarbij ook strategieën worden 
ontwikkeld voor bevordering van de financi-
ële, institutionele en professionele capaciteit 
en cultuurverandering bij eigenaar-bewo-
ners en beheerorganisaties. Zo bezien lijkt 
ook het idee van het exporteren van het Ne-
derlandse VvE-model als oplossing vrij naïef. 
Ten eerste bestaat het model in veel landen 
formeel al en ten tweede geeft dit model ook 
maar antwoord op een beperkt aantal van 
de problemen die er spelen. De formele op-
richting van een vereniging van eigenaren 
is immers niet hetzelfde als het creëren van 
een functionerende organisatie. Er is extra 
beleid nodig dat gericht is op het versterken 
van deze nieuwe organisaties door onder 
meer training van bewoners en verhoging 
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TABEl 1  ▶  EEN sAMENVATTENd OVERZicHT VAN BENAdERiNgEN EN PROBlEMEN

Beleid Een kleine minderheid van de on-
derzochte landen heeft een expliciet 
nationaal beleid voor bevordering van 
beheer van verkochte huurwoningen.

de belangrijkste uitdaging lijkt te zijn om de beheer-
problematiek op de nationale agenda van met name 
Oost-Europese landen te krijgen, waar de kwaliteit van 
de woningvoorraad slecht is en nog verder onder druk 
komt door de problematiek van gemengd eigendom.

wetgeving in de meeste landen zijn wettelijke 
kaders ontwikkeld voor het beheer 
van appartementen met meerdere 
eigenaar-bewoners.

Er is doorgaans geen specifieke wetgeving voor 
situaties met gemengd eigendom (verhuurders en 
eigenaar-bewoners), wat leidt tot onduidelijkheid over 
verdeling van verantwoordelijkheden. Ook is er in veel 
landen geen adequaat systeem om naleving van de 
regelgeving af te dwingen.

Organisatie-
structuur

in de meeste landen wordt een 
beheermodel gehanteerd dat ver-
gelijkbaar is met het Nederlandse 
VvE-model.

Hoewel de formele structuur vaak wel aanwezig is, 
functioneert deze in veel gevallen slecht. in de meeste 
onderzochte landen wordt nog gezocht naar manieren 
om de (voormalige) verhuurder, eigenaar-bewoners 
en huurders in een goede structuur met elkaar te laten 
samenwerken.

Financiering in vrijwel alle landen moeten eigenaar-
bewoners en verhuurder betalen voor 
het beheer naar rato van het aantal 
woningen dat zij in bezit hebben. in 
sommige landen is ook financiële 
ondersteuning voor lagere inkomens 
vanuit de overheid.

Vooral in Oost-Europese landen is de financiering 
van het beheer een groot probleem, enerzijds wegens 
gebrek aan financiële middelen bij eigenaar-bewoners 
en verhuurder, anderzijds vanwege geringe bereidheid 
om mee te betalen aan het beheer van gemeenschap-
pelijke voorzieningen.

cultuur de beheercultuur verschilt sterk, 
waarbij een onderscheid is te maken 
tussen post-communistische landen 
en traditioneel ‘kapitalistische’ landen.

cultuurproblemen zijn er zowel bij nieuwe eigenaar-
bewoners, die zich nog niet bewust zijn van hun 
nieuwe verantwoordelijkheden en bij verhuurders en 
beheerorganisaties die nog geen adequate cultuur van 
dienstverlening hebben ontwikkeld.

Human 
Resources

Het beheer wordt in de meeste landen  
uitbesteed aan (professionele) onder-
houds- en beheerbedrijven, aange-
stuurd door de vertegenwoordiging 
van huiseigenaren.

Er is gebrek aan kennis en vaardigheden bij de 
(nieuwe) huiseigenaren om de opdrachtgeversrol 
goed te kunnen vervullen. in een aantal landen wordt 
ook geduid op een gebrekkige professionaliteit bij 
de (voormalige) verhuurder, vooral bij gemeentelijke 
verhuurders. 

BeHeer Benaderingen PrOBlemen en uitdagingen
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van de competenties en capaciteiten van de 
beheerbedrijven. Bij de financiering ligt een 
grote uitdaging om een fondsenstructuur op 
te richten, die toegang verschaft tot de kapi-
taalmarkt voor incidentele, grote uitgaven en 
continuïteit op langere termijn. Ook hierbij 
is het oprichten van een structuur alleen on-
voldoende. Bewoners moeten gemotiveerd 
worden om daadwerkelijk te investeren in 
onderhoud, bijvoorbeeld door ze bewust te 
maken van de gevolgen voor de waardeont-
wikkeling en ze ook een aandeel te geven in 
de waardeontwikkeling van de gemeenschap-
pelijke voorzieningen. Men kan hierbij den-
ken aan een ‘coöperatieve’ eigendomsvorm, 
waarbij de bewoners via ‘aandelen’ eigenaar 
zijn van het hele complex en dus via de waar-
de van de aandelen ook direct belang hebben 
bij een goed beheer (zoals ook wel in Scan-
dinavische landen voorkomt). Tegelijkertijd 
zullen de beheerbedrijven gestimuleerd 
moeten worden om een klant- en participa-

tiegerichte werkwijze te ontwikkelen. Al met 
al lijkt er in veel landen nog een lange weg te 
gaan om tot een adequate beheerorganisatie 
voor gemengd eigendom te komen.

Dit artikel is gebaseerd op Gruis, V., Tsenko-
va, S. and N. Nieboer (2009) “Management 
of Privatised Housing – International Poli-
cies and Practice”, Wiley-Blackwell.

Over de auteurs:
dr. ir. vincent gruis is universitair 
hoofddocent Housing Management aan 
de TU delft en lector Vernieuwend Vast-
goedbeheer aan de Hogeschool Utrecht. 
dr. nico nieboer is senior onderzoeker 
bij Onderzoeksinstituut OTB.
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Onze toenemende internationale 
oriëntatie zorgt ervoor dat we voor 
het vinden van oplossingen voor 

onze problemen steeds vaker naar het bui-
tenland kijken om te zien hoe ze het daar 
doen. Op het vakgebied van de gebiedsont-
wikkeling is dat niet anders dan op andere 
vakgebieden. De vraag is echter wat we le-
ren van het bestuderen van de buitenland-
se (beleids)praktijk. Vinden we daar p(l)an-
klare oplossingen voor onze problemen, of 
moeten we de buitenlandse aanpak eerder 
zien als een eyeopener waarmee we met 
een frisse blik onze problemen tegemoet 
kunnen treden? Volgens de literatuur over 
‘policy transfer’ en ‘cross-national lear-
ning’ zijn beide mogelijk. Ruwweg wordt 
daarin een onderscheid gemaakt tussen 
het opdoen van inspiratie, het optreden 
van duidelijke leereffecten en het min of 
meer overnemen van buitenlands beleid 
of instrumenten. Maar ook tussenvormen 
zijn mogelijk. Feitelijk gaat het om een 
continuüm van mogelijkheden om buiten-
landse kennis en kunde te vertalen naar de 
Nederlandse praktijk.
In het kader van publiek-private samen-

werking bij gebiedsontwikkeling ligt het 
voor de hand om te kijken naar de Engelse 
planningspraktijk waar de private sector 
meer het initiatief neemt in ruimtelijke 
ontwikkelingen dan in Nederland. Ontwik-
kelaars kopen daar niet alleen grond, maar 
ontwikkelen ook op eigen initiatief veel 
plannen (zonder dat daartoe door de over-
heid in plannen een aanzet is gegeven). 

Het onderzoek
In het ontwikkelingsproces is de Engelse 
overheid veel passiever (maar niet afzij-
dig). Het lijkt simpel dat ook in Nederland 
toe te passen, maar achter deze praktijk 
gaat een geheel andere politieke, insti-
tutionele en ideologische context schuil. 
Zonder kennis daarvan is het niet moge-
lijk om de bruikbaarheid van Engelse be-
leidsmaatregelen of beleidsinstrumenten 
voor de Nederlandse praktijk in te schat-
ten. Immers, nagegaan moet worden of 
de desbetreffende beleidsmaatregel of het 
instrument ook in een andere (i.c. Neder-
landse) context zal functioneren en of het 
daar hetzelfde effect zal hebben (zie bij-
voorbeeld Rose, 2005). 

VERGELIJKING UK-NL

Andere publiek-private verhoudingen  
In discussies over gebiedsontwikkeling en de rol van private partijen daarbij wordt 

vaak gerefereerd aan de Engelse praktijk. De vraag is wat we in Nederland van deze 

praktijk kunnen leren. Deze vraag kan echter alleen worden beantwoord wanneer 

we de specifieke Engelse publiek-private verhoudingen in ogenschouw nemen. Om 

lering uit de Engelse situatie te kunnen trekken moeten eerst de fundamentele ver-

schillen tussen de Engelse en Nederlandse gebiedsontwikkelingspraktijk in kaart 

worden gebracht. 

door: dr. Erik Louw en dr. ir. Marjolein Spaans
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Om dat na te gaan is door onderzoekers 
van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling (Fa-
culteit Bouwkunde) en het Onderzoeks-
instituut OTB (beide van de Technische 
Universiteit Delft) in opdracht van Rabo 
Bouwfonds onderzoek verricht (Hobma et 
al., 2008). Doel daarbij was om door nieu-
we beleidsinstrumenten en werkwijzen in 
het kader van de relatie tussen publieke 
en private partijen aan te dragen, de voort-
gang van Nederlandse gebiedsontwikke-
lingsprojecten te versnellen en verbeteren. 
Het onderzoek werd gezamenlijk uitge-
voerd met onderzoekers van de University 
of the West of England. Zij brachten de 
Engelse plannings- en ontwikkelingprak-
tijk in kaart door zowel de wet- en regelge-
ving te beschrijven als de toepassing daar-
van in drie gebiedsontwikkelingscases te 
analyseren. De feitelijke vergelijking tus-
sen de Engelse en Nederlandse praktijk 
en de selectie van leerpunten werden door 
de Nederlandse onderzoekers verricht.

Vergelijking
Binnen de typologie van planningssyste-
men behoren de Engelse en Nederlandse 
tot twee geheel verschillende groepen van 
planningssystemen. Het Engelse behoort 
tot de groep van ‘land use regulation’ waar-
bij de nadruk ligt op het reguleren van het 
grondgebruik sec. Nederland behoort tot 
de groep van ‘comprehensive integrated 
planning’ waarbij de onderlinge afstem-
ming van de verschillende grondgebruik-
functies voorop staat. Wat volgens Nadin 
en Stead (2008) echter belangrijker is, is 
dat nationale planningssystemen zijn in-
gebed in andere sociale modellen. Voor 
dit artikel volstaat het om te constateren 
dat Engeland tot het Angelsaksische mo-
del behoort waarin het liberale gedachte-
goed de overhand heeft, en Nederland tot 
het Rijnlandse model waarin de overheid 
een veel grotere rol speelt op sociaal en 
economisch gebied. 

Dit verschil in systemen is goed terug te 
vinden als we de plannings- en ontwik-
kelingspraktijk van beide landen vergelij-
ken. Een belangrijk verschil is de strikte 
scheiding tussen publiek en privaat in 
Engeland. In Engeland mogen overheden 
geen activiteiten uitvoeren die ook door de 
markt kunnen worden uitgevoerd. Dit be-
tekent bijvoorbeeld dat lokale overheden 
niet mogen opereren als grondontwik-
kelaar. Ze mogen dus geen grond kopen, 
deze bouwrijp maken en vervolgens weer 
kavelgewijs verkopen. In Engeland wordt 
dat gezien als een marktactiviteit met ri-
sico’s die een lokale overheid niet mag lo-
pen. Dit betekent dan ook dat Nederlandse 
problemen met het voorkeursrecht, ontei-
geningstitels en aanbestedingsrecht daar 
nauwelijks bekend zijn. PPS-constructies 
waarin lokale overheden risicodragend 
deelnemen, komen alleen in uitzonde-
ringsgevallen voor.

Een tweede belangrijk verschil is de orga-
nisatie van de overheid. Nederland kent 
een stabiele verhouding tussen Rijk, pro-
vincies en gemeenten. Ieder heeft eigen 
bevoegdheden die hun basis vinden in de 
grondwet. In Engeland is de situatie niet 
vastgelegd in een grondwet en daardoor 
minder overzichtelijk. De verhoudingen 
kunnen in de tijd snel veranderen. Beleid 
wordt door zowel democratisch gekozen 
lokale overheden als niet-democratisch 
gekozen regio’s vastgesteld. Verder heeft 
de centrale overheid veel meer macht dan 
in Nederland. De minister heeft een veel 
directere invloed op lokale beslissingen 
dan in Nederland (zogenaamde ‘call-in 
power’) en kan planningsbevoegdheden 
naar een ander overheidslichaam overhe-
velen. Bekende voorbeelden hiervan zijn 
de ‘Urban Development Cooperations’ die 
vergaande bevoegdheden van de centrale 
overheid krijgen om in bepaalde stedelijke 
herstructureringsgebieden de ontwikke-
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ling weer op gang te krijgen. Deze zoge-
naamde Special Delivery Vehicles krijgen 
doorgaans veel geld mee en mogen vaak 
wel als grondontwikkelaar optreden. Met 
dergelijke semi-overheidsorganisaties kan 
de centrale overheid snel en flexibel inspe-
len op problemen.

Een derde belangrijk verschil is dat we 
in Nederland het juridisch bindende be-
stemmingsplan kennen, terwijl Engeland 
een dergelijke planfiguur niet kent. Dit is 
een fundamenteel verschil tussen de plan-
ningstelsels in beide landen. Het Neder-
landse stelsel is gericht op het verkrijgen 
van rechtszekerheid, terwijl het Engelse 
stelsel veel meer discretioneel is (zie Hob-
ma en De Zeeuw, 2009). Dit onderscheid 
loopt min of meer parallel met de ver-
schillende sociale modellen waartoe beide 
landen behoren (Nadin en Stead, 2008). 
Nederland behoort tot de groep landen die 
‘vooraf’ beslissingen over de ruimtelijke 
ordening nemen, terwijl men in Engeland 
de beslissingen neemt op het moment dat 
een bepaald voorstel (groot of klein bouw-
project) wordt ingediend. In Nederland 
is dat de beslissing tot het aanpassen van 
het bestemmingsplan, waarna marktpar-
tijen en overheid tot ontwikkeling kunnen 
overgaan. In Engeland komen de markt-
partijen met voorstellen, waarover de poli-
tiek vervolgens beslist. Dit verschil heeft 
belangrijke gevolgen voor de verhouding 
tussen marktpartijen, overheid en bur-
gers. In Engeland ‘onderhandelen’ markt-
partijen met de ‘local planning authority’ 
over het verkrijgen van de ‘planning per-
mission’ (de vergunning om tot de ont-
wikkeling over te mogen gaan). Het gaat 
daarbij over de voorwaarden die de ‘local 
planning authority’ stelt aan de vergun-
ningverlening (bijvoorbeeld kwaliteits-
eisen en kostenvergoedingen). In Neder-
land liggen deze voorwaarden grotendeels 
al vast; vergunningverlening is veelal toet-

sing of het plan mag worden uitgevoerd 
gegeven de condities in de verschillende 
overheidsplannen. De onderhandelin-
gen die in Nederland tussen gemeenten 
en marktpartijen plaatsvinden, hebben 
– meer dan in Engeland – een ander ka-
rakter dan in Engeland, zeker wanneer 
gemeenten actief grondbeleid voeren. Dit 
omdat de gemeente behalve de toetsende 
rol ook die van ontwikkelaar van grond 
kan hebben en in die rol naast de ontwik-
kelaar en niet erboven staat. Ook het mo-
ment van inspraak door burgers is anders. 
In Nederland gebeurt de inspraak bij de 
totstandkoming van het bestemmings-
plan; in Engeland beperkt zich dit veel 
meer tot de ‘planning permission’ en de 
concrete bouwvergunningen.

Gradaties van leren
Deze drie verschillen zijn slechts het topje 
van de ijsberg. Wie dieper op het plan-
ningssysteem en de daarbij behorende 
ontwikkelingspraktijk ingaat, stuit op 
meer wezenlijke verschillen. Velen daar-
van zijn niet alleen terug te voeren op 
de verschillende planningsstelsels, maar 
ook op de verschillen in de bestuurlijke 
organisatie en soms zelfs op ideologische 
verschillen. Deze verschillen bepalen voor 
een groot deel de mate waarin we lering 
kunnen trekken van de Engelse praktijk 
van gebiedsontwikkeling. In navolging van 
Janssen-Jansen et al. (2008) onderschei-
den wij daarin drie gradaties, namelijk in-
spiratie, leren en transplantatie (meerdere 
gradaties zijn mogelijk: zie Rose, 2005). 
Bij inspiratie gaat het om het verkrijgen 
en waarderen van informatie over inno-
vatieve praktijken of beleidslijnen. Leren 
gaat een stapje verder. Het gaat daar niet 
alleen over het kennisnemen van de be-
treffende praktijk of beleid, maar ook over 
de achterliggende ideeën en ervaringen 
die er mee zijn opgedaan. Bij transplanta-
tie wordt een bepaalde praktijk, beleid of 
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instrument als geheel overgenomen met 
inachtneming van de verschillende con-
texten waarbinnen deze functioneren.

Omdat de verschillen tussen de Engelse 
en Nederlandse plannings- en ontwik-
kelingspraktijk groot zijn, is de moge-
lijkheid van transplantatie van Engelse 
handelingsperspectieven of beleidsinstru-
menten beperkt. Het is aannemelijker dat 
we ons door de Engelse situatie laten in-
spireren en daar misschien ook nog wat 
van leren. In totaal hebben we vijf thema’s 
benoemd die gebruikt kunnen worden ter 
inspiratie en lering:
•  Het oprichten van zogenaamde ‘enabling 

partnerships’. Dit zijn informele samen-
werkingsverbanden tussen publieke en 
private partijen die er op gericht zijn om 
belangen samen te brengen en te focus-
sen om te komen tot een gedeelde visie 
op de ontwikkeling en realisatie van een 
gebied. In Engeland worden deze ge-
bruikt om intern en extern draagvlak te 
creëren.

•  Marktpartijen kunnen vaker dan nu het 
geval is in Nederland zelf met voorstel-
len komen om bepaalde gebieden te 
(her)ontwikkelen. Engelse ontwikkelaars 
gaan daar soms heel ver in door ook zelf 
inspraak en draagvlak te organiseren. Ze 
dagen hiermee overheden uit om op hun 
ideeën te reageren.

•  Het sluiten van zogenaamde ‘perfor-
mance agreements’ waarmee de pro-
cesgang kan worden versneld. Daarin 
leggen de bij een project betrokken ont-
wikkelaars en overheden vast op welk 
moment zij onderling bepaalde informa-
tie zullen leveren (bijvoorbeeld voor de 
vergunningverlening) en op welk niveau 
de dienstverlening van de ‘local planning 
authority’ behoort te zijn. In Engeland 
is het niet ongebruikelijk dat tegenover 
deze diensten een financiële vergoeding 
van de ontwikkelaars staat. In Engeland 

assisteren ontwikkelaars veelal de lokale 
overheid bij hun besluitvorming. Het 
kan daarbij gaan om het laten uitvoe-
ren van noodzakelijke onderzoeken, het 
opstellen van stedenbouwkundige plan-
nen, maar ook het organiseren van de 
inspraak door burgers.

•  Het doen van strategische investeringen 
door ontwikkelaars in een gebied. Bij 
grote projecten doen sommige Engelse 
ontwikkelaars voorafgaand aan de reali-
satie van het eigenlijke project al inves-
teringen in de omgeving. Dit met een 
tweeledig doel: de grondwaarde doen 
stijgen en het tonen van betrokkenheid 
bij het project.

Met deze vijf thema’s zijn in Engeland goe-
de ervaringen opgedaan, maar is toepas-
sing in Nederland zinvol? In het voorbeeld 
in het tekstkader worden de vijf thema’s 
voor Prior’s Hall uitgewerkt. De thema’s 
zijn zo gekozen dat ze kunnen bijdragen 
aan een vlotter proces in de gebiedsont-
wikkeling en bijdragen aan instrumenten 
in de relatie tussen publieke en private 
partijen. Laten we de ‘performance agree-
ments’ als voorbeeld nemen om te illus-
treren dat we eerder aan inspireren dan 
aan transplanteren moeten denken. In de 
Nederlandse context kennen we alleen de 
situatie waarbij gemeenten ontwikkelaars 
bepaalde rapportages laten maken, maar 
afspraken waarbij de lokale overheid zich 
verplicht binnen bepaalde termijnen op 
vragen van de ontwikkelaar te reageren of 
waarbij een vaste accountmanager wordt 
aangewezen en marktpartijen daarvoor 
betalen, zijn in Nederland nog onbekend. 
Hierbij komt direct de integriteitvraag om 
de hoek kijken: kan de lokale overheid de 
betalende en belanghebbende marktpartij 
nog onafhankelijk tegemoet treden? In 
Engeland is daar veel ervaring mee opge-
daan, temeer ook omdat het Engelse plan-
ningsproces zwaar leunt op onderhande-
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Prior’s Hall

Prior’s Hall is een grootschalige uitbreidingslocatie bij Corby, een voormalige ‘new 
town’ in de Oostelijke Midlands op ruim 140 kilometer van centraal Londen. Het 
plan omvat 5.100 woningen, 63.000 vierkante meter commercieel vastgoed en 200 
hectare parklandschap. Eén ontwikkelaar heeft het plan geïnitieerd en treedt op als 
grondontwikkelaar met als doel het plan bij de overheden aanvaard te krijgen en 
daarna de bouwkavels met vergunningen te verkopen aan bouwende ontwikkelaars. 
De winst moet geheel komen uit de grondwaardestijging. 
De ontwikkelaar gaat proactief en strategisch te werk, zowel inhoudelijk als proces-
matig. Om draagvlak voor het plan te krijgen speelde de ontwikkelaar in op verschil-
lende beleidsinitiatieven over duurzaamheid, de groei in de regio en maatschap-
pelijke problemen in Corby (werkloosheid, slechte economische structuur en een 
verwaarloosde gebouwde omgeving). Zo worden onderwijsprojecten gesponsord, 
wordt er geïnvesteerd in de renovatie van sociale huurwoningen en het stadscen-
trum (waar de ontwikkelaar ook actief is) en gelobbyd voor het heropenen van het 
treinstation. Met dit – begin 2009 geopende – station komt Prior’s Hall binnen 
woon-werkafstand van Londen hetgeen de waarde en het marktbereik van de wo-
ningen verhoogt. 
Qua proces werkt de ontwikkelaar in twee partnerships samen met de lokale en regi-
onale overheden om de plannen verder uit te werken en de steun te verwerven voor 
de infrastructurele ontsluiting bij de centrale overheid. Eén van de partnerships heeft 
de vorm van een joint venture en gaat voor Engelse begrippen ver omdat de lokale 
overheid daarin ook een beperkt marktrisico loopt. Naast deelname in het formele 
inspraakproces, verzorgt de ontwikkelaar ook eigen voorlichtingscampagnes, work-
shops en tentoonstellingen om draagvlak onder het publiek voor de plannen te ver-
krijgen. Dit gebeurt soms buiten de partnerships om wat de ‘local planning authorities’ 
vaak betreuren. Desondanks zijn de verhoudingen met de ‘local planning authori-
ties’ goed waardoor het niet nodig werd gevonden om een ‘performance agreement’ 
te sluiten. Inmiddels heeft de ontwikkelaar de grond bijna tien jaar in handen en is 
er nog geen woning gebouwd. Wel worden er woningen gebouwd op de gronden van 
de ontwikkelaar in de stad zelf en is Prior’s Hall opgenomen in verschillende formele 
planningsdocumenten.

Corby station
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lingen. De Nederlandse planningspraktijk 
is veel formeler en minder incrementeel, 
waardoor met deze thematiek minder 
ervaring is opgedaan. Een ideologische 
discussie over het mogelijk ‘kopen’ van 
gemeentelijke medewerking ligt op de 
loer. Dit maakt het moeilijk om van het 
Engelse voorbeeld te leren. Inspirerend is 
het wel.

Een ander voorbeeld zijn de zogenaamde 
‘partnerships’. Omdat in Engeland de be-
stuurlijke verhoudingen veel gecompliceer-
der zijn dan in Nederland, wordt er vaak 
met ‘partnerships’ gewerkt, waarin verschil-
lende overheden – soms aangevuld met 
marktpartijen – een bepaald project promo-
ten in de initiatieffase. Omdat in Nederland 
het bestuurlijke landschap veel overzichte-
lijker is en bevoegdheden eenduidiger zijn 
vastgelegd, is de noodzaak voor het oprich-
ten van ‘partnerships’ die zich op de uit-
voeringsfase richten minder groot dan in 
Engeland. De inzet van de meer informele 
‘enabling partnerships’ die zich richten op 
het vergroten van draagvlak bij publieke en 
private stakeholders kan in zeer complexe 
gebiedsontwikkelingsprojecten in Neder-
land wel meerwaarde hebben. 
Deze voorbeelden bieden aanknopings-
punten om de relatie tussen Nederlandse 
publieke en private partijen te verbeteren 
en zo gebiedsontwikkelingsprojecten te 
versnellen. Ze geven echter ook aan dat 

leren van buitenlandse publiek-private 
verhoudingen geen eenvoudige zaak is. 
Om te kunnen bepalen of we ons kunnen 
laten inspireren, of we wat kunnen leren, 
of dat een maatregel misschien wel in zijn 
geheel kan worden overgenomen, is aller-
eerst grondige kennis van de buitenlandse 
situatie vereist. Alleen de kennis van het 
planningsstelsel of de daaruit gegroeide 
praktijk is onvoldoende. Ook zullen de 
institutionele en juridische inbedding van 
het planningstelsel en de ontwikkelings-
praktijk in kaart moeten worden gebracht 
om een inschatting te kunnen maken 
over de bruikbaarheid van buitenlandse 
ervaringen. Dat alleen al kan inspirerend 
werken. 

OVer de auteurs:
dr. erik Louw en dr. ir. Marjolein spaans 
zijn beide senior onderzoeker bij het On-
derzoeksinstituut OTB van de Technische 
Universiteit Delft. (e.louw@tudelft.nl en  
m.spaans@tudelft.nl) 
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Het afgelopen jaar heeft de vastgoed-
markt veel stof tot nadenken ge-
schonken. Onderzoek, vanuit alle 

disciplines van de vastgoedmarkt heeft het af-
gelopen jaar bijgedragen aan de zoektocht naar 
bruikbare antwoorden op vaak lastige vragen. 
Kortom, het afgelopen jaar was een goed jaar 
voor onderzoek. De jury heeft dit jaar de keuze 
kunnen maken uit een zeer breed scala aan 
studies. Deze studies werden ook nog eens ge-
publiceerd in zeer uiteenlopende vakbladen, 
maar in alle gevallen is de jury op zoek gegaan 
naar studies die een combinatie van relevan-
tie, inhoudelijke onderbouwing, vernieuwing 
en verdieping aan de lezer boden. De drie 
prijswinnaars van deze jaargang slaagden het 
best in het vinden van de optimale balans.

De derde prijs is toegekend aan een studie die 
vooral op het vlak van relevantie en vernieu-
wing hoog wist te scoren. In het oog van de 
orkaan van de financiële crisis waren veel vast-
goedbeslissers op zoek naar de grote lijnen en 
hoe deze zich in de toekomst zouden kunnen 
gaan ontwikkelen. In zijn artikel beschreef de 
auteur hoe de economische recessie de huren 
en waarden op de vastgoedmarkt zouden gaan 
vertragen. Door te schetsen op welke wijze 
vastgoedbeleggers hun bakens verzetten, is 
de auteur er tijdig in geslaagd om de nieuwe 
dynamiek in de markt voor de lezer te duiden. 
De jury feliciteert daarom Peter van Gool, als 
auteur van ‘Vastgoedbeleid in een Teruglopen-
de Markt’ (verschenen in Real Estate Research 
Quarterly, april 2009) met het winnen van de 
derde prijs.

De tweede prijs is toegekend aan studie met 
een sterk verdiepend karakter. In deze studie 
hebben de auteurs op een zeer vernieuwende 

wijze nagedacht over de gevolgen van bevol-
kingskrimp, door niet het perspectief van de 
bestuurder maar juist de burger centraal te 
stellen. De onderzoekers brachten een globale 
kwestie als bevolkingskrimp dichtbij de lezer 
en ontdekten zo een nieuwe NIMBY (Not In 
My BackYard). Door de verwachte kosten en 
baten van krimp op zowel macro- als micro ni-
veau te schetsen, slagen de onderzoekers erin 
een frisse blik op een bekende trend te creë-
ren.  Met deze prestatie en de tweede prijs feli-
citeert de jury Harry van Dalen en Kène Hen-
kens, als auteurs van de ‘Onvermoede Baten 
van Bevolkingskrimp’ gepubliceerd in Econo-
mische Statistische Berichten, juni 2009.

De hoofdprijs gaat naar een studie die aan 
meer dan alleen de gestelde voorwaarden wist 
te voldoen. De jury heeft dit jaar unaniem be-
sloten de eerste prijs toe te kennen aan een 
studie die feitelijk laat zien hoe de trend van 
duurzaamheid in de kantorenmarkt tot uiting 
komt. Door een zorgvuldige bestudering van 
unieke gegevens ten aanzien van energiela-
bels, de leegstand, huurniveaus en verkoopop-
brengsten, zijn de auteurs erin geslaagd om 
een principiële discussie te vertalen tot een za-
kelijke implicatie. De conclusie stelt immers 
onomstotelijk vast dat ‘groene’ kantoorpanden 
beter in de markt liggen en daardoor aanzien-
lijk beter renderen. Een uitkomst die een nieu-
we trend in de markt voorziet van een funda-
ment. Met zowel deze prestatie als het winnen 
van de eerste prijs, feliciteert de jury Nils Kok 
en Piet Eichholtz, de auteurs van ‘Green Buil-
dings Make Cents’ dat gepubliceerd werd in 
Property Research Quartely, oktober 2008

Namens de jury
Prof. dr. D. Brounen

EN DE WINNAARS ZIJN…

De VOGON/PropertyNL 
Research Award 2009
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De Vastgoedlezing 2008 : De crisis op de 
Nederlandse woning- en vastgoedmarkt?
T. van Hoek, Amsterdam, 2008
ISBN 978-90-73440-20-3 
De hypotheek- en kredietcrisis in de VS hebben 
meer invloed voor hypotheekverstrekkers en 
woonconsumenten van de Nederlandse econo-
mie gebracht dan was verwacht. Inmiddels is 
de vraag vooral hoe groot de crisis gaat worden 
en hoe lang deze zal duren. Aan de hand van 
eerdere perioden van conjuncturele neergang 
en vertrouwensverlies in eigen land en in ande-
re landen is een korte inventarisatie gemaakt. 
De problemen in de VS worden geanalyseerd: 
de overmatige kredietverlening aan onkre-
dietwaardige klanten. Daarna gaat het over de 
internationale transmissiekanalen, waarbij Ne-
derland en Denemarken (kleine Europese lan-
den) worden vergeleken. De gevolgen worden 
beschreven voor de hypotheek- en kredietcrisis 
in Nederland voor de projectontwikkeling op de 
woningmarkt en de commerciële vastgoedont-
wikkeling in de komende twee jaar. Tenslotte 
komen de beleidsimplicaties aan de orde voor 
zowel de actoren in de vastgoedmarkt als voor 
de overheid. Uitwerking van de voordracht, 
zoals uitgesproken tijdens de Jaarvergadering 
van de Amsterdam School of Real Estate op 10 
december 2008. Fulltext beschikbaar op www.
vastgoedkennis.nl.

De kredietcrisis : De implosie op de financiële 
markten van binnenuit bekeken
Jac. Kragt, Den Haag, 2008
ISBN 978-90-5972-257-6 
Uiteenzetting van de opbouw van de kredietcri-
sis en de financiële producten die hierin een rol 
spelen tot de zomer van 2008. Complexe ont-
wikkelingen in de financiële markten worden 
uitvoerig beschreven vanaf de situatie op de 

Amerikaanse hypotheekmarkt waar een enor-
me groei in zogenoemde verpakte hypotheken 
was ontstaan. Banken boden een laag instapta-
rief voor de hypotheekrente en verkochten deze 
hypotheken door aan beleggers. Fondsbeheer-
ders realiseerden zich het wanbeheer van de 
financieringen en besloten collectief de inves-
teringen te verschuiven. Beschreven worden de 
internationale gevolgen van de financiële crisis, 
de geldstromen, de mechanismen en de hape-
ringen. Veel vaktermen zijn onvermijdelijk; 
hoofdstuk 7 en 8 geven een samenvatting. De 
mondiale recessie zal enkele jaren duren, maar 
is gebaat bij betere wetgeving op bancair gebied 
(Verenigde Staten) en een sterkere rol van de 
overheid in de economie.

Global financial meltdown: How we can avoid 
the next economic crisis
Colin Read. – Basingstoke, 2008
ISBN 978-0-230-22218-2 
Inzicht in de moderne financiële markten en 
uitleg van de oorzaken van de wereldwijde fi-
nanciële onrust door de sub-prime hypotheek-
crisis en de wereldwijde economische recessie. 
Een goed opgeleide economische burger is een 
effectief instrument om te voorkomen dat de 
toekomstige financiële markt inzakt. Econo-
mische termen worden verbonden aan global 
financiële problemen. De globalisering zal 
ook gevolgen hebben voor landen als India en 
China. Met deze uiteenzetting worden geheim-
zinnige economische redeneringen voor leken 
verklaard. Met een basiskennis van de econo-
mie kan men de uitgebreide waaier van onder-
werpen volgen met meer sociale  onderwerpen 
en dieper uitgewerkte (historische) theorieën. 
Met een reeks van aanbevelingen die de econo-
mie kunnen versterken en deze minder vatbaar 
voor manipulatie laat zijn.

Literatuurlijst Overheid en 
Markt Privaat-Publiek

VOOR U GESELECTEERD
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Van kredietcrisis naar vastgoedcrisis?: een 
onderzoek naar de waardeontwikkeling van 
onroerend goed in de USA en de samenhang 
met de opkomst van Commercial Mortgage 
Backed Securities
M.D. van der Ree, Amsterdam, 2008
Onderzoek naar de relatie tussen de opkomst 
van Commercial Mortgage Backed Securities-
(CMBS)leningen en de waardeontwikkeling 
van onroerend goed, waarbij op de Ameri-
kaanse hypothekenmarkt door banken lenin-
gen als obligatie aan beleggers zijn verkocht. 
De kredietcrisis is versterkt door het ontbreken 
van inzicht welke banken de gesecuritiseerde 
leningen in bezit hebben. Onderwerpen die be-
handeld worden: het topmanagement, waarde-
creatie en besluitvorming. Aangetoond wordt 
dat de waarde van commercieel onroerend 
goed op de lange termijn bepaald wordt door 
de groei (of afname) van de financiering en ook 
wordt beïnvloed door de kredietcrisis. Per on-
derwerp is een hypothese geformuleerd die in 
interviews met deskundigen zijn gevalideerd. 
Vanuit de karakteristieken van de opgave blijkt 
dat de eisen aan zowel het onderhandelings-, 
het besluitvormings-, als het planontwikke-
lingsproces aan verandering onderhevig zijn. 
Er is behoefte aan een gezamenlijke en inte-
grale aanpak, grip op waardecreatie en vol-
doende flexibiliteit. Dit uit zich in goede afspra-
ken over waardebepalende elementen en een 
dynamisch eindbeeld. In het onderzoek zijn 
acht richtinggevende strategieën geformuleerd 
waarmee dit kan worden bereikt. Masterthesis 
( scriptie ) in het kader van de MSRE opleiding, 
jaargang 2008, aan de Amsterdam School of 
Real Estate. Fulltext beschikbaar op www.vast-
goedkennis.nl.

De Amsterdamse bouwenvelop
I.F. Sancisi, Amsterdam, 2009
Analyse van de bouwenvelop, een vereenvoudi-
ging (gemeentebeleid), gericht op meer trans-
parante werkprocessen en besluitvorming, 
versnelling van bouwproductie en beheersing 
van de kosten van de gemeente bij grondex-
ploitaties. Door de grondprijs af te spreken 

voor een kleiner volume dan gebouwd mag 
worden, beoogt de bouwenvelop flexibiliteit in 
de ontwikkeling te bieden. Het gaat verder over 
de taakverdeling, erfpacht, planning en ont-
bindende voorwaarden. Een bouwenvelop kan 
ruimte geven (New York), of beperkend zijn en 
de locatiefuncties en aantallen woningen bepa-
len (Amstelkwartier). De proto bouwenvelop op 
Gershwin zit daar tussenin. Daar waren speci-
fieke locaties niet aangegeven en waren de con-
touren van de bouwenvelop vrij ruim waardoor 
met de vorm van het gebouw gevarieerd kon 
worden. Van versnelling in de bouwproductie 
is geen sprake. De bouwplicht blijkt moeilijk te 
handhaven te zijn bij tegenslagen die de par-
tijen niet in de hand hebben zoals fijnstof, 9/11 
en de kredietcrisis. Een voordeel van de bouw-
envelop is de risicoverdeling. De ontbindende 
voorwaarde legt het bestemmingsplanrisico bij 
de gemeente en dit leidt tot hogere grondop-
brengsten omdat het voor de ontwikkelaar niet 
nodig is om een reservering te maken voor dit 
risico. Vertrouwelijke interviews  zijn niet opge-
nomen. MSRE-scriptie ( scriptie ) in het kader 
van de MSRE opleiding, jaargang 2009, aan de 
Amsterdam School of Real Estate. Fulltext be-
schikbaar op www.vastgoedkennis.nl.

Samenstelling: 
Vastgoedinformatiecentrum, Amsterdam 
School of Real Estate. Voor meer informatie zie 
www.vastgoedkennis.nl.
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Waarom neemt de winkelvoorraad toe bij 
afnemende bestedingen? Wat zijn de gevol-
gen? Wat is nu de invloed van nieuwe detail-
handelsvormen als Factory Outlet Centra’s 
en Megamalls? En nu de kantorenmarkt 
en woningmarkt vastlopen, is er mogelijk 
sprake van een ‘bubble’ in de retailvastgoed-
markt?  

Real Estate Research Quarterly is op zoek 
naar zoveel mogelijk op onderzoek geba-
seerde artikelen, die ingaan op trends, ont-
wikkelingen die een indicatie geven van de 
toekomst die ons te wachten staat.
De redactie daagt academici  en praktijk-
mensen artikelen in te sturen die betrekking 
hebben op thema’s rond dit onderwerp.

De bijdrage moet zijn gebaseerd op eigen 
wetenschappelijk of toegepast onderzoek, 
of behelst commentaar op onderzoek van 
derden.

Auteurs die een bijdrage willen leveren 
kunnen voor 15 januari 2010 een korte opzet 
(abstract) van het artikel inzenden. Het de-
finitieve artikel dient uiterlijk 10 maart 2010 
binnen te zijn bij de redactie.

Correspondentieadres: 
vogon@propertynl.com

Ontwikkeling retailmarkt 
Real Estate Research Quarterly signaleert nieuwe ontwikkelingen in de weten-

schapsgebieden die relevant zijn voor de vastgoedsector: economie, sociale geo-

grafie, bouwkunde, planologie maar ook bijvoorbeeld bestuurskunde. De uitgave 

biedt een podium voor onderzoek, analyses en discussies die kunnen bijdragen aan 

de verdere ontwikkeling van de vastgoedsector.

Voor de editie van april 2010 roept de redactie auteurs op rond het thema:

De verandering in de detailhandel en het 
retaillandschap na de economische crisis en  

de invloed van het overheidsbeleid

Call foR papERs apRil 2010
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Trends in de Woningmarkt
10 december 2009, Hotel Bel Air, Den Haag
Informatie: www.vastgoed-instituut.nl 

Duurzaam Vastgoed
16 december 2009, NBC Nieuwegein
Informatie: www.vastgoed-instituut.nl

Kustontwikkeling & Kustvastgoed
17 december 2009, Steigenberger Kurhaus Hotel, Den Haag
Informatie: www.vastgoed-instituut.nl 

PropertyNL Forum
20 januari 2010, Hoofdkantoor ABN AMRO, Amsterdam
Informatie: www.propertynl.com

NIROV Nieuwjaarsdebat
28 januari 2010, Regardz Hotel, Rotterdam
Informatie: www.nirov.nl

Actualiteiten Wonen & Zorg
11 februari 2010, NBC Nieuwegein
Informatie: www.vastgoed-instituut.nl 

Afire Winter Conference
February 10-11, 2010, Mandarin Oriental, New York
Information: www.afire.org 

MIPIM
March 16-19, 2010, Cannes
Information: www.mipim.com

Afire Brunch at MIPIM
March 18, 2010, Hotel Majestic, Cannes
Information: www.afire.org

Stationslocaties
27 mei 2010, Spoorwegmuseum Utrecht
Informatie: www.vastgoed-instituut.nl 

17th ERES Annual
June 23-26, 2010, Bocconi University, Milaan
Information: www.eres.org 

Afire European Conference
June 16-17, 2010, Germany Grand Hyatt Hotel, Berlin
Information: www.afire.org 

ag e n d a
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Aan artikelen liggen bij voorkeur de resul-
taten van concreet onderzoek ten grondslag 
en bevatten goed onderbouwde praktische 
relevantie/nieuwswaarde voor de vastgoed-
sector. Het kan zowel gaan om fundamen-
teel wetenschappelijk onderzoek als om 
toegepast wetenschappelijk onderzoek. De 
resultaten van onderzoek moeten breed 
toepasbaar zijn. Onderzoek dat uitsluitend 
betrekking 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 onderzoek. De redactie streeft naar een 
aantrekkelijke afwisseling van langere en 
kortere artikelen. De maximale lengte is 
circa 2000 woorden. 

Procedure
De redactie stelt het op prijs wanneer au-
teurs een outline van hun voorgenomen ar-
tikel toezenden. Op basis hiervan kan de re-
dactie beoordelen of een uitwerking tot een 
volledig artikel zinvol is. Artikelen worden 
beoordeeld door een vakredacteur en een ex-
terne referent. Er is sprake van een tweezij-
dig blinde beoordeling. Auteurs ontvangen 
opmerkingen via de vakredacteur waarna 
aanpassingen kunnen plaatsvinden.
Door het artikel aan te bieden aan Real  
Estate Research Quarterly verklaart de au-
teur dat hetzelfde niet tegelijkertijd elders 
ter publicatie wordt aangeboden. De uit-
eindelijke beslissing tot plaatsing wordt 
genomen door de redactie. De redactie 
kan altijd een artikel weigeren of inplan-
nen voor een volgend nummer. De redactie 
kan een artikel, in overleg met de auteur, 
inkorten of wijzigen. Veranderingen in de 
tekst die slechts de leesbaarheid ten goede 
komen zonder noemenswaardige inhou-

delijke gevolgen, kunnen door de redactie 
zonder overleg met de auteur worden aan-
gebracht. 

Opbouw
Een artikel is bij voorkeur als volgt opge-
bouwd:
•  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 onderzoeks-

methodiek.
Het verdient aanbeveling te vermelden op 
welke manier geïnteresseerde lezers ken-
nis kunnen nemen van de onderzoeksre-
sultaten.
Auteurs dienen (een selectie van) hun 
bronnen op te nemen.

Wijze van aanleveren
Voor aanlevering gelden de volgende tech-
nische 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 waar-
den, zonder formules),

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

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

Richtlijnen voor auteurs
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