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Transformerend Nederland
door: Arno Segeren & Monique Roso

Het aanzien van Nederland verandert in een snel tempo. Veel aandacht gaat hierbij
uit naar functieveranderingslocaties aan de rand van de stad en in het landelijk gebied, waarbij koe en aardappel plaats maken voor bedrijventerrein en woning.

Dit themanummer beschrijft de transformatie van bestaande gebouwen. Dus niet de transformatieprocessen waarbij een ‘kaalslag’ plaats vindt, maar transformatie waarbij bestaande kwaliteiten in stand gehouden worden. Het eerste artikel van Van der Waal en Harmsen
beschrijft daarom een zoektocht naar leegstand in Nederland. Dit was een zoektocht met
een missie: het gedrag van actoren moet dusdanig wijzigen dat langdurige leegstand in de
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Na deze inleidende beschietingen is het hoog tijd om te kijken naar de transformatie van
afzonderlijke gebouwen. Scheltens, Van de Voordt en Koppels onderzochten verouderde
industriële gebouwen en betogen dat het denken in concepten van doorslaggevende betekenis kan zijn voor het slagen van de transformatie. Hopelijk kunnen de door hen onderzochte succesvolle transformaties, of de succesvolle elementen hieruit, als voorbeeld dienen voor andere initiatieven. Dit betoog sluit aan bij de opinie van Schönau en De Bruijne.
Zij geven, aan de hand van een onderzoek naar stationslocaties, aan dat eigenaren er verstandig aan doen om te herontwikkelen panden zo snel mogelijk een nieuw leven te geven.
De gebouwen kunnen voorafgaand en gedurende het proces van herontwikkeling ook al
inkomsten genereren middels tijdelijke gebruikers en dit tijdelijke gebruik kan ook als een
soort van katalysator voor de herontwikkeling dienen.
Conclusie
Duurzamer omgaan met de bestaande gebouwde omgeving, instandhouding van kwaliteiten en de opgave om bestaand stedelijk gebied intensiever te benutten: er zijn verschillende redenen dat transformatie zowel bij vastgoedpartijen als openbaar bestuur hoog op de
agenda zou moeten staan. De artikelen in dit themanummer bieden een doorkijkje naar de
mogelijkheden om locaties op kwaliteiten en gebruiksmogelijkheden te beoordelen. Voor
de wijze van totstandkoming kan geen blauwdruk worden gegeven; die is sterk afhankelijk
van de lokale actoren en krachtsverhoudingen. Het is echter ook duidelijk dat anticiperen
op leegstand en transformatieopgaven in beleidsmatig opzicht moeizaam is, onder meer
door het ontbreken van eenduidige vastgoedgegevens. Zowel in het monitoren van leegstand en transformatie als in het positioneren van de transformatieopgave ten opzichte van
nieuwbouw en uitleg is nog een belangrijke slag te maken.
Over de auteurs: ir. Arno Segeren is onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving
(Het Milieu- en Natuurplanbureau en het Ruimtelijk Planbureau vormen sinds april 2008
het Planbureau voor de Leefomgeving), drs. Monique Roso is onderzoeker-adviseur bij TNO
Innovatie en Ruimte
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Nieuwe verstedelijking en transformatie van bestaande verstedelijking zijn aan elkaar gerelateerd. Het kabinet streeft naar realisatie van 25 tot 40% van de woningbouwopgave in
bestaand bebouwd gebied. Regionaal kunnen deze eisen worden opgeschroefd; zo streeft
het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel naar een woningbouwopgave van 80% in bestaand
stedelijk gebied. Hergebruik van bestaande, zeer specifieke gebouwen - of groepen van
gebouwen - kan om verschillende redenen interessant zijn. Ten eerste is een tweede leven
in sommige gevallen duurzamer, ook economisch, dan sloop en nieuwbouw van een pand.
De gebouwen hebben bovendien kwaliteiten die niet altijd eenvoudig met nieuwbouw te
realiseren zijn. Daarnaast hebben sommige gebouwen nog een andere functie naast de
directe functie van het gebouw, ze zijn ‘beeldbepalend’ en hebben bijvoorbeeld de functie
van oriëntatiepunt of zijn essentieel in de stedenbouwkundige structuur. Een derde aspect
heeft te maken met de emotionele binding van mensen. Mensen hebben herinneringen
aan het gebouw omdat er belangrijke gebeurtenissen uit hun leven hebben plaats gevonden of ontlenen zelfs een deel van hun identiteit aan het gebouw. Al dit soort redenen
spelen een rol bij de beslissing over het al dan niet hergebruiken en bij het bepalen van een
geschikte functie.

Het tweede artikel van Harbers en Lörzing beschrijft dat de kwaliteiten van een wijk soms
juist gelegen zijn in het ‘ensemble’ van de afzonderlijke gebouwen. Zij onderzochten in
hoeverre de bestaande stedenbouwkundige kwaliteiten van de 40 kracht-, pracht-, probleem- of Vogelaarwijken (wie weet er nog een variant op de naam) als leidraad kunnen
dienen voor transformatie. Het blijkt nogal uit te maken om welke wijk het gaat. De naoorlogse wijken zijn het meest problematisch, maar leveren in stedenbouwkundig opzicht ook
de grootste kans om bij transformatie een bijdrage te leveren aan verbetering en differentiatie van woonmilieus.

onderzoek

Binnenstedelijk verandert Nederland ook. Deze veranderingen gaan vaak gepaard met
grootschalige doorbraken van bestaande stedenbouwkundige structuren, waarbij ook de
infrastructuur wordt aangepast. Soms is de transformatie ook kleinschaliger, of blijft bij
een grootschalige transformatie een individueel gebouw staan. Individuele gebouwen
transformeren en krijgen andere eigenaren, functies en gebruikers, maar de bestaande
structuur blijft zo veel mogelijk intact. Een fabriekshal wordt een appartementencomplex,
een kerk verandert in een tentoonstellingsruimte en op het terrein van een voormalige
gasfabriek ontstaat een centrum voor verschillende culturele uitingen. Dit transformeren
van afzonderlijke gebouwen is niet alleen van deze tijd. De voormalige kerk ‘Paradiso’ in
Amsterdam, wordt al sinds jaar en dag toepasselijk de ‘poptempel’ van Nederland genoemd
en de ‘Asta’ in Den Haag is alleen nog bij de oudere Hagenezen bekend als bioscoop. De gebouwen blijven min of meer bestaan, maar krijgen - soms heel letterlijk - een ander leven.
Over dit soort transformaties gaat dit thema van Property Research Quarterly.

toekomst uitgebannen wordt. Herbezinning op het onderwerp leegstand moet leiden tot
herbestemming, herinrichting of herontwikkeling. Maar de zoektocht bleek nog niet zo
eenvoudig als je op het eerste gezicht zou denken. We weten helemaal niet wat waar hoe
lang leeg staat. We registreren in Nederland de leegstand nauwelijks en al helemaal niet
eenduidig. Jan Kadijk van de Nieuwe Kaart van Nederland is het eens met de auteurs en
houdt in een reactie een pleidooi voor het maken van nieuwe plannen voor tweedehands
gebouwen.

t h e m a : ( h e r ) g e b r u i k va n b i j z o n d e r e va s t g o e d o b j e c t e n

inleiding

Georganiseerde kennis over leegstaand vastgoed in Nederland ontbreekt. Incidentele lijstjes, fragmentarisch beleid en geïsoleerde herbestemminginitiatieven zijn
onvoldoende om functieverlies en leegstand tegen te gaan. We weten niet welke
kansen de herontwikkeling van minder waardevolle leegstaande gebouwen biedt.
Dat zijn de belangrijkste bevindingen van een recent onderzoek bekend als De
Oude Kaart van Nederland (OKN). De onderzoeksvraag was wat we weten (en niet
weten), wat we willen (en niet willen), wat we doen (en niet doen) en wat we kunnen
verwachten omtrent langdurige leegstand en herbestemming in Nederland.
door: GerhardMark van der Waal en Hilde Harmsen

1 In totaal zijn er negen RWMO’s: Dorp, Stad & Land, Drents Plateau, Gelders Genootschap, Het Oversticht, Hûs en Hiem, Libau,
Welstand en Monumenten Midden Nederland, Welstandszorg Noord-Brabant, Welstandszorg Noord-Holland.
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Een snelle uitvoering van het onderzoek (vier maanden) zorgde ten slotte voor maximaal
effect (high impact). De media-aandacht werd vast gehouden door op een gestapelde manier met informatie naar buiten te komen (steeds iets nieuws over een periode van ruim
zes maanden).
Bevindingen
Een format op basis van geografische spreiding, omvang en type organisatie bood houvast
bij de selectie van de respondenten. Hoewel de RWMO’s goede contacten hebben binnen
de gemeenten kostte het identificeren van de eigenlijke rolspelers vaak veel moeite. Tijdens de opstart van het onderzoek kwam direct één van de resultaten naar boven: binnen
gemeenten zelf is nauwelijks bekend waar kennis over leegstand te halen valt. Bij vastgoedeigenaren en makelaars diende een ander probleem zich aan: om commerciële redenen
wilden deze in sommige gevallen geen uitspraken doen over aan- of verkoopplannen, bijvoorbeeld om langdurige leegstand te verbloemen.
Toch zijn ruim 900 objecten geïdentificeerd die structureel leegstaan of waarvan structurele leegstand zich zeer waarschijnlijk in de toekomst voor zal doen. Structurele leegstand
is in dit onderzoek vastgesteld op een termijn van twee jaar of langer om een goed onderscheid te kunnen maken met (kortstondige) frictieleegstand. Leegstand vormt immers niet
altijd en voor alle gebouwtypen een probleem. De inventarisatie betrof zowel waardevolle
panden (cultuurhistorisch erfgoed) als minder waardevolle panden.
Tijdens de interviews is gevraagd naar twee typen informatie. Ten eerste naar objectinfor2 Dorp, Stad & Land ontving de opdracht per 1 oktober 2007 en heeft de eerste lancering van een provinciaal rapport gepresenteerd op
1 februari 2008. Het landelijke rapport is op 23 juni jl. als deel van de Internationale Triënnale te Apeldoorn gepresenteerd. Tussen 1
februari en 23 juni zijn de provinciale rapporten van de andere provincies gelanceerd.
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Aanpak en strategie
Het project De Oude Kaart van Nederland was een initiatief van de Rijksadviseur voor het
Cultureel Erfgoed, drs. Fons Asselbergs. De missie van de OKN was om brede publieke
aandacht te vestigen op de negatieve gevolgen van leegstand en ook op de kansen die het
biedt, – het onderzoek moest dit onderbouwen. Maar daar houdt het niet bij op. Voor zo’n
structureel probleem is ook de aandacht van politici en ambtenaren (Ruimtelijke Ordening,
Monumentenzorg en Economische Zaken) nodig. De ambtenaren zijn immers de eerste
lijn waarbij herbestemming terecht komt. In het projectontwerp moest dus een effectieve
aanpak zitten om de twee specifieke doelgroepen (politici en ambtenaren) te bereiken.
In de keuze van de opdrachtnemer zat het eerste strategisch element: de regionale welstands- en monumentenorganisaties (RWMO’s1) zijn gekozen als opdrachtnemers. Niet
primair omdat daar wetenschappelijke uitvoeringscapaciteit zit, maar met het oog op het

Een tweede strategisch element betrof het onderverdelen van het onderzoek in 12 provinciale studies en een onderzoek onder landelijke organisaties. Hierdoor konden lokale rolspelers op persoonlijke wijze bij het onderzoek betrokken worden. Wel werden voor het
uitvoeren van de 12 provinciale onderzoeken de provinciale teams vanuit Rotterdam aangestuurd. Informatie is verzameld via interviews (in totaal 385) onder gemeenten en regionale
rolspelers (architecten-, transformatie- en stedenbouwkundige bureaus, projectontwikkelaars enz.). De inzichten uit de interviews en de discussies tijdens de lanceringen van het
project zijn in het landelijke rapport opgenomen. Door de betrokkenheid van rolspelers
heeft het onderwerp op provinciaal en lokaal niveau veel losgemaakt, getuige de mediaberichten over de problematiek. Overigens wordt het onderzoek voortgezet met het oog op het
ontwikkelen van een kennisprogramma en de integratie van het thema ‘herbestemming’ in
gemeentelijke werkprocessen (OC&W, 2008).

onderzoek

Aanleiding
We beseffen dat ruimte schaars is in Nederland, maar rond leegstand en herbestemming is
onze kennis ontoereikend, met vluchtige, incomplete en niet-actuele data. Bovendien sluiten de weinige informatiebestanden die er wel zijn, niet op elkaar aan en kunnen er geen
kwantitatieve analyses van de data gemaakt worden. Daardoor is het ontwikkelen van goed
beleid niet mogelijk. Dit alles vormde de aanleiding voor een landelijk onderzoek. Het doel
was helder: Het resultaat van het onderzoek moest uiteindelijk tot gewijzigd gedrag leiden.
Hoe pak je zoiets aan? Een bewuste strategische keuze hierbij was dat de verandering via
de politiek en de ambtenarij zou moeten lopen – de vastgoedmarkt en de projectontwikkelingsector zijn te ‘zwaar’ om met een kleine prikkel zoals een onderzoek te beïnvloeden.
Bovendien is met herbestemming het hele ruimtelijke apparaat van gemeenten gemoeid
en geeft juist het gemeentelijke bestemmingsplan ruimte om het proces ten gunste van
zuinig ruimtegebruik te beïnvloeden. De studieresultaten moesten dus een overtuigend
signaal afgeven. Geen klassiek onderzoek maar uitkomstgericht onderzoek: het effect telde
meer dan kennisontwikkeling. Daarom zijn methoden uit de stal van ‘action research’ toegepast zoals interviews, groepsdiscussies en media-aandacht.

betrekken van provinciale en gemeentelijke bestuurders en ambtenaren via de RWMO’s.
De RWMO’s adviseren dagelijks ca. 70% van de Nederlandse gemeenten over ruimtelijke
kwaliteit en cultureel erfgoed. Ze hebben al meer dan een halve eeuw grote affiniteit met
het onderwerp en uitmuntende samenwerking met gemeenten en provincies. Voor de
informatieverzameling bij gemeenten waren deze dienstverlenende organisaties dus een
natuurlijke partij. Daarbij werd voldaan aan het eerste succescriterium van dit project, namelijk goede toegang tot de doelgroep. Verder voordeel van deze uitvoeringswijze was dat
de kennis en ervaring die door de uitvoering van het project opgedaan zouden worden bij
deze organisaties zou kunnen blijven. Tenslotte waren de RWMO’s ook een interessante
partij vanuit budgettair oogpunt omdat er geen geheel nieuwe projectorganisatie opgezet
hoefde te worden. In onderling overleg is besloten dat een van de RWMO’s, Dorp, Stad &
Land te Rotterdam de coördinatie van het project op zich zou nemen2.

t h e m a : ( h e r ) g e b r u i k va n b i j z o n d e r e va s t g o e d o b j e c t e n

Policy research over leegstand en herbestemming in Nederland

In gebieden met druk op ruimte staan voornamelijk kantoorpanden en bedrijfsruimten
leeg. Op de zakelijke vastgoedmarkt is sprake van een groei van de voorraad waardoor
doorstroom gemakkelijk is en incourante panden achterblijven. Er is sprake van een vervangingsmarkt waarop de technische en functioneel verouderde gebouwen kansloos achterblijven. Het merendeel van het aanbod betreft objecten uit de periode tussen 1960 en
1980. Met name op perifere of monofunctionele locaties is herbestemming lastig. Hoewel
herstructurering door veel gemeenten wordt nagestreefd ontbreekt daarvoor vaak geld en
draagvlak.
In gebieden met onderdruk zijn het vooral boerderijen, woningen en agrarisch-industrieel
erfgoed die ten prooi vallen aan leegstand. Een voorbeeld zijn de grootschalige boerderijen
in noordoost Groningen. De geringe opbrengsten uit het gebruik van de enorme achterliggende schuren zijn in veel gevallen niet toereikend voor de kosten verbonden aan instandhouding, zeker niet wanneer het monumenten betreft.
In gebieden met druk op ruimte is leegstand vooral een stedelijk probleem, in gebieden
met onderdruk met name een landschappelijk probleem. In verstedelijkte gebieden is de
leegstand vaak meer zichtbaar en voelbaar dan in landelijke gebieden. Overigens zijn er
ook gebouwtypen die door heel Nederland ten prooi vallen aan de leegstandsproblematiek.
Het betreft dan objecten met een zeer specifieke typologie, die zich moeilijk lenen voor
andere functies, zoals kerken en industrieel erfgoed.
De belangrijkste bevinding van De Oude Kaart van Nederland ligt echter niet in de concrete
gebouwen maar in het ontbreken van kennismanagement over leegstand in Nederland.
Over de feitelijke stand van zaken, over de aard en omvang van leegstand en herbestemming bestaat in Nederland geen geordende kennis. De genoemde 900 leegstaande gebouwen vormen slechts het topje van de ijsberg. Dit betekent overigens niet dat er helemaal
geen informatie over leegstand gegenereerd wordt. Maar over het algemeen is de kennis
over structurele leegstand incidenteel, fragmentarisch, slecht toegankelijk en niet actueel.
Sommige categorieën objecten hebben daarbij een grotere kans om onder de aandacht te
komen dan andere. Leegstand van monumenten en cultuurhistorische objecten valt meer

3 De kaart is te vinden via: http://www.oudekaartnederland.nl/okn.html
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Tabel 1. Geïnventariseerde objecten geordend naar oorspronkelijke functie
Oorspronkelijke functie
Aantal
Overheid, bestuursorgaan, justitie
41
Verdediging
77
Religie
98
Zorg
18
Cultuur, recreatie en sport
19
Onderwijs en wetenschap
36
Agrarische biotoop (ook erf met opstallen)
80
Molenbiotoop
23
Handel (ook bank en kantoor)
172
Industrie en nijverheid (ook transport en bedrijventerrein)
254
Detailhandel, winkelcentrum
33
Kasteel, buitenplaats, landgoed
14
Wonen (ook wonen in stadscentrum en wooncomplex)
20
Overig
60
Totaal
945

Aantal
30
171
35
147
59
5
121
64
156
21
50
86
945

onderzoek

In de tabellen 1 en 2 is de verdeling over de verschillende typen oorspronkelijke functies en
over de Nederlandse provincies te vinden. Hier is dezelfde voorzichtigheid geboden bij het
trekken van conclusies als bij de kaart.
Zowel de kaart als de tabellen geven geen kwantitatief beeld van de concrete leegstand in
Nederland omdat alleen ‘bekende leegstaande gebouwen’ zijn opgenomen. Toch kunnen
er naar aanleiding van de combinatie van inventarisatie, interviews en een klein literatuuronderzoek wel enige uitspraken gedaan worden, bijvoorbeeld over de geografische spreiding en type leegstand in Nederland. Het Nederland van twee snelheden is daarbij leidend.
Enerzijds zijn er gebieden met een grote ruimtedruk waar leegstandsproblematiek minder
groot lijkt, anderzijds zijn er gebieden met onderdruk waar leegstand minder gemakkelijk
op te lossen lijkt. Beide gebieden kennen hun eigen type structurele leegstand.

Tabel 2. Aantal objecten per provincie
Provincie
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Flevoland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Totaal

t h e m a : ( h e r ) g e b r u i k va n b i j z o n d e r e va s t g o e d o b j e c t e n

matie: gegevens over concrete leegstaande gebouwen en terreinen. Ten tweede naar kwalitatieve informatie: te verwachten maatschappelijke ontwikkelingen die leegstand veroorzaken. In feite vormden de interviews de eerste aanzet tot bewustwording van het onderwerp
en de stap richting informatiebundeling binnen de gemeenten.
Zowel de objectinformatie als de trendverwachtingen zijn geprojecteerd op een digitale
kaart.3 In één oogopslag is de herbestemmingsopgave van Nederland te zien, voor zover
deze bekend is. Dit laatste is een belangrijke kanttekening. Tijdens het onderzoek is nadrukkelijk uitgegaan van bestaande informatie. Er zijn geen nieuwe inventarisaties specifiek voor dit onderzoek uitgevoerd. Hierdoor kan de suggestie gewekt worden dat een gemeente waar weinig inzicht is in leegstand, weinig leegstand kent. Het tegendeel is eerder
waar: daar waar veel kennis is over leegstaande gebouwen is de zorg voor de leefomgeving
groter.

De beschikbaarheid van informatie en kennis over leegstandsproblematiek is geen garantie voor succesvol beleid, maar wel een voorwaarde. Het ontbreken van actuele geordende
kennis zorgt ervoor dat beleid ten aanzien van leegstand en herbestemming doorgaans ad
hoc en reactief is. Het ontbreken van anticiperend beleid geeft verval ten gevolge van vandalisme en verloedering een kans, zeker bij monumenten die nog vele malen kwetsbaarder
zijn voor leegstand. Verval maakt herbestemming moeilijker, dus minder rendabel, met
kapitaalverlies als gevolg. Bovendien leidt leegstand tot sociale schade en achteruitgang
van de leefomgeving. Anticiperen op herbestemming, nadenken ‘voordat het licht uitgaat’,
is dus gewenst.

ware ‘dat we het niet weten’; het onderzoek wees uit dat er in Nederland een kennisbehoefte
rond leegstand en herbestemming is.
Hiermee is de eerste stap richting bewustwording gezet. Voor vastgoed in Nederland betekent dit onderzoek dat leegstand als thema nu politiek geagendeerd is. Dit blijkt onder andere door opname van het onderwerp in de nieuwe architectuurnota Een Cultuur
van Ontwerpen (OC&W 2008). In de architectuurnota is herbestemming één van de drie
speerpunten en wordt er een infrastructuur voor kennisontwikkeling en –verspreiding over
herbestemming geformuleerd. Ook wordt De Oude Kaart als voorloper van een nieuw kennisprogramma vermeld.
Een nieuwe uitvoeringspraktijk die zuiniger en met meer inzicht met beschikbare bouwcapaciteit omgaat, is nodig. Leegstand biedt immers ook kansen: Wat waardevol is kan
beter gebruikt worden, wat waardeloos is kan door iets beters worden vervangen. Op deze
manier wordt ‘de wei gespaard’, worden schaarse hulpbronnen ontzien en kunnen cultuur
en identiteit behouden en verstevigd worden. Zodoende kan leegstandsbeheer bijdragen
aan een ‘Mooi Nederland’.
Over de auteurs: Dr. GerhardMark van der Waal en Hilde Harmsen zijn respectievelijk coördinator en projectmedewerker bij Dorp Stad & Land (te Rotterdam), adviseurs ruimtelijke
kwaliteit voor Zuid-Holland en Zeeland.
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op vanwege de hogere aaibaarheidsfactor van deze objecten en de moeizame veelbesproken
dossiers rondom dit soort gebouwen. Betrouwbare inventarisaties op dit terrein zijn niettemin zeldzaam.
In grotere gemeenten en bij vastgoedorganisaties is in veel gevallen wel informatie beschikbaar over leegstand van kantoorpanden en bedrijventerreinen. Echter, de gegevens
over deze twee gebouwentypen variëren sterk in opzet en achtergrond en zijn onderling
doorgaans niet vergelijkbaar. Bovendien wordt deze informatie vrijwel uitsluitend om economische motieven gegenereerd. Het probleem van verrommeling speelt hierbij zelden
een rol, zuinig ruimtegebruik evenmin. Makelaars en projectontwikkelaars beschikken
meestal wel over professionele overzichten van leegstand maar daaruit is de aard en omvang van structurele leegstand om technische redenen (bijvoorbeeld doordat andere definities gehanteerd worden) slechts beperkt af te leiden.

Literatuur
- OC&W (2008). Een cultuur van ontwerpen. Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Online
raadpleegbaar via http://www.minocw.nl/documenten/28964a.pdf (7 oktober 2008).
- VROM (2008). Structuurvisie Randstad 2040. Den Haag: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu. Online raadpleegbaar via http://doemee.vrom.nl/randstad2040/structuurvisie (7 oktober 2008).
- Via www.oudekaartnederland.nl zijn de provinciale rapporten en de landelijke eindpublicatie te vinden. Ook kan daar
de digitale kaart gedownload worden.
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Inzicht in trends is noodzakelijk om bij een ongewenste ontwikkelingsrichting tijdig te
kunnen ingrijpen door het ‘veroorzaken van een trendbreuk’. Voorbeelden van belangrijke
trends zijn onder andere de eerder genoemde geografische trend van vergrote druk op
ruimte in sommige delen van Nederland en demografische krimp in andere delen. Een
typologische trend is de daling van het aantal kerkgangers en het grote aantal kerken dat
daardoor leeg komt te staan. Een functionele trend vindt plaats in de agrarische sector waar
veranderingen in de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld schaalvergroting en multifunctioneel
ruimtegebruik) tot functieverlies van sommige gebouwen leiden. Om te anticiperen op
leegstand is inzicht nodig in de ontwikkelingen die het toekomstig ruimtegebruik bepalen.
Conclusie
Inzetten op herbestemming vereist kennis van leegstand. We moeten beter in staat zijn op
een onderbouwde manier over leegstand en herbestemming te praten. We weten nu als het

10 | december 2008 | Property Research Quarterly

onderzoek

Kanteling van de weerbarstige praktijk vergt goed beleid dat door een kennisinfrastructuur
ondersteund wordt. Daarvoor is het noodzakelijk dat bij alle betrokken partijen bekend
is waar te verwachten leegstand gemeld kan worden. Het creëren van een meldpunt bij
bijvoorbeeld gemeenten is essentieel: vragen moeten gesteld kunnen worden, over oplossingen moet gesproken kunnen worden. Kennisuitwisseling met relevante partijen is gewenst. Het betreft daarbij zowel beleidsmakers, alsmede eigenaren, belangenorganisaties
(die vooral over themaspecifieke objectinformatie beschikken) en marktpartijen. Periodieke ruimtelijke verkenningen van leegstand in relatie tot de actualisering van bestemmingsplannen en analyse van trendverwachtingen strekken daarbij tot aanbeveling.
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De Oude Kaart van Nederland is een showroom, tot de laatste vierkante meter gevuld met de occasions van de bestaande stad. Charmante oldtimers en nog-maarnet-APK-waardige brikken staan zij aan zij ingeparkeerd. Dit zijn de tweedehandsjes van de ruimtelijke ordening. Kiest u maar...
door: Jan Kadijk
Het verschijnen van de Oude Kaart van Nederland was voor het Nirov aanleiding om een
confrontatie Oude Kaart – Nieuwe Kaart van Nederland uit te voeren1. Op die Nieuwe
Kaart worden alle plannen geïnventariseerd voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. En
wat blijkt? De kaart van de leegstand is vrijwel volledig discongruent met de kaart van de
geplande nieuwbouw. Slechts pakweg 60 van de 900 gevonden leegstandsobjecten liggen binnen of grenzen aan een geplande ruimtelijke ontwikkeling. Dat is slecht nieuws
voor 840 leegstaande objecten uit deze inventarisatie. Want waar ontwikkeld wordt kunnen
kostenvragers en kostendragers worden onderscheiden, en die kun je creatief met elkaar
in verband brengen. Herontwikkeling van een leegstaand object is vrijwel altijd een kostenvrager. Uit de Nirov-analyse blijkt dat verevening van de herontwikkelingskosten voor
de meeste objecten niet aan de orde is, omdat er geen ontwikkelingen in de buurt zijn te
verwachten. Ze zijn kennelijk niet zo gewild.

Over de auteur: Drs.Jan Kadijk is projectleider De Nieuwe Kaart van Nederland, Nirov.

door: Arjan Harbers & Han Lörzing
De veertig krachtwijken zijn vooral geselecteerd op basis van hun demografische en sociaal-economische scores (VROM 2007). Wijken waar veel armen, ouderen, werklozen en
laagopgeleiden wonen, alsmede wijken waar veel onveiligheid en overlast ervaren wordt
staan op de lijst. Om meer te weten over de vormgeving en de ruimtelijke kwaliteiten van
de veertig wijken verzocht het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen het
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) deze eigenschappen te beschrijven en daarbij aan
te geven hoe deze bij wijkverbetering kunnen worden ingezet. Dit leidde tot de publicatie
“Krachtwijken met karakter” (Lörzing e.a. 2008).
De veertig wijken liggen verspreid over achttien gemeenten in Nederland (figuur 1). De
helft van de wijken ligt in de vier grootste steden. Zij beslaan grote delen van deze steden.
De overige twintig wijken liggen in 14 middelgrote steden.
Bijna 5% van de Nederlanders woont in een krachtwijk. De Rivierenbuurt in Den Haag en
het Spijkerkwartier in Arnhem, die in de late negentiende eeuw ontwikkeld werden, behoren tot de oudste krachtwijken (figuur 2). De Bijlmermeer in Amsterdam van eind jaren
zestig van de twintigste eeuw is de meest recente. De omvang van de wijken varieert van 37
ha in De Hoogte (Groningen) tot ruim 1500 ha in de Westelijke tuinsteden in Amsterdam.
Van de 40 krachtwijken zijn er 15 geheel naoorlogs en 13 bestaan voor een aanzienlijk deel
(ten minste 1/3) uit naoorlogse delen.
Voor ons onderzoek hebben wij gekozen voor een kwalitatief-ruimtelijke beschrijving van
de 40 wijken op basis van terreinbezoeken en literatuurstudie. De focus lag hierbij op de
stedenbouwkundige structuren: de vorm, de omvang en aard van groen-, water- en wegenstructuren en de openbare ruimte. Hoewel we ons het belang van de bouwtechnische

1 Meer over de quickscan Oude Kaart - Nieuwe Kaart op www.nirov.nl met als onderliggende URL:
http://www.nirov.nl/Home/Nieuws/Nieuws_Items/default.aspx?mId=10437&rId=164
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Het is zorgelijk dat we de leegstand niet eens in beeld hebben. De oogst van 900 leegstaande objecten zou slechts het topje van de ijsberg zijn. De eindconclusie dat we nu “weten
dat we het niet weten” is een magere, maar wel zinvolle conclusie. De vraag is wie zich dat
nu aantrekt. Als de overheid wil dat er in de stad meer ‘occasions’ worden verkocht dan
moet zij in de leer bij de betere automakelaar. Want die weet tenminste waar de gewenste
occasion is te vinden. Weet vaak zelfs wat er binnenkort wordt ingeruild. Adverteert huis
aan huis. En weet er altijd iets aan te verdienen. Ook een overheid die wél weet wat er leeg
staat zal het altijd samen met die marktpartijen moeten doen.

De veertig Nederlandse Krachtwijken zijn sinds hun aanwijzing veelvuldig onderwerp van discussie. Deze discussie betreft vooral de selectie, de aanpak en de financiering daarvan. Hoe de wijken eruit zien en welke stedenbouwkundige kansen er
liggen komt nauwelijks ter sprake, ook niet in de wijkactieplannen die de gemeenten hebben opgesteld. Toch liggen hier kansen. Een algemene ruimtelijke oplossing
voor de probleemwijken is niet te geven maar wel kunnen per type wijk kwaliteiten,
in positieve en negatieve zin, worden genoemd die als leidraad kunnen gelden voor
de verdere ontwikkeling van de wijken. Bij transformatie moet rekening gehouden
worden met de bestaande stedenbouwkundige structuur. Dit wil overigens niet zeggen dat ze altijd in stand gehouden moet worden. Maar sloop en nieuwbouw lijkt
niet altijd de beste oplossing.

onderzoek

In de actuele beleidscontext van Mooi Nederland, zuinig aan met de ruimte en toch alsjeblieft vooral investeren in de bestaande stad is het net zo opmerkelijk als zorgelijk dat er
voor die leegstaande objecten geen plannen zijn. Kennelijk lukt het investerend Nederland
niet om door de ouwe rotzooi heen te kijken en iets rendabels te zien gloren aan de einder.
Kennelijk gelooft ‘de markt’ wat minder sterk in herontwikkeling van de bestaande stad
dan ‘het beleid’. Er ligt dan voor ‘het beleid’ een opgave om de gewenste richting glashelder
aan te geven. Door te sturen met visies en plannen. Door focus in de publieke investeringsstrategie. Laten zien dat je er zelf in gelooft. Boter bij de vis en het goede voorbeeld geven.
De successen op het schild heffen en de plekken waar het moet gaan gebeuren zichtbaar in
de etalage te zetten, volop in de schijnwerpers.

Stedenbouw als leidraad voor
transformatie van de krachtwijken
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Reactie: De occasions van de stad

Figuur 1. De ligging van de 40 krachtwijken in Nederland.
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Figuur 2. Ligging van de krachtwijken in Arnhem
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ven, de Schilderswijk in Den Haag, Rotterdam Oud Zuid en West en de Indische Buurt in
Amsterdam exemplarische voorbeelden van dergelijke vooroorlogse wijken.
Een bijzondere plaats nemen de tuinwijken in. Hun concept is voor de oorlog ontwikkeld,
maar zij werden tot na de oorlog gebouwd. Vreewijk in Rotterdam-Zuid, De Hoogte in
Groningen en Volewijck in Amsterdam-Noord zijn binnen de veertig wijken voorbeelden
hiervan. In de tuinwijken is geprobeerd een landelijke idylle in of nabij de stad te scheppen.
De wijken kenmerken zich door laagbouw woningen met schuine daken en voortuinen. De
straten zijn niet recht maar organisch en de openbare ruimte is zorgvuldig ontworpen. De
tuinwijken blijken alom te worden gewaardeerd. Sommige zijn aangewezen als beschermd
stadsgezicht (RACM 2008). Waar in het verleden delen werden gesloopt zijn er daarna
vergelijkbare huizen met gelijke materialen voor in de plaats gekomen. De stedenbouwkundige kwaliteiten van de tuinwijken blijken niet ter discussie te staan. Sterker nog, in
een onderzoek van het Ruimtelijk Planbureau uit 2006 bleek het tuinwijkenconcept een
inspiratiebron voor de ontwikkelaars van Vinexwijken te zijn (Lörzing e.a. 2006).
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kwaliteit en de woningplattegronden voor de woonkwaliteit in de wijk realiseren, hebben
we dit schaalniveau buiten beschouwing gelaten. Alle wijken worden in het boek afzonderlijk beschreven. Toch ligt bij de conclusies en aanbevelingen de nadruk op meer algemene
kwaliteiten die aan groepen wijken uit bepaalde perioden gehecht kunnen worden.
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De vooroorlogse wijken (1880-1955)
De bevindingen van de studie laten zich het beste samenvatten aan de hand van een wijkindeling naar bouwtijd: voor en na de Tweede Wereldoorlog. De oorlog vervult hier min of
meer toevallig de functie van scheidslijn: in feite gaat het om een ingrijpende verschuiving
van de stedenbouwkundige opvattingen (van gesloten naar open bouwblokken, van functiemenging naar functiescheiding) die rond de oorlog plaatsvond.
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De vooroorlogse wijken kenmerken zich door gesloten bouwblokken. In de oudere blokken
is dit gesloten bouwblok verdeeld in individuele kavels, met ieder een ander gebouw. Dit
heeft geleid tot een gevarieerd en kleinschalig straatbeeld. De nieuwere blokken werden
telkens volgens één ontwerp, in één keer gebouwd. Enerzijds wordt dit als iets eentoniger
ervaren maar anderzijds werd de mogelijkheid aangegrepen de wijk als een grootschalig
ontwerp op te vatten met symmetrische stratenpatronen en zorgvuldig ontworpen bouwkundige accenten. Wat de gesloten bouwblokken gemeen hebben is hun uniforme bouwhoogte en de aanwezigheid van winkels en bedrijven binnen de blokken, meestal op de
hoeken maar ook wel in de hoven. Binnen de veertig wijken zijn Woensel West in Eindho-

De naoorlogse wijken (1935-1975)
In de wijken van na de Tweede Wereldoorlog overheerst het modernistische gedachtegoed:
straat en woning zijn niet langer onlosmakelijk met elkaar verbonden en het gesloten
bouwblok wordt verruild voor open bouwblokken. De open bouwblokken kunnen bestaan
uit stroken, een compositie van stroken (stempels) of hoven. De gebouwen bestaan ofwel
uit rijtjeshuizen met tuin of uit galerijflats met hier en daar een enkele torenflat. De woningen richten zich vooral op het openbare groen en minder op de straat. Ook is het wonen
van andere functies gescheiden: winkels bevinden zich in winkelcentra en bedrijven staan
op een bedrijventerrein. Dankzij nieuwe prefab bouwmethodes kon in betrekkelijk korte
tijd de naoorlogse woningnood gelenigd worden. Aanvankelijk waren deze wijken zeer
populair. De woningkwaliteit was hoger dan in de vooroorlogse bouw en men had vrij zicht
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Kwaliteit bewaren of juist versterken: verschillende strategieën
Of en in hoeverre de veertig krachtwijken fysiek aangepakt moeten worden is niet eenduidig te beantwoorden. Daarvoor zijn de wijken te verschillend. Sommige wijken hebben genoeg aan het behoud van hun huidige kwaliteiten; hun huidige stedenbouwkundige
structuur is zo goed, dat deze leidend zou moeten zijn bij toekomstige herstructureringen. Daarentegen zouden veel andere wijken veel beter uit de verf komen indien er enkele
stevige stedenbouwkundige ingrepen worden uitgevoerd (al kan ook daarbij de bestaande
stedenbouwkundige structuur een goed kader vormen).
Kort gezegd, worden in de studie de volgende strategieën aanbevolen:
• v oor de vooroorlogse wijken: behoud van waardevolle situaties zoals gave straatwanden,
monumentale straatprofielen, pleinruimten e.d.; nieuwe invulling laten passen in stratenpatroon en bouwhoogte; slechtste gevallen van stadsvernieuwing opnieuw ontwikkelen;
• v oor de tuinwijken: behoud dan wel vernieuwing met behoud van stratenpatroon en
architectonische uitstraling;
•d
 e naoorlogse krachtwijken leveren in stedenbouwkundig opzicht de grootste problemen, maar ook de grootste kansen bij herontwikkeling. Het gaat veel te ver om te claimen
dat “wijkvernieuwing” alle sociaal-economische problemen van een krachtwijk kan oplossen, maar sommige oplossingen kunnen op hun minst een bijdrage leveren tot een beter
woonmilieu. We noemen er een paar:
•M
 aak beter gebruik van de groen- en waterstructuur. Dit is veelal de grootste rijkdom

Property Research Quarterly | december 2008 | 17

service

Stadsvernieuwing en stedelijke vernieuwing
Tijdens de eerste golf van stadsvernieuwing in de jaren zeventig en tachtig is in de vooroorlogse wijken vooral ingezet op woningverbetering. Verbetering van de stedenbouwkundige
kwaliteit was daarbij secundair. Zo heeft men vaak clusters van aan elkaar grenzende individuele panden gesloopt en deze vervangen door grootschalige woningbouwcomplexen met
slechts één collectieve ingang en een interne galerijontsluiting. Door het wegnemen van
de kleinschaligheid die zo kenmerkend was voor de individuele panden is het straatbeeld

Toch is het niet alleen kommer en kwel met de stadsvernieuwing in de krachtwijken. In
wijken als het Oude Westen (Rotterdam) zijn hier en daar lange blokken opgedeeld waardoor verbindingsstraten zijn ontstaan met een eigen woonklimaat. Ook zijn er enkele blokken in hun geheel vervangen door parken en pleinen. Het gebrek aan openbare ruimte in
de vooroorlogse wijken is hierdoor voor een deel goedgemaakt.
In de stedelijke vernieuwing van rond de laatste eeuwwisseling, die de stadsvernieuwing
opvolgde, zien we dat er geleerd is van de hiervoor genoemde ervaringen met de stadsvernieuwing. Nieuwe woningen hebben weer een heldere relatie met de straat. Wel worden
er nog steeds veel woningen gesloopt. Vaak kunnen woningen zonder eigen toegang of te
kleine woningen worden samengevoegd met aangrenzende woningen, waardoor het straatbeeld behouden kan blijven en tegelijkertijd het woningaanbod in de straat meer gedifferentieerd wordt. Het argument dat sloop en nieuwbouw goedkoper zou zijn gaat misschien
wel financieel op, maar vaak gaat hierdoor in de vooroorlogse wijken de stedenbouwkundige kwaliteit omlaag. Deze fysieke prijs zou betrokken moeten worden in de kostenafweging. Bij het Wallisblok (Rotterdam-Spangen) zien we dat mede dankzij een gemeentelijke
bijdrage het straatbeeld intact is gebleven terwijl de woningen binnen het blok groter zijn
geworden en er een grote variatie aan woningtypes is.

onderzoek

Toch moet er voor gewaakt worden, de naoorlogse wijken vogelvrij te verklaren. Daarvoor
zijn er, naar het oordeel van de onderzoekers, te veel kwaliteiten aanwezig. Het probleem
is, dat die kwaliteiten ofwel moeilijk herkenbaar zijn, ofwel door de matige staat van beheer
en onderhoud niet echt gewaardeerd worden. De belangrijkste kwaliteiten zetten we op
een rij.
• Allereerst kennen de modernistische wijken vrijwel alle prachtige groen- en waterstructuren. De aanwezige bomen zijn inmiddels zo’n 40 tot 60 jaar oud en tot volle wasdom
gekomen. Deze structuren vormen de belangrijkste, maar meestal ook minst bekendste
kwaliteiten van dit soort wijken. De Amsterdamse Westelijke Tuinsteden, Moerwijk (Den
Haag) en Presikhaaf (Arnhem) zijn enkele opvallende voorbeelden (figuur 2).
• Een andere, nauwelijks gewaardeerde kwaliteit is te vinden in de aanwezigheid van ensembles van stroken, hoven en stempels. In veel gevallen is niet het ontwerp ervan zwak
maar de veelvuldige herhaling ervan. In de Amsterdamse wijken Nieuwendam Noord en
Geuzenveld is dit het geval, maar in Crabbehof (Dordrecht) waar de hoven verspreid door
de wijk liggen en Presikhaaf (Arnhem) waar slechts een hof is, zien we dat de modernistische hoven geen probleem maar een verrijking kunnen zijn.
• Een aantal naoorlogse krachtwijken ligt aan de rand van de stad. In het geval van Nieuwendam Noord (Amsterdam), Meezenbroek (Heerlen) en Hatert (Nijmegen) grenzen ze
direct aan het landelijk gebied, wat de wijken een grote meerwaarde geeft. De bewoners
hebben niet alleen uitzicht op de open ruimte, maar hebben ook de mogelijkheid er direct
heen te gaan.

verschraald en bovendien is door het verdwijnen van individuele toegangen aan de straat
de interactie tussen de woningen en de straat afgenomen, wat tot gevoelens van onveiligheid kan leiden. Een ander euvel van de stadsvernieuwing is het materiaalgebruik: dikke
kunststof kozijnen en trespa gevelpanelen verlenen de straat een treurige aanblik, niet alleen vanwege hun proporties maar ook omdat ze zeer snel verouderen en vuil worden. Ook
valt het te betreuren dat in het kader van de stadsvernieuwing de niet-woonfuncties uit de
wijken zijn weggesaneerd.
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op het groen waar kinderen veilig konden spelen. De Amsterdamse Bijlmer, met zijn vrij
in het parklandschap staande, elf verdiepingen hoge honingraatflats, was een extreme uitwerking van de modernistische stedenbouw in Nederland (Ibelings 1999).
Vandaag de dag genieten veel van de naoorlogse wijken in Nederland niet meer het aanzien
dat ze oorspronkelijk hadden. De afwezige relatie tussen flat en straat betekende ook het
ontbreken van toezicht op straat. De openbare ruimte rondom de woningen wordt vaak
slecht onderhouden en omdat de begane grond van de flats vrijwel altijd uit garageboxen of
blinde muren bestaat is ook hier nauwelijks interactie met de woning mogelijk. Daarbovenop heeft de enorme bouwcapaciteit van de prefab bouw als nadeel dat wijken er monotoon
uitzien, met bovendien maar weinig verschillende woningtypen. En de functiescheiding
heeft deze algemene eentonigheid versterkt.
Hoewel deze wijken niet ouder dan 60 jaar zijn (en sommige zelfs niet ouder dan 40
jaar) is hun voortbestaan allerminst zeker. Er zijn al grote delen van wijken als Pendrecht
(Rotterdam), Bijlmer (Amsterdam), Moerwijk (Den Haag) en de Amsterdamse Westelijke
Tuinsteden (vooral Geuzenveld en Osdorp) gesloopt en (soms) onherkenbaar herbouwd.
De opgave is enorm: van de veertig krachtwijken zijn er 15 in hun geheel van na de oorlog
en 13 bestaan voor een aanzienlijk deel uit naoorlogse woningbouw.

Over de auteurs: ir. Arjan Harbers en ir. Han Lörzing zijn werkzaam bij het Planbureau voor
de Leefomgeving (PBL). Het Planbureau voor de Leefomgeving is in mei 2008 ontstaan door
een samenvoeging van het Ruimtelijk Planbureau (RPB) en het Milieu- en Natuurplanbureau
(MNP).
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Deze en andere maatregelen zullen in het algemeen geld kosten. Daar staat tegenover,
dat in sommige gevallen ook geld te verdienen lijkt. Selectief bouwen aan de randen van
en (hier en daar) in de groenstructuur (wat zeker in wijken uit de jaren zestig geen onoverkomelijke schade hoeft aan te richten) betekent niet alleen extra woningen, maar ook
woningen die vanwege hun ligging een meerwaarde kunnen hebben. Een veiliger woonomgeving door herinrichting van openbare ruimten en invulling van blinde onderkanten
levert gewildere woningen en verhuurbare commerciële ruimten op.

service

Hier ligt een taak voor zowel de gemeente als de eigenaren van de gebouwen, zowel woningcorporaties als andere private eigenaren. Het zijn misschien relatief kleine stappen
tegen de achtergrond van de enorme opgave die de naoorlogse krachtwijken stellen, maar
het kunnen interessante mogelijkheden zijn om het imago van de wijken te verbeteren.
Het ministerie van VROM heeft onlangs met minister Plasterk afgesproken om de komende vier jaar acht miljoen euro voor het ontwerp van de krachtwijken uit te trekken. Dat
geld gaat naar het herontwerp en herbestemming van karakteristiek cultureel erfgoed in
de veertig wijken (OCW 2008). De Rijksbouwmeester¹ heeft daarnaast aangeboden om in
overleg met het VROM ontwerpteams te koppelen aan de aanpak van de ruimtelijke kant
van de veertig wijken en aangekondigd op elke krachtwijk een stedenbouwkundige te plaatsen. Deze stedenbouwkundige input is een noodzakelijke bijdrage aan de brede aanpak van
de Krachtwijken.
1) Toespraak van de Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol op de Ruimteconferentie van het PBL op 29 oktober 2008.
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van de naoorlogse wijken. Richt bestaande en nieuwe bebouwing beter op het groen (en
het water) dan nu vaak het geval is. Zo hebben sommige galerijflats (zie b.v. Alkmaar
Overdie) blinde muren naar een gracht. Ook troffen we veel situaties aan (b.v. in Utrecht
Overvecht) waar de brede groensingels direct naast de hoofd ontsluitingsroutes liggen zodat het recreatief gebruik er van beperkt is. Bij toekomstige fysieke ingrepen in de wijken
zou hier veel winst behaald kunnen worden. Daarbij zou nieuwbouw in delen van een
overdadige groenstructuur niet geschuwd hoeven te worden.
• Verbeter de openbare ruimten in de directe woonomgeving. Veel hoven en plantsoenen
zijn vrijwel identiek ingericht, wat de herkenbaarheid niet ten goede komt. Bovendien is
er in sommige wijken sprake van ernstig achterstallig onderhoud aan de openbare ruimte,
wat de bruikbaarheid vermindert en gevoelens van onveiligheid verhoogt. Herinrichting,
gericht op het maken van beter herkenbare, bruikbaarder en veiliger ruimten tussen de
woongebouwen zou samen moeten gaan met een opknapbeurt van de woongebouwen.
• Ga de functiescheiding tegen. In de meeste naoorlogse wijken, vooral die van na 1955,
heeft deze geleid tot het verdwijnen van winkels, werkgelegenheid en voorzieningen in
de directe woonomgeving. tegelijkertijd zijn de onderste lagen van (middel)hoge woongebouwen standaard uitgevoerd als dichte plinten, waarin alleen collectieve ingangen en
fietsenbergingen te vinden zijn. Bij herontwikkeling zouden woningen en (waar zinvol)
kleine voorzieningen als kantoren en bedrijfjes “ingebouwd” kunnen worden. Hiermee is
zowel de levendigheid van het straatbeeld als de openbare veiligheid gediend.
• Wijs beschermwaardige stedenbouwkundige ensembles aan. Groepen van woongebouwen en in samenhang ontworpen buurten zeggen vaak veel meer over de manier waarop
in een bepaalde tijd over stadsontwikkeling werd gedacht dan afzonderlijke gebouwen,
hoe bijzonder ook.
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Transformeren en herbestemmen van industrieel vastgoed is niet zonder risico’s.
Er kunnen zich allerlei organisatorische, financiële, procedurele en technische obstakels voordoen. Niettemin zijn verschillende gebouwen met succes getransformeerd tot nieuwe functies. Andere projecten zijn in voorbereiding. Dit artikel laat
zien dat het denken vanuit een helder concept van doorslaggevende betekenis kan
zijn voor de financiële haalbaarheid. Slim gebruik van de cultuurhistorische waarde
vergroot de kans op succes.
door: Anouk Scheltens, Theo van der Voordt en Philip Koppels
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Over stimulerende en belemmerende factoren voor transformatie van kantoren is het nodige bekend (Van der Voordt e.a., 2007). Gunstig zijn bijvoorbeeld een goede locatie, een
constructie die relatief gemakkelijk nieuwe functies toelaat, de mogelijkheid tot behoud
van de gevel, een hoge emotionele waarde en de aanwezigheid van enthousiaste actoren die
de kar willen trekken. Ongunstig zijn een hoge boekwaarde (met als gevolg hoge aankoopkosten), hoge transformatiekosten, problemen met het bestemmingsplan, onvoldoende
parkeerruimte en onvoldoende lokale vraag naar woningen of andere voorzieningen. In dit
artikel bespreken we zeven industriële vastgoedobjecten. Hieruit komt naar voren dat bij
industrieel erfgoed vergelijkbare factoren spelen, maar juist de karakteristieke kwaliteiten
van industrieel erfgoed de kans op succes vergroten. Zeker wanneer deze vertaald worden
in een helder concept. Voordat we de bevindingen samenvatten bespreken we eerst kort de
gehanteerde werkwijze (Scheltens, 2008).

Initiatief en ontwikkeling
Wat betreft de betrokken actoren in initiatief en ontwikkeling en hun belangrijkste drijfveren geven de onderzochte projecten zowel overeenkomsten als verschillen te zien. In alle
zeven onderzochte projecten is sprake van functionele en economische veroudering. De
gebruikers verlaten de gebouwen om zich ergens anders te vestigen (Maple Leaf, Sara Lee,
Caballero) of omdat de economische activiteiten verdwijnen (scheepvaart, fietsenfabriek,
autosloperij). De oudere projecten zijn voornamelijk objectgericht aangepakt, al spelen gebiedsoverwegingen wel een rol, zoals een verwachte toename in grondwaarde (Mediacentrale) of verbetering van de bereikbaarheid, relatief goedkope grond en een locatie die past
bij de beoogde doelgroep (A-factorij). In de latere projecten maakt de transformatie van
het gebouw vrijwel altijd deel uit van een door de gemeente geïnitieerde gebiedsgerichte
aanpak. Transformatie van een leegstaand industrieel gebouw kan dan als een katalysator
dienen, zoals bij de Caballerofabriek in Den Haag. Een belangrijke strategische overweging
is het verwerven van een grondpositie. Bij de Mediacentrale in Groningen en de RAC hallen in Den Haag was de gemeente eveneens initiatiefnemer. De Timmerij en de A-Factory
in Amsterdam zijn geïnitieerd door een projectontwikkelaar, op grond van de marktpotentie (Timmerij) of als concreet antwoord op een huisvestingsvraag van een organisatie (Afactorij). Bij de Van Nellefabriek in Rotterdam en de Kauwgomballenfabriek in Amsterdam
namen de eigenaren van de panden het initiatief. Zij wilden hun panden afstoten maar
wel zeker zijn van een zorgvuldige aanpak. In beide gevallen is in samenspraak met de gemeente een markttender uitgezet. In vijf van de zeven projecten is de verdere ontwikkeling
door een projectontwikkelaar uitgevoerd. Alleen de Caballerofabriek en de RAC-hallen zijn
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Aanpak van verouderd industrieel vastgoed
Door de transitie van een industriële samenleving naar een diensteneconomie heeft veel
industrieel vastgoed haar functie verloren. Technische veroudering en veranderingen in de
marktvraag maken een einde aan de functionele, technische en economische levensduur.
Een aanzienlijk deel van het aanbod is verouderd. Verouderd leegstaand vastgoed doet
het slecht op de vastgoedmarkt en leidt tot verloedering en vandalisme. Sloop en nieuwbouw kunnen een oplossing zijn om het aanbod weer af te stemmen op de veranderde
marktvraag. In geval van een hoge cultuurhistorische waarde is behoud en herbestemming, maatschappelijk gezien, een betere keuze. Industrieel erfgoed draagt vaak bij aan de
identiteit van de buurt of stad. In veel industriële gebouwen zijn kwaliteiten aanwezig die
in nieuwbouw niet te realiseren zijn. Ook het streven naar duurzaamheid pleit voor herbestemming. In vergelijking met sloop en nieuwbouw is er minder sloopafval en minder
bouwtransport. Dit moet wel worden afgewogen tegen eventuele milieuwinst door gebruik
van een ander, milieuvriendelijker gebouw. Tegenover deze argumenten vóór transformatie zijn er ook belemmeringen te noemen, zoals problemen met de financiële haalbaarheid
door hoge aanschaf- en transformatiekosten en een onvoldoende kapitaalkrachtige marktvraag, of problemen met het bestemmingsplan.

Aanpak van het onderzoek
Voor het onderzoek is eerst literatuur bestudeerd over transformatieopgaven (Van der
Voordt e.a. 2007; Saris, Van Dommelen en Metze, 2008) en over planvorming, besluitvorming en de relatie tussen beide processen (o.a. Corner e.a., 2001, en Peek, 2006). Hieruit bleek onder meer hoe belangrijk het is om niet te snel vanuit oplossingen te denken,
maar cyclisch en iteratief vanuit problemen, oplossingsrichtingen, de belangen van alle
betrokkenen en de politieke context. Om voortgang te boeken moeten er momenten worden gecreëerd waarop alle belangen op één lijn komen en de drie stromen van problemen,
oplossingen en politieke omgeving in samenhang worden besproken. Daarmee kan – in de
woorden van de bestuurskundige Kingdon (1995) - een “window of opportunity” ontstaan,
waarin “het onmogelijke denkbaar wordt” (Teisman, 1995).
Vervolgens zijn zeven transformaties van industriële gebouwen onderzocht. Allereerst is in
een pilot de transformatie van de Timmerij bestudeerd, als onderdeel van de herontwikkeling van het NDSM-terrein in Amsterdam. Doel van de pilot was om meer grip te krijgen
op de problemen en oplossingsrichtingen en het onderzoeksinstrumentarium. Daarna zijn
twee projecten onderzocht aan de hand van interviews en documentanalyse: de A-factorij
in Amsterdam (van fietsenfabriek tot kantoor- en bedrijfsruimte) en de Helpmancentrale
in Groningen (van energiecentrale tot kantoorruimte). Bij vier andere projecten zijn enkele
diepte-interviews gehouden om de verkregen inzichten te verbreden en te verdiepen: de
Van Nellefabriek in Rotterdam, de Caballerofabriek en de RAC-hallen in Den Haag en de
Kauwgomballenfabriek in Amsterdam. Tabel 1 geeft een aantal typerende kenmerken van
de bestudeerde projecten. In dit artikel gebruiken we de zeven casussen op een gelijkwaardige manier om te laten zien hoe dit soort projecten van de grond komt (initiatief, ontwikkeling) en wat de invloed hierbij is van het concept en de financiële haalbaarheid.
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Sleutelfactoren in succesvol transformeren van verouderde industriële gebouwen

Caballerofabriek,
Den Haag

Kauwgomballenfabriek, Amsterdam

RAC-hallen,
Den Haag

Bouwjaar

1930

1950

1931

1925 - 1931

1953

1956

rond 1920

Oppervlakte gebouw
(m2 b.v.o)

6.500

12.702

18.330

55.000

14.000

16.000

5.600

Voormalige functie

Timmerwerkplaats
Dok- en Scheepsbouw-maatschappij

Simplex Machine Rijwielfabriek
Opslag van Brocacef

Helpmancentrale
(energie)

Sara Lee: Koffie,
thee, tabak fabriek

Sigarettenfabriek
British American
Tobacco (BAT)

Mapple Leaf
Kauwgomballenfabriek

Rijks Automobiel
Centrale & parkeergarage

Huidige functie

Kantoor

Kantoor

Kantoor & horeca

Kantoor &
evenementen

Kantoor & broedplaats

Multifunctioneel

Kantoor &
evenementen

Bestemming
na transformatie

Kantoorhuisvesting

Bedrijf/ kantoorhuisvesting

Bedrijfshuisvesting

Bedrijfshuisvesting

Bedrijfshuisvesting

Bedrijf/horeca/
bijeenkomstfunctie/
kantoor

Kantoor/bijeenkomst
functie

Integraliteit van
de ontwikkeling

Gebiedsgerichte
ontwikkeling

Objectgerichte
ontwikkeling

Gebiedsgerichte
ontwikkeling

Objectgerichte
ontwikkeling

Gebiedsgerichte
ontwikkeling

Gebiedsgerichte
ontwikkeling

Gebiedsgerichte
ontwikkeling

Jaar van initiatieffase

1995 1e fase;
2003 2e fase

1998

1998

1996

2001

2006

2007

Jaar van verwerving

2006
(projectorganisatie)

1999

1998/99

1998

2001

2006

2000

Jaar van Oplevering

2007

2002

2005

2002 - 2005

2006 1e fase;
2008 2e fase

2007 - 2008

2009 planning

Procesfase

Beheerfase

Beheerfase

Beheerfase

Beheerfase

Beheerfase

Beheerfase

Realisatiefase

Eigenaar voormalig

Gemeente

Eigenaar/ Gebruiker
(Brocacef)

Gemeente

Eigenaar/ gebruiker
(Sara Lee DE Utrecht)

Gemeente

Eigenaar/gebruiker
(Mapple Leaf)

Gemeente

Eigenaar huidig

Belegger

Belegger

Projectontwikkelaar
(TCN SIG)

CV van Nelle ontwerpfabriek

Gemeente

Projectontwikkelaar
(Lingotto)

Gemeente

Initiatiefnemer

Projectontwikkelaar

Projectontwikkelaar

Gemeente

Voormalige Eigenaar/
gebruiker

Gemeente

Voormalige Eigenaar/
gebruiker

Gemeente

Projectontwikkeling
(trekker)

Projectontwikkelaar
(Redconcepts)

Projectontwikkelaar
(Trammell Crow NL
& Bedrijvenhuis NL)

Projectontwikkelaar
(TCN SIG)

Projectontwikkelaars

Gemeente

Projectontwikkelaar
(Lingotto)

Gemeente

Architect

Max van Aerschot
architect bv

Neutelings Riedijk
Architects

Karelse van der Meer

Wessel de Jonge/
Cleassens Erdmann
Architecten/ Molenaar
& van Winden.

Group A architecten

o.a. Mei- architecten
(gebouw A)

Braaksma & Roos
Architectuur en
restauratie

Anchor tenant

MTV Networks

Ogilvy Group

RTV Noord

Multi tenant

Multi tenant

Multi tenant

Onbekend

Doelgroep

Media bedrijven

Sport en leisure
bedrijven

Media en ICT bedrijven

Communicatie en
design bedrijven

Creatieve en
innovatieve bedrijven

Creatieve bedrijven

Evenementen-organisatie en evenement
gelieerde bedrijven
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Van Nelle ontwerpfabriek, Rotterdam
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Mediacentrale,
Groningen
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Tabel 1. Belangrijkste kenmerken van de onderzochte projecten.
Timmerij - MediaA- factorij,
Wharf, Amsterdam
Amsterdam

Vaak vallen de transformatiekosten hoger uit dan verwacht, bijvoorbeeld door een hoger
ingreepniveau (sloop en nieuwbouw van gevels en bouwdelen) dan gepland. Dit gold bijvoorbeeld voor de A-factorij, Caballero fabriek en Kauwgomballenfabriek, waar sprake was
van forse technische veroudering van de gevels, het dak en de kozijnen.
De toekomstige verhuurbaarheid wordt mede bepaald door externe factoren zoals gebiedsontwikkelingsplannen en veranderende marktcondities. Vaak vallen de opbrengsten in de
praktijk tegen, omdat het niet meteen lukt om het gebouw volledig te verhuren. Een van
de oorzaken is een mismatch tussen de geleverde functionele kwaliteit en de marktvraag.
Een andere oorzaak is onvoldoende PR en marketing en onvoldoende gebruik maken van
media aandacht (Van Nellefabriek). Het risico op een te lage bezettingsgraad kan worden
gereduceerd door pas te gaan bouwen bij een zeker percentage verhuur. Opvallend is dat
bij zowel de A-factorij als de Van Nellefabriek bij de start van de realisatiefase nog geen enkel huurcontract was afgesloten, en de Caballerofabriek in deze fase nog maar drie kleine
huurders telde.
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Financiële haalbaarheid
Over het algemeen worden concept en financiële haalbaarheid nog weinig aan elkaar gekoppeld. Financiële haalbaarheidsberekeningen voor transformaties van industrieel vastgoed zijn met veel onzekerheid omgeven. De verwervingsprijs en transformatiekosten zijn
moeilijk in te schatten. In de praktijk komt de verwervingsprijs tot stand in een markttender, op basis van de grondwaarde bij de oude functie of op basis van de boekwaarde. Bij de
onderzochte gebouwen vormde de verwervingsprijs geen belemmering voor transformatie. In veel gevallen was de verwervingsprijs lager dan de door de ontwikkelaar geschatte
marktwaarde. De verwervingsprijzen van de onderzochte projecten liggen tussen de €150
en €210 per m2 BVO, met uitzondering van de Mediacentrale (Tabel 2). Dit pand is voor
een symbolisch bedrag van ca €20 per m2 van de hand gedaan. Als het pand in eigendom
is van de gemeente en de gemeente herontwikkeling belangrijk vindt, is zij vaak bereid
een lagere prijs te accepteren of de ontwikkelende partij op een andere manier tegemoet te
komen, bijvoorbeeld door hen ook andere bouwactiviteiten te gunnen. Het concept speelt
in de verwerving van verouderd industrieel vastgoed een grote rol. Een helder en aansprekend concept en een heldere analyse van kansen en risico’s vergroten de kans op gunning
van het project.

onderzoek

Denken vanuit een concept
In het geval van een bestaand gebouw blijken behalve de functionele en technische mogelijkheden en beperkingen van het pand vooral de markt van vraag en aanbod, gemeentelijke
beleid en financiële haalbaarheid leidend voor de besluitvorming. Meestal gaat het om een
cyclisch en iteratief proces (Peek, 2006). Hierin wisselen probleemanalyses, ontwerpen
van oplossingsrichtingen en selectie door toetsing aan belangen van actoren, de politieke
context en financiële haalbaarheid elkaar voortdurend af. Vaak ontstaat een dynamiek van
nieuw intredende actoren die zich committeren en middelen beschikbaar stellen en uittredende actoren die hun belangen te weinig gehonoreerd zien in de planontwikkeling.
De planvorming en besluitvorming blijken eveneens sterk te worden beïnvloed door de
intrinsieke kwaliteiten van het pand en de locatie en het denken vanuit een concept. De
keus voor transformatie van de voormalige Helpmancentrale tot een Mediacentrale werd
mede ingegeven door de robuuste uitstraling van het gebouw, de beschikbaarheid van een
glasvezelnetwerk en het gemeentelijke beleid om van Groningen een ICT stad te maken.
Soortgelijke overwegingen speelden bij de RAC-hallen in Den Haag en MediaWharf in
Amsterdam. Deze projecten onderscheiden zich in hun kernwaarden van doorsnee kantoorbedrijven. Zij kiezen bewust niet voor een traditioneel bedrijfsverzamelgebouw. Het
concept ‘MediaWharf’ heeft een belangrijke rol gespeeld in de ‘GO’ beslissing tot gebiedstransformatie en de beslissing van de nieuwe gebruiker (MTV) om zich op deze locatie in
de voormalige Timmerij te vestigen. MediaWharf is een van de weinige projecten waar het
concept vooraf is geformuleerd en uitgewerkt in uitgangspunten en randvoorwaarden, als
leidraad voor de besluit- en planvorming. Dit sluit aan op de definitie van een concept als
een richtinggevend idee (Van der Meer, 2002; Rijkenberg, 2005; Van Elst, 2005; Dijkstra,
2007). Volgens Rudy Stroink van TCN Property Projects, ontwikkelaar van de A-factorij, is
een leidend idee essentieel voor de verdere planvorming: “Toen we het idee duidelijk hadden, konden we dat doorvoeren in alles, de vormgeving, de ruimte en de aankleding van
het buitengebied’’ (citaat uit een interview met Stroink). Omdat de Van Nellefabriek een
icoon is van het functionalisme en bekend is bij ontwerpers over de gehele wereld, is het
gekozen concept van een ontwerpfabriek qua marketing en PR goed gekozen. Een concept
vindt vaak zijn oorsprong in de historie en de “ziel” van een gebouw (Rijkenberg, 2005).
In de praktijk ligt het onderscheidend vermogen vooral in een bijzondere architectuur of
een industriële uitstraling. Behalve ‘concepting’ kan ook ‘profilering’ een rol spelen in de
marketing en PR door het toevoegen van expressieve waarde (Rijkenberg, 2005). Een voorbeeld is de Mediacentrale, waarbij de naamgeving verwijst naar haar historie als vroegere

energiecentrale. Deze karakteristiek wordt nu als marketingprofiel gebruikt.
Soms is nauwelijks sprake van een helder concept als leidraad voor de planontwikkeling en
besluitvorming. Er wordt bijvoorbeeld wel globaal gekozen om van het pand een bedrijfsverzamelgebouw te maken voor de creatieve industrie, maar zonder specifieke doelgroepen
te benoemen (Van Nelle ontwerpfabriek). In andere gevallen ontstaat het concept pas later
in het planproces of is er wel sprake van een duidelijk concept, maar verwatert dit gedurende het verdere proces (A-factorij, Mediacentrale). Ook komt het voor dat men het gekozen
concept noodgedwongen moet loslaten, bijvoorbeeld omdat de grote bouwmassa niet past
bij de marktvraag, men zwicht voor de interesse van een gevestigd bedrijf, de beoogde functie niet past bij het bestemmingsplan, of omdat de druk om tijdig op te leveren noodzaakt
tot concessies. Er is een duidelijke neiging zichtbaar om de kernwaarden los te laten en te
kiezen voor een bedrijfsverzamelgebouw voor de gevestigde bedrijven.
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door de gemeente zelf ontwikkeld, omdat het niet lukte om in een vroeg stadium private
partijen mee te laten werken aan de transformatieopgave. Belangrijkste redenen daarvoor
waren de minder gunstige economische situatie en verschillen van inzicht over de beoogde
doelgroep. In Groningen heeft de gemeente een projectontwikkelaar benaderd om een plan
te ontwikkelen voor de oude Helpmancentrale. Bijzonder is hier dat de projectontwikkelaar
oorspronkelijk een overheidsinstelling was.
Wanneer de gemeente zelf belang heeft bij een transformatie, blijkt zij eerder bereid om
mee te werken aan een wijziging van het bestemmingsplan. Zonder medewerking is het
risico op een stroperig en langdurig proces aanzienlijk. Gemotiveerde private partijen zijn
eveneens een kritische succesfactor. Zij brengen expertise in, menskracht, enthousiasme,
daadkracht en (mede)financiering.

Mediacentrale,
Groningen

Van Nelle
ontwerp-fabriek,
Rotterdam

Caballerofabriek,
Den Haag

Kauwgomballenfabriek, Amsterdam

RAC-hallen,
Den Haag

Verwervingskosten per m2

Onbekend

€ 150

€ 12

€ 197

€ 426

€ 160

Onbekend

Erfpacht

Erfpacht

Eigendom

Eigendom

Eigendom

Erfpacht

Eigendom

Totale investeringskosten per m

Onbekend

€ 1.982

€ 844

€ 462

€ 3.902

Onbekend

€ 349

Theoretische open markthuurprijs
per m2 kantoorruimte
(prijspeil 2007)

€ 200

€ 165

€ 130

€ 147 tot € 156

€ 117

€ 161

€ 88

€ 60

€ 51

€ 45

Erfpacht/eigendom
2

Theoretische open markthuurprijs
per m2 bedrijfsruimte
(prijspeil 2007)
Overeengekomen minimale
huurprijs voor minder draagkrachtige per m2/ jr
(prijspeil 2007)

€ 133

€ 30

€ 39 tot € 49

€ 45

Conclusie
Het transformeren van oude industriële gebouwen is goed mogelijk maar niet eenvoudig.
Zonder enthousiaste trekkers lukt het niet. Soms neemt een gemeente het initiatief. Een
andere keer komt een private partij met een initiatief bij de gemeente. Als de gemeente
initiatiefnemer is, zoekt deze meestal naar een private partij voor de verdere ontwikke-
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In de gebruiksfase kan een aansprekende huurder – anchor tenant - de naamsbekendheid
vergroten en daarmee ook andere huurders aantrekken. Differentiatie in grootte van de
ruimten en huurprijsniveaus verhoogt eveneens de verhuurbaarheid. Een veel gebruikt
middel om de financiële haalbaarheid te vergroten is het uitbreiden van het volume. Dit
kan door interne verdichting (bijvoorbeeld extra vloervelden aanbrengen, zoals bij de Timmerij, Caballerofabriek en Mediacentrale), door optoppen (Kauwgomballenfabriek) of door
gedeeltelijke sloop en nieuwbouw (A-factorij).

ling. In alle gevallen moeten er nieuwe gebruikers gevonden worden die zorgen dat de
transformatie financieel haalbaar is. Het kost veel tijd om bekendheid aan het gebouw en
het gebied te geven, oplossingen te zoeken die recht doen aan de belangen van alle betrokkenen, kasstromen te creëren, vergunningen te verkrijgen, de markt en economische ontwikkelingskansen voor de locatie in beeld te brengen, en te werken aan een positief imago.
Dit pleit voor een geleidelijk proces.
Uit de voorbeelden blijkt dat er qua denken vanuit een concept nog veel te winnen valt. Voor
een soepel verlopende planvorming is het belangrijk dat al in een vroeg stadium heldere
uitgangspunten en randvoorwaarden worden geformuleerd. Ook is het verstandig om al
in de ontwikkelingsfase gebruik te maken van de media om over het plan te communiceren. Een aansprekend concept kan partijen aan het project binden en vergroot de kans op
financiële haalbaarheid. Soms is er niet of nauwelijks sprake van een concept en worden
de potenties van een helder concept en gebruik maken van de intrinsieke kwaliteiten van
het pand onvoldoende onderkend. Het is belangrijk om te sturen op een helder concept en
dit te bewaken in de ontwerp- en uitvoeringsfase en tijdens het beheer. Sommige projecten
zijn in de beginfase vooral gericht op huisvesting van broedplaatsen en pioniers uit de
creatieve klasse, maar mogelijk perspectief op een hoger huurprijsniveau blijft aanlokkelijk
en vanuit financieel haalbaarheidsperspectief randvoorwaarde voor het optimaliseren van
het gebruik.
Een concept kan ook belemmerend werken. Het vervlechten van de belangen van alle betrokkenen en het opstellen van gemeenschappelijke doelen en randvoorwaarden voor de
planvorming blijken essentieel om het risico op voortijdig afhaken van partijen te reduceren. Inspelen op de markt en gemeentelijk beleid vergroot de bereidheid van de gemeente
tot samenwerking en medewerking aan wijzigingen in het bestemmingsplan.

onderzoek

Subsidies werken positief op de financiële haalbaarheid, maar kunnen ook een negatieve
invloed hebben. Het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling stelt harde eisen aan de doelgroep en de termijn van uitvoering en oplevering. Daardoor moesten de Mediacentrale,
Caballerofabriek en RAC-hallen relatief snel worden uitgevoerd. Hierdoor was er geen mogelijkheid om adequaat op marktontwikkelingen in te spelen, de strategie bij te stellen en
het project voldoende naamsbekendheid te geven. De Timmerij werd financieel haalbaar
gemaakt doordat de gemeente op het object een negatieve grondexploitatie accepteert vanwege het vooruitzicht op verevening bij de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Bij
andere projecten rekent de projectontwikkelaar vaak op toekomstige waardestijgingen door
gebiedsontwikkeling.
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Tabel 2. Financiële gegevens van de onderzochte projecten
Financiële gegevens
Timmerij A- factorij,
MediaWharf,
Amsterdam
Amsterdam

Geleidelijke herontwikkeling
als investering in waarde
Een perspectief voor vastgoedeigenaren van binnenstedelijke locaties

Over de auteurs: Anouk Scheltens studeert momenteel af op transformatie van industriële gebouwen bij de afdeling Real Estate & Housing van de Faculteit Bouwkunde aan de TU Delft. Dr.
ir. D.J.M. (Theo) van der Voordt en drs. Philip Koppels zijn respectievelijk als universitair hoofddocent en promovendus verbonden aan dezelfde afdeling. E: D.J.M.vandervoordt@tudelft.nl.
W: www.re-h.nl.
Literatuur
- Dijkstra, S. (2007), Het concept als wet: de conceptuele benadering als strategische keuze voor locatieontwikkeling,
in: Total Identity 20-01-2007, ref. 29823, pp. 1-9.

Zelfs wanneer prioriteit wordt gegeven aan herontwikkeling van binnenstedelijke
locaties, duurt het in de praktijk vaak nog jaren voordat de eerste spade de grond
in gaat. Door echter op een stapsgewijze manier te experimenteren met tijdelijk
gebruik kan direct aan de slag worden gegaan met dergelijke locaties. Gebruikmakend van die ervaringen kan vervolgens een geleidelijke ontwikkeling voor definitieve
invulling in gang worden gezet.
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De resultaten van het onderzoek zijn tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek,
twee expertmeetings binnen Twynstra Gudde, diverse gesprekken met organisatieonderdelen van NS Poort en partijen die in de praktijk soortgelijke ontwikkelingen entameren: stich-
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Onderzoek
Binnenstedelijke locaties met industrieel erfgoed lenen zich niet eenvoudig voor een directe
herontwikkeling vanwege diverse belemmeringen, zoals verouderde of onveilige opstallen.
Twynstra Gudde heeft in opdracht van NS Poort onderzocht welke ontwikkelstrategie past
bij het sturen op indirect rendement. Voor een aantal locaties die NS Poort in eigendom
heeft, geldt dat zij allen strategisch gelegen zijn (nabij stationslocaties), maar gehinderd worden in hun ontwikkeling. Belemmeringen als milieuzonering, externe veiligheidsrisico’s of
structurele leegstand maken een herontwikkeling op korte termijn niet mogelijk.
Uitgevoerd onderzoek was kwalitatief van aard en had als centrale vraag hoe met inzet van
de minimaal beschikbare middelen een grondwaardestijging en vergrote aantrekkelijkheid
van een dergelijke locatie te realiseren is.
De intrinsieke potentie van de locaties – aanwezigheid van aansprekend industrieel erfgoed,
huisvestingsvraag vanuit de creatieve industrie en een binnenstedelijke ligging – hebben de
randvoorwaarde gevormd voor de ontwikkelstrategie. Voor de creatieve industrie vormen
deze kenmerken een aantrekkelijke huisvesting. Ruimte om te werken tegen beperkte huur,
een ‘onaf’ of ruig karakter van het gebouw en een stedelijk bezoekerspotentieel zijn bijzonder belangrijke vestigingsplaatsfactoren voor onder andere kunstenaars (Saris et al 2008).

onderzoek

- Rijkenberg, J. (2005), Concepting: Het managen van conceptmerken in het communicatiegeoriënteerde tijdperk, ’s

Het dilemma om te investeren in locaties die nog niet rijp zijn voor herontwikkeling is
voor vastgoedeigenaren van alle tijden. Wanneer de ontwikkelingslocatie vanuit strategische
overwegingen in eigendom moet worden gehouden, wordt het realiseren van grondwaardestijging wel actueel. Dit artikel gaat in op de vraag hoe een vastgoedeigenaar met beperkte
middelen grondwaardestijging en aantrekkelijkheid van het gebied kan vergroten voor de
lange termijn en daarmee ook inspeelt op de actuele problemen op en rond de locatie.
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Samenvattend kunnen we concluderen dat het slim gebruik maken van de potenties van
het pand en de locatie, een helder concept dat gedragen wordt door alle betrokkenen, goede
marketing en PR, zorgvuldig omgaan met de belangen van alle betrokkenen en pro-actief
reageren op mogelijke risico’s sleutelfactoren zijn in succesvolle transformaties van industrieel vastgoed.

In dit artikel geven wij onze visie op de verdere toepasbaarheid van het Driefasenmodel
voor verschillende vastgoedeigenaren. Voor woningcorporaties en gemeenten geldt dat indirect rendement op vastgoed in eigendom niet zelden prevaleert boven direct financieel
rendement. Voor dergelijke partijen spelen niet alleen de economische doelen op de lange
termijn, maar moeten eveneens maatschappelijke doelen worden gehaald. Zo wil een vastgoedeigenaar als NS Poort ook aan de bredere doelen van het moederconcern bijdragen, op
bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid.
Het Driefasenmodel
De ontwikkelstrategie conform het Driefasenmodel herkent drie verschillende ontwikkelstadia. Ondanks het geleidelijke karakter van de herontwikkeling, wordt onderscheid gemaakt
in fasen, omdat:
- per fase een specifieke doelgroep wordt aangesproken;
- het karakter van de functies evolueert;
- de omvang van de kosten, opbrengsten en rendement toeneemt;
- de rol van de vastgoedeigenaar en de relaties met partners verschillend is.
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Activiteiten
Proactief beheer
Gebouw in bruikleen geven
Flexibiliteit bieden

Conceptontwikkelaar

Verkennen kansen locatie
Uitrollen succesvol concept

Vormen herkenbare
huurdersgroep
Programmering
Aanbieden van services

Marktmeester

Betrekken lokale huurders
Operationele exploitatie

Onderverhuur
Lokale kennis en contacten

De regie van de ontwikkeling ligt in handen van de vastgoedeigenaar. Een voortrekkersrol
van deze partij is vereist, ondanks de mogelijk lage prioriteit voor herontwikkeling binnen
de eigen organisatie. Geringe capaciteit en prioriteit binnen de eigen organisatie ‘dwingt’
de vastgoedeigenaar tot samenwerkingsvormen, waarbij het niet gezegd is dat de vastgoedeigenaar de meest geschikte partij is om de rollen in te vullen. Zo is voor de rol van Marktmeester een culturele ondernemer, met kennis van de lokale omstandigheden (potentiële
huurders, contacten met de gemeente) bijvoorbeeld uitstekend geschikt.
Aan het Driefasenmodel liggen vier principes ten grondslag:
1. een geleidelijke ontwikkeling biedt een verhoogde kans op waardestijging;
2. het verdienmodel moet gericht zijn op koppeling van exploitaties ;
3. de vastgoedeigenaar houdt de regie, maar heeft producerende partners nodig om waarde
te creëren (Value constellation);
4. de creatieve industrie is geëigende huurdergroep voor het beschikbare vastgoed.
Een geleidelijke ontwikkeling
Het oog voor de lange termijn, het karakter van de ontwikkellocaties en beperkte beschikbaarheid van middelen vragen om een incrementele aanpak. Van Straaten pleit bij dit soort
ontwikkelingen dan ook voor een geringer investeringsniveau om waardeschommelingen te
beperken (2008). Een geleidelijke ontwikkeling past beter bij het – letterlijk – zoeken naar
mogelijkheden om waarde te creëren. Daarbij wordt naar een opwaartse beweging gestreefd
door dynamiek te zoeken, randvoorwaarden te scheppen en een bijdrage te vragen. Dat
laatste kan in de vorm van stijgende huurcontracten of participatie. Vervolgens wordt weer
dynamiek gezocht. De aanpak is ook afhankelijk van lokale kennis, lokale omstandigheden
en de samenwerking met partners. De maatschappelijke druk op de vastgoedeigenaar om
‘iets’ te doen staat onder spanning met het geduld dat hij zal moeten opbrengen in een geleidelijk herontwikkelingsproces.
Verdienmodel: koppeling van exploitaties
Normaliter gaat een grondexploitatie (GREX) vooraf aan een vastgoedontwikkelingsexploitatie (vOex), die gevolgd wordt door een vastgoedbeleggingsexploitatie (vBex), met een be2 Deze rollen zijn gebaseerd op de resultaten van de Werkplaats Duurzame Gebiedexploitatie, georganiseerd door de Kopgroep (2007),
waarin NS Poort participeert.
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1 ABF Research definieert creatieve milieus als plaatsen waar de creatieve industrie zich opvallend sterk ontwikkeld heeft (2007). De vier
voorbeelden van de Stad BV zijn broedplaats, creatieve werkplaats, transactiemilieu en productiemilieu.

Tabel 1. Ontwikkelrollen bij Driefasenmodel
Rol
Taak
Gastheer
Bieden randvoorwaarden
aan huurder
Genereren ‘traffic’ op locatie

onderzoek

Fase 1 - Testfase. In deze fase wordt met minimale middelen geprobeerd om een dynamiek
op gang te krijgen. Het realiseren van een aantrekkelijk klimaat is het uitgangspunt. Het
tijdelijk in bruikleen geven van een industrieel complex aan kunstenaars, theatergezelschappen of andere producenten met het doel om ‘traffic’ op gang te brengen, levert goodwill op
bij gebruikers en mogelijke andere vastgoedeigenaren in de omgeving. Desondanks is het
creatieve milieu1) naar binnen gekeerd: de potentie van de locatie wordt door de gebruikers
zelf verkend in bijvoorbeeld een broedplaats. De uitkomst van dit proces en de duur van de
fase is onzeker voor alle partijen. De geduldige vastgoedeigenaar is daarbij faciliterend en
treedt op als Gastheer.
Fase 2 - Groeifase. In deze fase vindt de grootste waardesprong plaats. De functies worden
opgeschaald naar een succesvol concept, waarbij gezocht wordt naar duurzame relaties met
partners in de omgeving en op de locatie. Geïnvesteerd wordt in essentiële voorzieningen
als brandveiligheid en noodzakelijke vergunningen. Een Marktmeester speurt actief de omgeving af naar huurders of partners die een bijdrage kunnen leveren aan het concept van de
locatie. Het creatieve milieu is gericht op transactie met de omgeving: creatieve bedrijvigheid en culturele manifestaties bepalen de identiteit van de locatie, waardoor deze bekendheid verwerft. De vastgoedeigenaar beslist of zijn organisatie in staat is de cruciale rollen van
Conceptontwikkelaar en Marktmeester in eigen beheer in te vullen of deze uit te besteden.
Fase 3 - Ontwikkelingsfase. Indien de laatste belemmeringen voor volledige herontwikkeling zijn weggenomen, breekt fase 3 aan. De vastgoedeigenaar weegt bewust de waarde
van de opgebouwde identiteit: cruciale huurders voor het concept worden behouden, voor
anderen wordt het huurcontract vervangen door een meer profijtelijke optie. Commerciële of woonfuncties kunnen toegevoegd worden om de finale businesscase rond te krijgen.
Medewerking van natuurlijke partners helpt de vastgoedeigenaar om de – voor alle partijen
relevante – ontwikkeling mogelijk te maken.

In het Driefasenmodel wordt gesproken over de volgende ontwikkelrollen:2
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ting BOEI en de Wijkplaats. Het doel van deze gesprekken was de scope van het ontwikkelingsproces in de praktijk te beschouwen en de belangen van relevante actoren te verkennen.
Eén van de uitkomsten van het onderzoek is het Driefasenmodel, een ontwikkelstrategie die
gericht is op de lange termijn, waarbij de vastgoedeigenaar de regie in handen houdt.

Tot slot
In Nederland zijn reeds mooie voorbeelden van transformatieprocessen van industrieel erfgoed bekend, zoals De Van Nellefabriek, de Kauwgomballenfabriek en de Verkadefabriek.5)
Vele vastgoedeigenaren hebben soortgelijke objecten in hun portefeuille, maar hikken aan
tegen de investeringen die op voorhand gepleegd moeten worden. Anderzijds wordt het
voor hen maatschappelijk en politiek steeds lastiger terreinen ongebruikt te laten.
Het inzicht dat direct starten van een herontwikkeling mogelijk is door te experimenteren
met tijdelijk gebruik biedt perspectief voor vastgoedeigenaren. Nu nog hebben tientallen
gemeenten een stimuleringsbeleid om de creatieve industrie te huisvesten, bij voorkeur
in industrieel erfgoed. Het is echter de vraag hoe lang gemeenten initiators blijven, als zij
beseffen dat vastgoedeigenaren eveneens gebaat zijn bij spoedige herontwikkeling.
Grondwaardestijging bewerkstelligen door te wachten met herontwikkeling is niet alleen
maatschappelijk onwenselijk geworden, het miskent ook de potentie die vastgoedeigenaren
zelf hebben. Snel en kleinschalig starten levert goodwill op bij belanghebbenden; het is
daarnaast dé methode om als vastgoedeigenaar daadwerkelijk regie te voeren en langetermijndoelen te realiseren.
Over de auteurs: Ir. Wicher F. Schönau – adviseur maatschappelijk vastgoed bij Twynstra
Gudde adviseurs en managers. Drs. David de Bruijne – adviseur ruimtelijke ontwikkelingen
bij Twynstra Gudde adviseurs en managers
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Value Constellation
Waardeontwikkeling als een keten gaat uit van het volgtijdelijk toevoegen van waarde aan het
product. Normann et al (1993) beargumenteren dat dit begrip van waarde gestoeld is op de
modellen van de industriële economie. Het begrip Value Constellation houdt in dat waarde
niet toegevoegd moet worden, maar ‘herontdekt’.3) Dit betekent dat het gehele waardecreërende systeem, met alle verschillende actoren, samenwerkt om waarde te coproduceren. Het
feitelijk opnieuw configureren van rollen en relaties tussen belanghebbende partijen biedt
daadwerkelijke waardecreatie (Normann et al 1993). Door in een ontwikkelingsproces de relaties tussen en rollen van partijen aan te passen aan het doel en de fase van de ontwikkeling
kan co-creatie van waarde ontstaan, aansluitend op de individuele belangen van deelnemende partijen. Het is daarmee de vastgoedeigenaar zelf die de herontwikkeling entameert en
de waardecreatie regisseert. Voorwaarde is dat er ‘producerende partners’ zijn. Afhankelijk
van het profijt dat een partner heeft bij de ontwikkeling (direct of indirect rendement), wordt
de aard van de relatie met de vastgoedeigenaar bepaald. Met een partij die direct rendement
nastreeft, zoals een makelaar, kan bijvoorbeeld een tijdelijk contract worden gesloten.
‘Natuurlijke partners’ zijn partijen die net als de vastgoedeigenaar langetermijndoelen nastreven. Mogelijke ontwikkelingsactiviteiten van de vastgoedeigenaar dragen bij aan de doelen van andere vastgoedeigenaren in de omgeving: grondwaardestijging, het verbeteren van
het leefklimaat of bereikbaarheid zijn daarvan voorbeelden. Dit pleit voor het aangaan van
duurzame relaties tussen woningcorporaties, ontwikkelende beleggers en gemeenten (Heeg
2007).

evenals geduld met dergelijke partijen en het bieden van flexibiliteit zoals in contractvormen
en ruimtebenutting (Saris et al 2008).
Uiteindelijk is de keuze voor de creatieve industrie slechts een afgeleide van het doel dat
men voor ogen heeft. Partijen uit de creatieve industrie zijn in staat om zich aan te passen
aan een tijdelijke situatie, zij passen bij een binnenstedelijk karakter en waarderen een geleidelijk proces van opwaardering van een locatie en gebouw. De lagere eisen die zij stellen
aan huisvesting maakt dit segment een logische huurdergroep in de eerste twee fasen. Ook
kan deze groep als producerende partij bijdragen aan de bekendheid van de locatie door
openstelling van ateliers of het organiseren van events.
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drijfsexploitatie (BEX). Zo wordt per fase waarde toegevoegd aan het product; een waarde
die gekapitaliseerd terugkeert in de exploitatievorm. Een integrale benadering echter, waarbij verschillende exploitaties naast elkaar bestaan, biedt de mogelijkheid om kasstromen
te ‘dempen’. Dit voorkomt de noodzaak van excessieve kapitaalverstrekking en reduceert
daarmee projectrisico’s voor de ontwikkelende partij. Deze businesscasebenadering lijkt
vanzelfsprekend voor vastgoedeigenaren met een langetermijnperspectief. Het gebouw is
bovendien een gegeven. Wanneer zo snel mogelijk een kasstroom kan worden opgebouwd
door huurders te betrekken, levert dit een bijdrage aan de vastgoedexploitatie.
Daarbij tekent zich een ander verschijnsel af: in de businesscase is de exploitatie niet langer
volgend aan de investering. De exploitatie wordt naar voren getrokken en loopt deels parallel
aan de investeringen.

Literatuur:
- ABF Research (2007) – Kansen voor creatieve milieus in de randstad. Delft: ABF Research. (In opdracht van NS
Poort).

Welke huurders te betrekken?
De beschreven ontwikkelstrategie is toegespitst op binnenstedelijke locaties met verouderd,
veelal leegstaand, industrieel erfgoed. Dergelijke kenmerken vormen voor de creatieve industrie een aantrekkelijke huisvesting. Ruimte om te werken tegen beperkte huur, een ‘onaf’ of
ruig karakter van het gebouw en een stedelijk bezoekerspotentieel zijn bijzonder belangrijke
vestigingsplaatsfactoren voor onder andere kunstenaars (Saris et al 2008). In navolging van
Richard Florida (2002) die de creatieve klasse als een kans voor economische bloei van
steden benoemde, hebben verschillende Nederlandse steden hun beleid gericht op de – erg
breed te definiëren – creatieve klasse.
Hoewel de combinatie van zowel creatieve functies in een stadswijk als het aantal monumenten binnen een wijk aantoonbare waardeontwikkeling tot gevolg heeft (ABF Research
2007)4), is het effectief benoemen en betrekken van creatieve partijen voor een grote vastgoedeigenaar niet eenvoudig. Verankering in het lokale creatieve klimaat is een vereiste,
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3 Van het begrip Value Constellation bestaat geen Nederlands equivalent. Het kan worden opgevat als de onderlinge relatie van de
elementen die waarde vertegenwoordigen.
4 Genoemde conclusie is verwoord in een onderzoek dat in opdracht van NS Poort is uitgevoerd.

5 De term ‘fabriek’ staat tegenwoordig voor ‘authentiek handwerk’ en bezieling, maar tekent ook het stoere karakter. De fabriek is daarmee een geliefd marketingmiddel geworden (Schoonenboom 2007).
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De kreditecrisis en de koopwoningmarkt

Onderschat de theorie de praktijk ?
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Inleiding
In zijn algemeenheid zijn kantoren statisch van karakter. Op een bepaald moment in de tijd
worden die gerealiseerd met de dan bekende inzichten in o.a. vraag en aanbod, architectuur
en bouwvoorschriften. Deze elementen zijn echter niet statisch, zij ontwikkelen zich in de
tijd, er is sprake van voortschrijdend inzicht. Nieuwe technieken, ontwikkelingen in vraag
en aanbod en fouten uit het verleden maken nieuwe kantoren in het algemeen efficiënter
om te bouwen en te gebruiken. Ook regelgeving zoals EPC-normen stellen hogere eisen
aan bijvoorbeeld isolatie en die leiden weer tot lager energieverbruik. Verder veranderen
werkmethoden, in de kantorensector bijvoorbeeld de opkomst van flexibele werkplekken,
waardoor indelingsvraagstukken invloed hebben op de bruikbaarheid van een gebouw.
Al met al leidt dit ertoe dat, hoewel een gebouw bij oplevering volledig aan de eisen voldeed,
datzelfde gebouw in de tijd gezien zowel technisch als economisch veroudert.
In taxatierapporten zou dat tot uitdrukking dienen te komen. Bij de bruto aanvangsrendement-methode door een “verouderings”-opslag op het aanvangsrendement en bij de DCFmethode die de toekomstige cashflows berekent, in de schatting van de eindwaarde van
het gebouw.
In de ROZ/IPD databank worden al vanaf de start in 1995 gegevens verzameld over o.a.
de gehanteerde parameters bij taxaties. Bij de taxaties wordt onderscheid gemaakt tussen
interne en externe taxaties. Daarbij is het aandeel van de grote taxatiebureaus circa 80% en
de andere externe taxateurs verzorgen de overige 20%.
Aanvankelijk was het aantal DCF-taxaties maar eenderde van het totaal, inmiddels is dit
aantal gegroeid tot tweederde van alle jaarlijkse taxaties. Dat betekent dat er nu een voldoende aantal observaties per sector woningen, winkels en kantoren is om statistisch betrouwbare analyses uit te voeren.
Eerder onderzoek
Fundamenteel onderzoek naar veroudering van kantoren in Nederland is schaars. Bovendien is de laatste jaren door de aanhoudende daling van de aanvangsrendementen tot en
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Abstract
De ROZ/IPD Vastgoedindex publiceert de performance van de institutionele vastgoed beleggers in Nederland. Deze is gebaseerd op de netto huurinkomsten en de waarde ontwikkeling op basis van taxaties. Om de uniformiteit in de taxaties te bewaken zijn taxatie regels
opgesteld. Of de taxateurs zich daaraan houden, wordt regelmatig gecontroleerd. Naast
de jaarlijkse waarschijnlijkheids controles van de aannames in de taxaties, wordt door de
ROZ eens per drie jaar een uitgebreide inhoudelijke controle uitgevoerd. Voor het eerst
zijn daar nu ook verdergaande analyses van woningen, winkels en kantoren aan gekoppeld
om het verband aan te tonen tussen aanvangsrendementen (initial yield), markthuren en
eindwaarden (op basis van de exit yield) in DCF taxaties.
Dit artikel beperkt zich tot de analyse van de kantorensector.

kritisch bekeken

Dit voorjaar veroorzaakte een rapport van het International Monetary Fund (IMF) de nodige
commotie. Er zou een ‘bubble’ zijn in het prijsniveau van de Nederlandse koopwoningen van
30%. De 30% kwam overeen met het deel van het prijsniveau dat de IMF niet kon verklaren en
dat deel werd beschouwd als een speculatieve component. Het was duidelijk dat het IMF een
open zenuw raakte. Het rapport trok buitensporig veel belangstelling omdat het aansloot bij
een breed gevoel van bezorgdheid bij eigenaar-bewoners over de prijsontwikkeling. Als reactie
werd snel gewezen op een eerder gepubliceerde analyse van het Centraal Planbureau (CPB)
dat het huidige prijsniveau goed aansluit bij de structurele factoren die de prijsontwikkeling
verklaren. Om de onrust te bezweren actualiseerde het CPB het betreffende rapport ook nog
en kwam tot de dezelfde conclusie als eerder: er is geen ‘bubble’. Een terechte constatering,
maar tegelijk laat deze episode zien hoezeer men bezorgd was dat een negatief sentiment
de markt zou gaan beïnvloeden. Nadien is het financieel-economische beeld aanmerkelijk
verslechterd. De kredietcrisis verhevigde. De reēle economie bleef niet meer buiten schot en
de aandelenkoersen daalden spectaculair. Verder verkrapte het aanbod van hypothecaire financiering. Sommige aanbieders verdwenen geheel van de markt. De consequenties konden niet
uitblijven. Over het derde kwartaal van 2008 is door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) voor het eerst sinds 17 jaar een prijsdaling gemeten. Weliswaar een bescheiden,
nominale prijsdaling van 0,3%. Maar toch, met een algemene inflatie van circa 3% is er sprake
van een forse reēle prijsdaling. Minstens zo belangrijk voor de koopwoningmarkt is de daling
van het aantal transacties met 13% en een oplopende voorraad te koop staande woningen. Door
externe oorzaken is het sentiment alsnog omgeslagen. Gelet op de omvang van de financieeleconomische problematiek valt het niet te verwachten dat de prijsstijgingen snel weer zullen
oplopen. De komende kwartalen zal de prijsstijging zich meer onder dan boven de nullijn bevinden. De disfunctionerende Nederlandse woningmarkt is nu wel een ‘blessing in disguise’.
De krapte op de markt en de teruglopende bouw van nieuwe woningen zullen een forse prijsdaling zoals in het buitenland is opgetreden, vermoedelijk voorkomen.
De kredietcrisis en de inzakkende aandelenmarkt heeft ook nog indirect negatieve consequenties voor de koopwoningmarkt. De fiscale behandeling van het eigenwoningbezit, in combinatie met de fiscale behandeling van eigen vermogen dat zich niet in de woning bevindt,
heeft veel eigenaar-bewoners tot profijtelijke belastingarbitrage aangezet. De aftrekbaarheid
van de hypotheekrente bevordert een zo hoog mogelijk schuld. In plaats van af te lossen wordt
vermogen op fiscaal aantrekkelijke wijze buiten de woning om opgebouwd. Bijvoorbeeld via
een beleggingshypotheek of via vermogen in box 3. In de literatuur is vaak gewezen op het
feit dat hierdoor het risicoprofiel van de Nederlandse eigenaar-bewoner is vergroot. Door de
belastingarbitrage is de eigenaar-bewoner kwestbaarder voor renteschommelingen, maar ook
voor de volatiliteit van de aandelenmarkt. Veel eigenaar-bewoners hebben dit nu aan den lijve
ondervonden. In veel vermogens is een forse bres geslagen. Dit zal een remmende invloed
hebben de opwaartse mobilieit van de eigenaar-bewoners. Mede hierdoor zal een herstel van
de koopwoningmarkt de nodige tijd vergen.

t h e m a : ( h e r ) g e b r u i k va n b i j z o n d e r e va s t g o e d o b j e c t e n

column

Tabel 1 geeft aan hoeveel waarnemingen de verschillende analyses omvatten.
Tabel 1
Uit te voeren analyses
Initial yield - Exit yield
Reversionary yield - Exit yield

Aantal Kantoren
630
646

Methode
Zoals eerder aangegeven zijn er twee verschillende yield-verhoudingen geanalyseerd: tussen de initial yield en de exit yield en tussen de reversionary yield en de exit yield voor de
sector kantoren. De data is verder gesplitst naar taxateur en verdeeld in de volgende groepen: interne taxateurs, externe taxateurs, de vier taxateurs met het hoogste aantal taxaties,
en de rest van de externe taxateurs. De grootste externe taxateurs zijn genummerd van 1
tot en met 4, in willekeurige volgorde, om de vertrouwelijkheid te bewaken. Verder zijn er
gemiddelden berekend per uitgevoerde taxaties zonder naar het effect van de individuele
gebouwen te differentiëren. Uiteraard heeft de min of meer toevallige samenstelling van de
te taxeren objecten door een taxateur daardoor invloed op de hoogte van de gekozen yields.
Naar onze mening heeft dat echter gemiddeld weinig invloed op het verschil in totaal.

Resultaten

kritisch bekeken

Voor het onderzoek naar de verhouding tussen de initial yield en de exit yield en tussen de
reversionary yield en de exit yield zijn zoals eerder vermeld alleen de DCF-taxaties met een
exit yield voor 10 jaar meegenomen. Om de relatie tussen de verschillende yields te analyseren zijn er twee verschillende methodes gebruikt. Ten eerste zijn het procentuele en het
absolute verschil en de standaarddeviatie van het verschil tussen de initial yield en de exit
yield en de reversionary yield en de exit yield berekend. Zo kan gekeken worden wat het
verschil tussen de gemiddelde yields is en wat de distributie van het verschil is. Ten tweede
is gekeken of er daadwerkelijk een verband is tussen de initial yield en de exit yield en de
reversionary yield en de exit yield. Door middel van regressieanalyse is onderzocht of er een
significant lineair verband is tussen de verschillende yields, en hoe sterk dit verband is.

t h e m a : ( h e r ) g e b r u i k va n b i j z o n d e r e va s t g o e d o b j e c t e n

met 2007 een misleidend beeld ontstaan alsof er geen sprake van veroudering zou zijn.
DCF-taxaties waarbij zowel de initial yield als de exit yield wordt bepaald, zijn dan ook de
enige manier om de toekomstige verouderingscomponent te schatten.
Rust (2004) heeft aangegeven dat er met betrekking tot de veroudering twee factoren van
belang zijn voor de verhouding tussen de initial yield en de exit yield. Ten eerste de waardeverandering van de grond en opstal alsmede de huurontwikkeling. De grond factor is mede
afhankelijk van de locatie van het gebouw. De invloed van de veroudering van het gebouw
is daarentegen volgens Rust meer vergelijkbaar voor alle gebouwen, en niet afhankelijk van
de locatie. Hij heeft in zijn artikel aangegeven dat over de eerste 10-jaars periode de opslag
op de bruto initial yield in verband met veroudering theoretisch gezien ongeveer 0.45 procentpunt moet zijn voor het verouderingseffect van het gebouw. Voor elke 10 jaar daarna
zal dit percentage verdubbelen. Rust neemt daarbij in zijn model aan dat de toename van
de initial yield op de grond nul bedraagt. Verder gaat hij ervan uit dat de huurontwikkeling
ten gevolge van de veroudering moeite zal hebben de inflatie bij te houden.
Rust heeft de ROZ/IPD vastgoedindex in zijn artikel uitgenodigd tot nadere analyse van
de verhouding tussen de initial yield en de exit yield in de praktijk. Daaruit is dit artikel
voortgekomen. Enige kanttekeningen vooraf bij het onderzoek.
De data die voor ons onderzoek gebruikt is, is afkomstig van taxaties. Door de taxateur
wordt echter voor de yield-aannames geen onderscheid gemaakt tussen de grond- en gebouwcomponenten. Dit onderzoek omvat daarom de gehele stijging van de exit yield ten
opzichte van de initial yield. Nadere bestudering van het model dat gebruikt is door Rust
wijst uit dat wanneer er vanuit wordt gegaan dat de waardeverandering van de grond gelijk
is aan de waardeverandering van het gebouw de opslag op de bruto initial yield theoretisch
gezien rond de 0.51 procent punt zou moeten zijn. Dit is voor de vergelijkbaarheid aangehouden.
Verder is aangenomen dat de taxateurs bij de inschatting van de toekomstige huurontwikkeling rekening hebben gehouden met de veroudering alhoewel dat niet nader is onderzocht. Eerder onderzoek (Hordijk 2005) naar de kantoorhuurontwikkeling tussen 1977 en
2003 toont inderdaad aan dat de markthuur de inflatie maar nauwelijks bijhoudt. Daarom
is in dit onderzoek aangenomen dat de verouderingscomponent in de huurontwikkeling
voldoende is meegenomen door de taxateurs en dat daarom daarvoor niet gecorrigeerd
hoeft te worden.

Verschillen analyse
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Initial yield – exit yield
Het procentuele verschil tussen de initial yield en de exit yield is gemiddeld 20%, wat absoluut gezien een verschil is van rond de 1 procentpunt. De standaarddeviaties zijn erg hoog,
namelijk variërend tussen 16 en 85%.
service

Data
Voor het onderzoek zijn de gegevens uit de ROZ/IPD databank gebruikt. Deze unieke
database bevat gegevens over de objecten in de vastgoedportefeuilles van de participanten
vanaf 1995. Voor het onderzoek zijn de volgende variabelen uit het jaar 2007 gebruikt: de
initial yield, de reversionary yield en de exit yield. Voor het onderzoek is de exit yield uit de
DCF-taxaties voor een periode van 10 jaar gebruikt. De initial yield en de reversionary yield
zijn uit de data gedestilleerd op de peildatum 31 december 2007. De initial yield is als volgt
berekend aan de hand van drie variabelen: “totale actuele bruto huur” minus de “actuele
erfpacht” gedeeld door de “bruto marktwaarde (VON)”. De reversionary yield is op vergelijkbare wijze berekend: “bruto markthuurwaarde” minus de “actuele erfpacht” gedeeld
door de “bruto markthuurwaarde (VON)”.
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Initial yield
De regressie analyse van het verschil tussen de reversionary yield en de exit yield levert de
volgende resultaten op.

Resultaten nader geanalyseerd: theorie versus praktijk
De theorie van Rust geeft aan dat de exit yield gemiddeld na 10 jaar 0.45 procentpunt hoger is dan de initial yield wanneer er alleen gekeken wordt naar de veroudering van het
gebouw.
Met inachtname van de waardeverandering van de grond zou deze opslag rond de 0.51
procentpunt moeten zijn. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat in de praktijk het
totale verschil tussen de initial yield en de exit yield, dus de grond- en gebouwcomponent
samen, voor de kantoren sector ongeveer 1 procentpunt is. Hieruit blijkt dat het verschil een
stuk groter is dan in de theorie werd verwacht.
Verder gaat Rust er in zijn theoretische benadering vanuit dat de verouderingsfactor iedere
10 jaar verdubbelt. Om een zo goed mogelijke vergelijking te maken zijn de waarnemingen
uit de ROZ/IPD-databank op basis van bouwjaar ingedeeld in klassen van 5 jaren en afgezet tegen de theoretische benadering van Rust. De uitkomsten staan in tabel 4, waarbij IY
staat voor Initial Yield en RY voor Reversionary Yield.
Tabel 4
Bandbreedte
Gemiddelde
IY ROZ		
opslag
op IY ROZ		
Laagste Hoogste		
-1,02
3,51
0,92
-4,44
6,17
1,07
-1,49
7,44
0,93
-1,78
8,03
0,48
-2,32
6,67
0,57
-0,35
3,97
0,34

Bandbreedte
RY ROZ
op RY ROZ
# objecten
Laagste Hoogste		
-1,03
2,40
48
-1,55
2,68
77
-1,38
3,47
43
-2,14
2,23
67
-2,03
2,50
22
-2,28
1,82
8
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Uit de tabel blijkt het volgende: de gemiddelde verouderingsopslagen voor de initial yield
komen in de praktijk voor de jongere kantoren fors hoger uit dan in het theoretische concept van Rust. Tot jaar 20 varieert dat van meer dan het dubbele tot ca 30%, in latere jaren
liggen de gemiddelden dichter bij elkaar. Opvallend is de grote bandbreedte in de vergelijking tussen initial yield en exit yield, zowel in positieve als negatieve zin. De lage waarde
van bijvoorbeeld -4,44 wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een groot verschil tussen contracthuur en markthuur. De uitschieter van bijvoorbeeld +8,03 kan waarschijnlijk verklaard
worden door kantoren met veel leegstand. Daarom is ook de bandbreedte op basis van de
reversionary yield berekend, de bandbreedtes zijn dan kleiner terwijl de gemiddelden juist
grotere afwijkingen vertonen. Opvallend is daarbij dat de verouderingsopslag juist afneemt
na het 16e jaar. Nader onderzoek moet aantonen wat daarvan de oorzaak kan zijn.

Suggesties voor nader onderzoek
Het doel van het onderzoek was onderzoeken of er een duidelijke verouderingscomponent
wordt meegenomen bij de taxaties van vastgoed en met name bij de DCF-taxaties. Het
eerdere onderzoek van Rust (2004) kon alleen maar worden getest voor grond en opstal
samen omdat daar in de taxaties geen onderscheid in wordt gemaakt. Een nadere analyse
waarbij dat onderscheid wel wordt gemaakt zou nuttig zijn.
In dit onderzoek is aangenomen dat de verouderingstoeslag van Rust voor de huurontwikkeling overeenkomt met de projecties van de taxateurs. Nader detail onderzoek is op zijn
plaats.
Verder betreft deze analyse alleen taxaties per eind 2007. Het zou goed zijn nader te analyseren hoe dat verschil er in de tijd uit ziet en onder verschillende cycli binnen de vastgoedmarkt.
Dit onderzoek is enkel gebaseerd op de kantorensector. Een analyse van andere sectoren
zou andere resultaten op kunnen leveren, en daarom interessant zijn.
De auteurs zijn graag bereid dat nader onderzoek te ondersteunen.

kritisch bekeken

Ouderdom Theoretische Gemiddelde
in jaren
veroudering opslag
		
volgens Rust
			
0-5
0,11
1,04
6 - 10
0,34
0,75
11 - 15
0,56
0,89
16 - 20
0,79
1,06
21 - 25
1,01
1,22
26 - 30
1,24
1,16

Conclusie
De conclusie is wel dat wanneer het theoretische model van Rust gebruikt zou worden voor
investeringsanalyse met een kritische blik gekeken moet worden naar de verouderingsopslag. Het theoretische model van Rust kent een sterke lineaire opzet. De rendementsberekeningen van de ROZ/IPD Vastgoedindex tonen echter aan dat er sprake is van een sterk
cyclisch karakter. Dit sluit niet goed aan bij een lineaire benadering van de verouderingsopslag.
Uit de studie naar het verschil tussen de reversionary yield en de exit yield en naar het verschil tussen de initial yield en de reversionary yield kan verder geconcludeerd worden dat
de markthuren in 2007 hoger waren dan de contract huren, want de reversionary yield is
gemiddeld gezien hoger dan de initial yield.
De regressieanalyses tonen aan dat er sprake is van een lineair verband tussen de initial
yield en de exit yield en tussen de reversionary yield en de exit yield.
Uit het onderzoek blijkt tot slot dat het verschil tussen de taxateurs groot is, en dat er bij alle
onderzoeken sprake is van hoge standaarddeviaties. Deze verschillen kunnen mede veroorzaakt zijn door het verschil in de te taxeren onroerendgoedportefeuilles dat de betreffende
taxateur te taxeren heeft gekregen.
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Ook tussen de reversionary yield en de exit yield werd een lineair verband verondersteld. Tabel 3 geeft aan dat dit ook daadwerkelijk het geval is. In dit geval zijn ook de R²-uitkomsten
voor alle groepen tamelijk hoog en blijkt inderdaad dat het verband tussen de reversionary
yield en de exit yield sterker is dan het verband tussen de initial yield en de exit yield. De
stelling dat leegstand effect zou hebben op het sterkere verband tussen reversionary yield
en exit yield dan tussen initial yield en exit yield, lijkt hiermee te kloppen.

Property Research Quarterly signaleert nieuwe ontwikkelingen in de wetenschapsgebieden die relevant zijn voor de vastgoedsector: economie, sociale geografie,
bouwkunde, planologie maar bijvoorbeeld ook bestuurskunde. De uitgave biedt
een podium voor analyses en discussies die kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de vastgoedsector. Voor de editie maart 2009 roept de redactie auteurs op rond het thema:

Vastgoedmarkt in crisistijden

Auteurs die een bijdrage willen leveren op basis van verricht onderzoek en studie nodigen
we graag uit om voor 19 december een abstract van hun artikel te sturen. De deadline voor
conceptartikelen die ter commentaar aan onze referenten worden voorgelegd is 15 februari
2009. Voor publicatie moeten de artikelen zijn afgerond voor 15 maart 2009. De redactie
verwelkomt artikelen vanuit de wetenschap en de praktijk. De bijdrage moet zijn gebaseerd
op eigen wetenschappelijk of toegepast onderzoek, of becommentarieerd onderzoek van
derden. Auteursrichtlijnen zijn aan de achterzijde van elke editie van het blad opgenomen
of op te vragen bij de redactie.
Correspondentieadres: vogon@propertynl.com.

onderzoek

De vastgoedmarkt wordt direct geraakt door de kredietcrises. Zowel bij woningen als bij
commercieel vastgoed zien we het aantal transacties stagneren, hetgeen zich in sommige
marktsegmenten vertaalt in lagere prijzen. Samen met de rentekosten die afgelopen tijd
fors zijn opgelopen, en het feit dat financieringen voor nieuwe projecten lastiger te verkrijgen zijn betekenen de nieuwe marktomstandigheden lastige tijden voor projectontwikkelaars en vastgoedfinanciers. En ook beleggers merken de gevolgen van de kredietcrises,
al was het maar omdat de ineenstorting van hun aandelenkapitaal heeft geleid tot een forse
overweging van het vastgoed in de ALM. Het is nog te vroeg om te concluderen dat deze
crisis leidt tot grote waardecorrecties, maar gezien het teruglopende transactievolume is de
kans hierop niet geheel ondenkbeeldig. Tegelijkertijd leidt het veranderende marktbeeld
ook tot kansen voor beleggers. Met een afnemende concurrentie aan de koperskant, en
verkopers (ontwikkelaars) die geraakt worden de crises, ontstaan er mogelijkheden om de
portefeuille tegen gunstige condities uit te bouwen.

Onderwerpen waaraan kan worden gedacht zijn:
-W
 at betekent de huidige kredietcrises voor de verschillende vastgoedmarkten, hoe direct
is de koppeling tussen economie en vastgoedmarkt, wat betekenen de credit crunch en de
illiquiditeit op de financiële markt;
-H
 oe kan risicomanagement gebruikt worden in crisis. Hoe wordt in andere (internationale) markten met crisismanagement omgegaan. Welke maatregelen worden er genomen
en hoe heeft dat uitgepakt;
-W
 elke lessen hebben we uit vorige crisis geleerd;
-C
 yclische bewegingen op de vastgoedmarkt (diepte, omvang en duur);
-F
 inanciering van vastgoed in veranderende marktcondities;
-W
 at zijn de gevolgen van regulering en nationalisaties in de financiële sector voor de
vastgoedmarkt; het debat tussen publiek of privaat;
-W
 at zouden we kunnen verwachten van het herstel van de kantorenmarkt na deze crises
in vergelijking met andere crisis;
-H
 oe kunnen bedrijven en hun geldschieters worden geholpen bij faillissement en herstructurering van vastgoed;
-W
 elke stimulans voor de woningmarkt is te verwachten van de kant van de overheid
bij een ineenstorting van de huizenmarkt en wat zijn de mogelijke effecten daarvan?
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Property Research Quarterly:
Call for papers

De kredietcrises raakt de vastgoedmarkt. Het kan dan ook niet anders of de snel bewegende
markten maken dat het nu drukke tijden zijn in de bestuurskamers van de vastgoedsector.
Overigens geen nieuw fenomeen, de vastgoedmarkt is wel vaker in crises geweest. Er kunnen lessen uit het verleden worden getrokken.
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In het themanummer van PRQ over de kredietcrises is Property Research Quarterly op
zoek naar op onderzoek gebaseerde artikelen over crisis op de vastgoedmarkten. De aan te
leveren artikelen kunnen vanuit verschillende invalshoeken worden geschreven. Omdat er
natuurlijk nog weinig wetenschappelijke literatuur over deze crisis beschikbaar is, zal er
wellicht meer toegepaste researchartikelen gepubliceerd worden. Doel van deze publicatie
is het zicht krijgen op de gevolgen van de crisis voor de diverse vastgoedmarkten.
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De VOGON PropertyNL Award 2008 voor de beste onderzoekspublicatie over een
vastgoedthema is dit jaar voor George ten Have met zijn artikel “ Integriteit in de
vastgoedsector”, gepubliceerd in PropertyNL Magazine van mei en juni 2008. Hij
pleit voor het integraal toepassen van integriteitsmanagement binnen de vastgoedsector. Op deze plek wordt het juryrapport integraal weergegeven
Onderzoek en vooral onafhankelijk onderzoek is een hoog goed in een democratische samenleving. Dergelijk onderzoek vervult nuttige functies ten behoeve van uiteenlopende
doeleinden.
Het informeert ons over nieuwe trends in de samenleving, het stelt vragen bij aangenomen
waarheden, het wijst op de prettige en minder prettige gevolgen van belangrijke publieke
en private beslissingen en het reikt ons bruikbare methoden aan.
Toch is onderzoek niet zelden ondankbare arbeid. Soms zijn de uitkomsten teleurstellend
of worden voorspelbaar gevonden. Als het onaangename resultaten bevat worden ze door
beleidsmakers en politici selectief benut of ontkend.

Voor de VOGON/PropertyNL Research Award 2008 heeft een jury, bestaande uit Hamith
Breedveld, Wabe van Enk, Kees Vriesman, Gerjan Vos, en ondergetekende, zich de afgelopen maanden gebogen over artikelen die verschenen zijn in de periode september 2007 tot
en met augustus 2008.

Het selecteren was bepaald niet gemakkelijk. Dat gold allereerst de hoeveelheid. Dankzij
Herbert Fens van de Amsterdam School of Real Estate kon worden beschikt over een kleine
300 artikelen uit twaalf Nederlandstalige vaktijdschriften.
Voorts zijn een groot aantal uiteenlopende onderwerpen van belang voor de vastgoedsector.
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Een tweede prijs is door de jury toegekend aan het artikel van Mark Nijenhuis getiteld
‘Waar is het residu?’, verschenen in Rooilijn van maart jongstleden.
Hij is nagegaan hoe het komt dat in weerwil van de sterk gestegen onroerend goed prijzen
de gemeentelijke grondexploitaties met name van Vinex-locaties er toch niet in slaagden
betere financiële resultaten te behalen. De hoge verwervingskosten van ruwe bouwgrond
enerzijds en grondprijsafspraken waarbij andere methodes dan de residuele grondwaardebepaling worden toegepast anderzijds verklaren waarom ruimtelijke ambities niet gerealiseerd zijn en tekorten optraden. Zijn prikkelende waarschuwing luidt dat er de komende
jaren minder financiële speelruimte zal zijn vanwege een te verwachten lager residu. Er
zal nadrukkelijker op planningen en het vermijden van kostenoverschrijdingen gestuurd
moeten worden. Daarmee bevat het voor zowel private als publieke grondexploitanten een
indringende waarschuwing.
Door de jury zijn twee derde prijzen toegekend. Een voor het artikel van Paul Nelisse,
getiteld ‘Gemeentegrond zonder staatssteun bij binnenstedelijke herstructurering’, gepubliceerd in Property Research Quarterly van juni van dit jaar.
De auteur biedt een uitweg voor de dreiging van ongeoorloofde staatssteun bij binnenstedelijke herstructurering. Herstructurering vertoont veelal een nadelig financieel resultaat waardoor de residueel bepaalde marktwaarde van de grond negatief uitpakt. In een
dergelijk geval vindt geen transactie plaats en stokt de herstructurering of subsidieert de
gemeente het project. Hij stelt daarom voor de marktwaarde van een complex te berekenen
via de ook Europees toegestane comparatieve methode. Omdat noch jurisprudentie noch
onderzoek op dit terrein bekend is vormt het voorstel een constructieve bijdrage aan de
discussie over dit belangwekkende onderwerp.
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Bij de selectie van de beste artikelen zijn als criteria gehanteerd:
- Relevantie en bruikbaarheid voor de Nederlandse vastgoedmarkt
- Vernieuwend dan wel origineel qua aanpak, thematiek of invalshoek
- Gebaseerd op eigen onderzoek, op secundaire analyse dan wel een kritische reflectie
- Hoge mate van consistentie en toegankelijkheid

Als winnaar van de VOGON/PropertyNL Research Award 2008 is uit de bus gekomen
George ten Have met zijn artikel ‘Integriteit binnen de vastgoedsector’, gepubliceerd in
PropertyNL Magazine van mei en juni 2008.
De auteur komt de verdienste toe een integriteitsinfrastructuur van de vastgoedsector te
hebben ontwikkeld. Daarin wordt een zevental beleidsmatige aandachtsgebieden onderscheiden met bijbehorende instrumenten. Hij wijst op de noodzaak van integraliteit van
het te voeren beleid waar de zwakste schakel uiteindelijk de kwaliteit bepaalt. Voorts kent
hij een stevige rol toe aan de toezichthouders en wijst op het belang van permanente communicatie. In een tijdsgewricht waarin de geloofwaardigheid van de gehele sector op het
spel staat als gevolg van bouwfraude, hypotheek en taxatiefraude maakt Ten Have duidelijk
hoe zowel op het niveau van de branchevereniging als op dat van het individuele bedrijf het
fenomeen integriteit aangepakt dient te worden

onderzoek

Toch blijft goed onderzoek een must, ook voor de vastgoedsector. Om dat te stimuleren
hebben het bestuur van VOGON en de leiding van PropertyNL in 2002 gezamenlijk de
VOGON/PropertyNL Research Award ingesteld. Deze wordt jaarlijks uitgereikt aan de
auteur(s) van het beste artikel van de in Nederland verschijnende vastgoedtijdschriften.
De afgelopen zes jaar heeft de jury achttien prijzen uitgereikt aan meer dan vijf en twintig
auteurs. Met inbegrip van de Award 2008 weerspiegelen die prijzen qua onderwerpkeuze
een breed spectrum aan actuele thema’s, zowel algemeen als deelmarktgebonden

Wat te denken van: normen voor waardering horecavastgoed, erfpacht als middel ter verdeling van de stedelijke welvaart, klantenbinding door kwaliteitsverhoging van kantoren, de
transparante vastgoedcv en ervaringen met ouderenhuisvesting in de VS. Het onderling
wegen van het belang van die onderwerpen bleek niet eenvoudig.
Uiteindelijk bleven veertien artikelen over waaruit de prijswinnaars dienden te worden
gekozen. Elk der juryleden bracht na lezing een gemotiveerde rangorde binnen het genoemde aantal aan. De zo verkregen scores zijn gesommeerd en hebben geleid tot de volgende uitslag.

t h e m a : ( h e r ) g e b r u i k va n b i j z o n d e r e va s t g o e d o b j e c t e n

VOGON PropertyNL
Research Award 2008

De jury spreekt hierbij de verwachting uit, dat de vastgoedonderzoekers zich geïnspireerd
voelen door de toekenning van deze Research Award. Maar ook omdat er meer dan voorheen te doen is in de vastgoedwereld.
Namens de jury,
Ed Nozeman, voorzitter

Hybrid forms of sale: valuation
and risk for housing corporations
By Bert Kramer1
Introduction
One of the biggest problems on the Dutch housing market is the large gap between the rental and the owner-occupied market. Since the latter is characterized by high prices due to
limited supply, first-time buyers often face an affordability issue. Furthermore, in the social
rental sector there exist long waiting lists. To promote home ownership and greater freedom of choice for their customers, Dutch housing corporations have developed several hybrid forms of sale over time. To overcome affordability problems, all of these types include
a discount on the initial sales price. These discounts are linked to a number of conditions
on the sales contract, ranging from sharing the future profit (or loss) at turnover2, repaying
the (indexed) discount at turnover or only buying the dwelling itself, but leasing the land
it is situated on. As such, these forms of sale are hybrid as they combine aspects of both
buying and renting. Both the Netherlands Council of Housing, Spatial Planning and the
Environment (VROM-Raad 2004, 2007) and the Scientific Council for Government Policy
(WRR; Brandsen & Helderman, 2004) promote hybrid forms of sale.

1 ORTEC Centre for Financial Research. P.O. Box 4074, 3006 AB Rotterdam, The Netherlands. Readers interested in the working paper
with all details on this research project can contact the author at bkramer@ortec.nl.
2 The future moment when the original buyer sells his home.

48 | december 2008 | Property Research Quarterly

Property Research Quarterly | december 2008 | 49

service

Not much literature exists on the valuation and risk of above-mentioned types of sale from
a housing corporation perspective. In contrast to a regular sale where the role of the housing corporation ends after the purchase has been made, a hybrid form of sale involves a
lasting commitment of both parties. That is, depending on the type of sale, housing corporations have either the option or the obligation to buy back the house at turnover, or the
purchaser has the obligation to pay the housing corporation a certain amount of money
somewhere in the future. For internal steering from an economical perspective, housing
corporations need to have insight into the economic value of these options and obligations.
Furthermore, to establish the profit tax payable to the treasury, housing corporations have
to value their assets at economic value, defined as the market value of rented properties.
Our first question is therefore how to establish this value. In Kramer (2008) we apply an
analytic approach to calculate economic values for the three sales types. In section 2 we use
an example to compare the outcome of this approach with current valuation practice, and
we analyze the sensitivity of the values to the assumptions. We conclude that in most cases,
current valuation practice is not a very good approximation of the economic value, and is
therefore inadequate for internal steering and fiscal reporting. Furthermore, housing corporations are not only interested in the current economic value, but also in the potential
financial risk. Should they hold an additional risk buffer for their hybrid sales portfolio, or
can they use up all sales revenues? To answer this second question, in section 3 we look at
the risk profile of Koopgarant, Koop Goedkoop and Sociale Koop.

onderzoek

In recent years, a limited number of standardized hybrid forms of sale have emerged. We
will discuss three of these types, namely Koopgarant, Koop Goedkoop and Sociale
Koop. A shared characteristic is that they are used by more than one housing corporation
via a licensing system.
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De andere derde prijs is voor het artikel van Jan Rouwendal en Wouter Vermeulen, getiteld
‘Vormt vergrijzing een bedreiging voor de Nederlandse woningmarkt?’, gepubliceerd in
Property Research Quarterly van december 2007. Zij maken op basis van overtuigende
argumenten aannemelijk dat de vraag naar woondiensten pas dan afneemt als de babyboomgeneratie niet meer zelfstandig kan wonen.Bij een trendmatige toename van de welvaart zullen de reële huizenprijzen op lange termijn blijven stijgen tenzij het ruimtelijke
ordeningsbeleid wordt versoepeld. Welvaartstijging doet het dempend effect van vergrijzing teniet. In regio’s met demografische krimp valt wel prijsdaling te verwachten tenzij
sprake is van attractiviteit, bijvoorbeeld als locatie voor een tweede woning. De kwalitatieve
mismatch op de woningmarkt neemt daarbij niet af.

Figure 1. Value of koopgarant model A (resell against marked value)

Our example is based on one single dwelling with the following characteristics:
-F
 ree market value at time of initial sale: € 200.000;
- Initial discount: 30% for all types;
- 50-50 profit / loss sharing Koopgarant;
- Expected price inflation: 2%;
- Discount rate: 6%.
Figure 2. Value of koopgarant model B (resell against marked value)
We calculate economic values at the time of initial sale including the initial sales price of
€ 140.000. We use an initial discount of 30% in order to make the different sales types
comparable. Koop Goedkoop has an initial discount of 30%.

onderzoek

Koopgarant (Socially-bound ownership)
Koopgarant is the successor of the concept of socially-bound ownership (Maatschappelijk
Gebonden Eigendom), first introduced in the 1970s. Tenants buy the dwelling at a discount
of the free market value on the condition that they will later resell it to the landlord at the
same discount and subsequently share profit or loss. The housing corporation is obligated
to buy back the dwelling. Koopgarant is the most successful hybrid sales type with around
70.000 dwellings offered to the tenants, and around 10.000 dwellings actually sold up to
mid-2008. The share of the housing corporation and the purchaser in the value increase
(or decrease) of the house depends on the discount on the market value at the initial purchase. The minimum profit and loss share for the purchaser is 50%.

house price increases, the economic value of reselling against market value is higher than
the value of continuing Koopgarant. However, for high expected house price increases, continuing Koopgarant leads to higher economic values. The breakeven point lies around 4%.
Finally, for expected house price increases above 4%, the economic value of Koopgarant lies
above the free market value of € 200.000.

From figures 1 and 2, we can conclude that the buyback obligation only has a value of zero
in case we assume that house prices remain stable and that the housing corporation will
resell the dwelling as Koopgarant after each buyback. In all other cases, the buyback obligation has a positive value. Thus, when house prices are expected to rise, keeping the buyback
obligation off balance is too conservative. Furthermore, we can see that for low expected

For low expected house price increases, continuing Koopgarant after buyback leads to the
lowest economic values of all types. This is the worst performing type for housing corporations. But still, as long as house prices are expected to rise the economic value of the
buyback obligation is positive (i.e., total economic value above the initial sales price of
€ 140.000).
8

3 In this section we only give a short description of the three standardized forms of sale. For a more thorough general description, the
reader is referred to Noordenne & Vos (2006).

8
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Most housing corporations currently keep the value of the buyback obligation off the balance sheet. This implies a value of € 140.000 (i.e., the initial sales revenue). We calculate
economic values for two options after buyback:
• Resell against market value (Koopgarant model A);
• Continue Koopgarant (Koopgarant model B).
In figures 1 and 2, we show economic values as a function of the expected habitation period
and the expected house price increase.
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Hybrid forms of sale: description3 and valuation
In line with economic theory, Kramer (2008) determines the economic value of a hybrid
form of sale as the sum of the initial sales revenue and the present value of the expected
payments after the initial sale. The expected future payments are influenced by the profit
share for the customer, the discount given to the buyer, the habitation period, the discount rate, the yearly increase of house prices, and for Koop Goedkoop the ground rent
and price inflation. We apply the analytic valuation formulas proposed in Kramer (2008)
to an example to get insight into the sensitivity of the values for the assumptions, and to
compare the outcomes with the (book) values currently used by housing corporations. As
hybrid sales portfolios are not publicly traded, we are not able to compare our economic
values with actual values observed on the open market.

At turnover, the purchaser is obliged to offer the dwelling to the housing corporation. The
housing corporation is not obligated to buy however. If the housing corporation decides not
to buy, the purchaser is left with selling the dwelling on the free market. He receives the
entire value of the dwelling and has to pay the indexed discount back to the housing corporation. In that case, the second purchaser buys from the first purchaser without a discount.
The second purchaser is therefore not bound to the housing corporation.
Current valuation practice is to put the nominal value of the claim on the balance sheet as
an asset. As the housing corporation is not free to decide when to collect the claim but is
dependent on the purchaser, this is not equal to the economic value. In figure 3, we show
the economic values for our example.
Figure 3. Value of koopgarant model A (resell against marked value)

Koop Goedkoop (Purchase Inexpensive)
In the Koop Goedkoop concept, a tenant buys the dwelling but only leases the land. The
value of the land is standard assumed to be 30% of the total free market value of the home.
Thus, the purchaser initially pays 70% of the free market value. He receives an additional
discount on the market ground rent in the first 10 years after the sale. Both the interest
payments on the mortgage and the ground rent are tax deductible. Since its introduction
in 2004, around 2.000 dwellings have been sold through this concept. Sixteen housing
corporations participate.
At turnover, the purchaser is obliged to offer the dwelling to the housing corporation, but
the housing corporation is not obligated to buy. If the housing corporation decides not to
buy, the purchaser is left with selling the dwelling on the free market. In such a scenario, the second purchaser will still lease the land from the housing corporation. The two
standard models are:
Model A: each subsequent buyer is entitled to the discount on the ground rent;
Model B: only the first buyer is entitled to the discount on the ground rent.
Current practice is to put the nominal market value of the land on the balance sheet as an
asset, irrespective of the model used. Note that this leads to exactly the same balance sheet
value as in the Sociale Koop concept defined by a fixed 30% discount, even though the
expected future cash flow patterns are different. In figures 4 and 5, we show the economic
values for both models.

We analyze the sensitivity of the economic values for changes in these external parameters
by means of Monte Carlo simulation. The stochastic scenarios of house price changes and
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We can see that the economic value only equals the nominal value of the claim in case the
expected yearly house price increase is equal to the discount rate (6% in this example). For
lower expected house price increases, current valuation practice overestimates the economic value of the claim. When we assume a 25 year habitation period (the current average
for single family homes) and stable house prices, the economic value is only € 164.000
including initial sales revenue. That is, the nominal value of the claim would be € 60.000,
while the economic value is only € 24.000.

Measuring financial risk
In this section we extend our example from the previous section to evaluate the effects of
different types of sale in a dynamic stochastic sense. Economic values are based on many
assumptions and housing corporations run risk(s) as realizations can substantially differ
from these assumptions. Important risk factors are, for instance:
Development of house prices;
a. Price inflation;
b. Changes in the expected habitation period.
c. Changes in these risk factors will lead to variation in the actual cash flows (direct return)
and to changes in the economic value (indirect return). Higher sensitivity to changes in
these risk factors means larger risk buffers for housing corporations.

onderzoek

The economic value of a Koop Goedkoop contract is strongly influenced by the type of
model chosen and by the expected habitation period. For model B, the economic value after
initial sale equals the nominal market value of the land when we assume a yearly house
price increase of around 1.7%. For model A, the economic value is roughly equal to the nominal value with a 3% yearly house price increase for long habitation periods, and with over
4% yearly house price increases with short habitation periods. Koop Goedkoop model B is
the most profitable type from the perspective of the housing corporation, as the economic
value is the highest of all types for all cases.
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Sociale Koop (Social Purchase)
With Sociale Koop, a tenant buys the dwelling at a discount and repays the (indexed) discount at turnover. The size of the discount is determined by the purchaser. The maximum
discount is 65% of the free market value. The repayment of the discount at turnover is not
based on the actual resale price, but on the development of a price index based on region
and type of dwelling. Since its introduction in 2007, around 100 dwellings have been sold
through this concept. Four housing corporations participate.

Table 1 Economic values and risk assuming 14 years expected habitation period
and 4% expected yearly house price increase
downside
upside
range
std. dev.
Sociale koop
156,414
252,096
95,681
34,400
Koop Goedkoop A
196,628
283,714
87,085
30,391
Koop Goedkoop B
224,514
392,460
167,946
62,855
Koopgarant A
145,618
305,087
159,469
57,333
Koopgarant B
159,093
332,250
173,157
88,162
Table 2 Economic values and risk assuming 8 years expected habitation period
and 4% expected yearly house price increase
downside
upside
range
std. dev.
Sociale koop
164,765
248,293
83,527
24,689
Koop Goedkoop A
172,905
236,822
63,917
23,783
Koop Goedkoop B
225,253
421,523
196,270
77,826
Koopgarant A
154,249
293,461
139,212
41,149
Koopgarant B
162,897
381,372
218,475
106,349

Figure 5. Value of koopgarant model B (resell against marked value)

Table 4 Economic values and risk assuming 8 years expected habitation period
and 2% expected yearly house price increase
downside
upside
range
std. dev
Sociale koop
162,356
233,865
71,510
21,137
Koop Goedkoop A
155,716
195,119
39,403
14,042
Koop Goedkoop B
173,437
293,111
119,674
44,618
Koopgarant A
150,232
269,415
119,183
35,228
Koopgarant B
130,495
248,772
118,277
50,195
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Table 3 Economic values and risk assuming 14 years expected habitation period
and 2% expected yearly house price increase
downside
upside
range
std. dev
Sociale koop
155,221
228,127
72,906
26,212
Koop Goedkoop A
169,455
225,793
56,338
18,392
Koop Goedkoop B
179,615
284,536
104,921
36,393
Koopgarant A
143,629
265,139
121,510
43,686
Koopgarant B
132,912
231,779
98,867
41,661
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Figure 4. Value of koopgarant model A (resell against marked value)

Upside: 5% probability of a value higher than this value; Downside: 5% probability of a value lower than this value;
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Range: upside – downside; Std. dev.: standard deviation of the economic value.
Green: highest upside / downside; smallest range / standard deviation;
Blue: lowest upside / downside; largest range / standard deviation.

We distinguish four cases: two values for the expected habitation period times two values
for the expected yearly house price increase. Like Conijn & Schweitzer (2000), we use 8
and 14 years for the expected habitation period. These are the average number of years
Dutch households stayed in their owner-occupied dwelling in the 1990s (14 years for single
family homes, 8 years for multi-family homes). For the expected house price increase we

Property Research Quarterly | december 2008 | 55

service

price inflation are generated with a Vector Auto Regressive (VAR) model estimated on annual time series data for the period 1970-2007. This means that volatilities, correlations and
dynamics (i.e. auto- and cross-correlations) are in accordance with the historical statistics. The
expected values for the different variables are overruled, based on current market and forward
looking information. For each of the stochastic scenarios the economic value is calculated. In
this way, a ‘cloud’ of possible outcomes is generated. The spread of this cloud represents the
sensitivity for economic parameters. Furthermore, we can extract probability distributions
from scenario clouds. These probability distributions give the likelihood of a certain value
given economic uncertainties. To show the sensitivity of the hybrid forms of sales to abovementioned risk factors, we will present 90% confidence intervals for the economic value.

About the author: Dr. Bert Kramer is employed by ORTEC Centre for Financial Research,
Rotterdam. Readers who are interested can reach him via bkramer@ortec.nl
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The European Real Estate Society welcomes participants to the 16th Annual Conference to be held on June 24-27, 2009 in Stockholm, Sweden. The Department
of Real Estate and Construction Management at the Royal Institute of Technology
(KTH) will jointly host the conference with the International Real Estate Society.
Location
The location will be KTH’s campus at Valhallavägen, which is very much like a little town of
its own, right in the middle of the city. This covers an area of about the same size as Stockholm’s Old Town. In June when the sun hardly goes down, you will enjoy all that this chain
of 14 islands connected with world class transport facilities has to offer even at midnight:
waterfront parks, squares and airy boulevards.
Conference Themes
The conference will provide an arena for discussion of a broad spectrum of issues related
to the real estate market - see list below. Papers focusing on international comparisons and
sustainability issues within the different fields are especially welcome. In each field different types of real estate will be covered: housing, office, retail and industrial properties.
- Real Estate Development
- Market Analysis and Forecasting
- Real Estate Investment
- Real Estate Finance
- Real Estate Valuation
- The Role of Real Estate in an Asset Portfolio
- Price Determinants on the Real Estate Market
- Macroeconomic Perspectives on the Real Estate Market
- Property Management
- Housing Economics
- Property Cycles and Financial Markets
- Real Estate from a Corporate Perspective
- Contracts in the Real Estate Sector
- Government Policy and Regulation in the Real Estate Sector
- Green Buildings and Environmental Policies in Real Estate Companies
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Conclusions
Hybrid forms of sale involve a lasting commitment of both the housing corporation and
the buyer. Determining the economic value, expected return and financial risk is therefore
more complex than with a regular sale. Up till now, housing corporations do not have
sufficient insight into value, return and risk. We have shown that the current reporting approach does not resemble the economic value. For internal steering and for fiscal reporting
the economic value should be used. Finally, we also conclude that for housing corporations
Koopgarant leads to higher financial risks than Koop Goedkoop and Sociale Koop.

ERES conference, June 2009 Stockholm
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use 2% and 4%. The NVM expects house prices in 2008 to increase by 2% compared to
2007. From 2003 to 2007, Dutch house prices have increased by around 4% on average.
The results are summarized in tables 1 to 4. These tables show the 90% confidence intervals (i.e., downside to upside), the range (width) of these intervals and the standard
deviations of the economic value for the five different hybrid forms of sale discussed in the
previous section; namely Sociale Koop, Koop Goedkoop model A (repeated discount), Koop
Goedkoop model B (no discount 2nd buyer), Koopgarant model A (resale against market
value), and Koopgarant model B (continue Koopgarant).
When we look at the risk profile, we can conclude that Koopgarant model B carries the
highest risk of the three sales types discussed here. It has the largest ranges of outcomes
with high expected house price increases (tables 1 and 2), due to repetitive profit and loss
sharing. For low expected house price increased (tables 3 and 4) the downside value is
even below € 140.000. In those cases, the housing corporation looses on the buyback and
resale. This happens in scenarios with falling house prices and subsequent loss sharing.
Koopgarant model A also leads to relatively low downside values. So Koopgarant requires
the largest risk buffer of the three sales types discussed in this paper. For Sociale Koop,
the sensitivity to economic risk factors is relatively low. However, this low uncertainty also
means low upside potential. Koop Goedkoop model A has the smallest range and lowest
standard deviation for all cases. So, this type requires the lowest risk buffer.

Available at www.rigo.nl.
- Kramer, B. (2008), “Innovative social sales programs: valuation and risk issues”, OCFR Applied Working Paper No.
- Noordenne, M. van & Vos, M. (2006), “Atlas koopvarianten”, Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), Rotterdam. Available at www.sev.nl.

Time table
1st February 2009 – final date for submitting abstracts to abstracts@eres2009.com
1st March 2009 Final decisions on papers accepted will be made
15th May 2009 Deadline for submitting full papers

- VROM-Raad (2004), “Op eigen kracht. Eigen woningbezit in Nederland”, Advice 044, VROM-Raad, The Hague.
Available at www.vromraad.nl.
- VROM-Raad (2007), “Tijd voor keuzes. Perspectief op een woningmarkt in balans”, Advice 064, VROM-Raad, The
Hague. Available at www.vromraad.nl.
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Financiële regie bij gebiedsontwikkeling : het realiseren van een duurzame business case | L.F.M. Rompelberg, M.A.S. Hesp. - Rotterdam : Fakton, 2007.
Binnenstedelijke herontwikkelingstrajecten hebben steeds meer behoefte aan financiële
vastgoedregisseurs, die balans houden in de zogenoemde harde aspecten (technisch, financieel, publiekrechtelijk, economisch) en de zachte aspecten (politiek, architectonisch).
Begrippen uit de complexe vastgoedvraagstukken worden toegelicht: grondprijssystematiek, residuele grindwaarde methode, fiscaliteit, risicomanagement en risicoanalyse. De
fysieke gebiedsontwikkeling loopt van grondexploitatie, bouw, beheer naar gebruik. Op
basis van onderzoek zijn verbeteringsmogelijkheden aangedragen voor het managen van
complexe gebiedsontwikkelingen. De vastgoedregisseur gebruikt financiële modellen om
de waardecreatie in beeld te brengen. De rekenmodellen voor de grond- en opstalexploitatie
worden vaak gecombineerd toegepast in een Integrale gebiedsexploitatie.
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De kost gaat voor de baat uit : markt, middelen en ruimtelijke kwaliteit bij stedelijke
gebiedsontwikkkeling | Tom Daamen. - Amsterdam : SUN, 2005. - 191 p. : ill. - (Integrale
gebiedsontwikkeling) ISBN 9058751732
De herontwikkeling van de gebouwde omgeving wordt complexer en vindt op verschillende ruimtelijke schaalniveaus plaats. Het gebiedsniveau neemt een bijzondere plaats in,
omdat publieke en private belangen hier met elkaar in aanraking komen. Om een gunstige kosten-batenverdeling te realiseren, is het streven naar ruimtelijke kwaliteit een belangrijke voorwaarde voor succesvolle gebiedsontwikkeling. Verkenning van de stedelijke
gebiedsontwikkeling aan de hand van de begrippen markt, middelen en ruimtelijke kwaliteit. Beantwoording van de vraag waarom er voor een bepaalde aanpak gekozen wordt.
Hierbij worden drie praktijkvoorbeelden in Den Haag onderzocht: het Wateringse Veld,
het Beatrixkwartier en Den Haag Nieuw Centraal. Een werkschema biedt gemeentelijke
overheden een analysemogelijkheid waarmee een meer inzichtelijke aanpak in het proces
van stedelijke gebiedsontwikkeling gekozen kan worden.
Nieuw leven voor lege kantoren | Mieke Heim, Saskia Hoogstraten, Frank Bakkum. - Amsterdam : Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam, 2006. (PlanAmsterdam)
In Amsterdam stond in 2006 18,5% van de beschikbare kantoorruimte leeg. De lege panden zijn niet meer bruikbaar als kantoor, maar kunnen wel renderen door (tijdelijke) functiewijziging. Leegstand levert waardevermindering en inkomstenderving op, vergroot de
verloedering van de panden en is ook slecht voor het imago. De gemeente Amsterdam
heeft een gemeentelijk projectleider als kantoorloods aangesteld om het evenwicht te herstellen tussen schaarste aan ruimte voor woningen, scholen, sociale voorzieningen en creatieve bedrijven en het aanbod aan lege verouderde kantoren. Hij zal ook ondersteunen bij
erfpachtprocedures en bestemmingsplanwijzigingen. Gebouweigenaren, beleggers en
ontwikkelaars moeten het initiatief nemen.

Property Research Quarterly | december 2008 | 59

service

Integrale gebiedsontwikkeling: het stationsgebied ‘s-Hertogenbosch | red. Ineke
Bruil, Fred Hobma, Gert-Joost Peek, Gerard Wigmans. - Amsterdam : SUN, 2004.
In een aantal Nederlandse steden is de (her)ontwikkeling van het stationsgebied onderdeel
van de stedelijke vernieuwing. Integrale gebiedsontwikkeling is het proces, waarbij het hele
gebied rond het station, het vastgoed als ook alle functies en de relatie met de rest van de
stad zijn betrokken. De stationswijk in Den Bosch is een voorbeeld van een geslaagde herontwikkeling van een verwaarloosd gebied. In deze casestudy wordt het hele proces vanaf
het eerste idee tot aan de oplevering, het procesmanagement en de besluitvorming, alsook
de rol van alle betrokkenen beschreven. Cruciaal bij de ontwikkeling van het Bossche Paleiskwartier is dat de gemeente op gelijkwaardige basis samenwerkte met drie grote partners in het bedrijfsleven. In de loop van het proces is besloten af te zien van een nieuw
bestemmingsplan. Mede door het ontbreken van bestemmingsplanprocedures volgde de
gemeenteraad het proces op afstand. Dit versnelde het besluitvormingsproces, maar had
een negatieve invloed op de betrokkenheid van de gemeenteraad. Er kwamen weinig bezwaren binnen tegen de vergunningen.

Een kopzorg minder!: een stappenplan ter ondersteuning van de visieontwikkeling
door zorginstellingen met hun terreinen | Hans Pepers. - Amsterdam : [s.n.], 2008. - 78
p. : ill. - (MSRE Masterthesis 2008)
Door veranderde wet- en regelgeving kunnen zorginstellingen ondernemen met grond of
vastgoed. In Nederland zijn 2200 zorginstellingen die jaarlijks ongeveer 2 miljard euro aan
(ver)nieuwbouw uitgeven. De totale boekwaarde van zorgvastgoed bedraagt ongeveer 15
miljard euro. Het strategisch vastgoedmanagement bij zorginstellingen wijkt af van hoe beleggers er tegenaan kijken. Het effect van de beleggingswaarde werd door de instellingen
niet in de besluitvorming meegenomen. De belegger kijkt naar het resultaat van de kosten
en opbrengsten in de exploitatie en naar de groei van de marktwaarde van het pand. Om
zorginstellingen te ondersteunen is een stappenplan ontwikkeld, dat aan de theorie is ontleend en getoetst met casuistiek uit de caresector. Voor het meten van zowel maatschappelijk als financieel rendement is het model Areadne gebruikt. In het stappenplan worden
onderscheiden: de strategie van de zorginstelling, de huisvestingstrategie, de geschiktheid
van het terrein, doorexploiteren of herontwikkelen, instandhouding of afstoten van de locatie. Masterthesis ( scriptie ) in het kader van de MSRE opleiding, jaargang 2008, aan de
Amsterdam School of Real Estate.
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Herontwikkeling van naoorlogs winkelvastgoed: een andere ontwikkelbenadering
door gebruik van de variantenanalyse | Raymond Mulder. – Amsterdam, 2007.
De winkelmarkt is afhankelijk van de hoogte van de toonbankbestedingen. Die lopen terug doordat een deel van de consumptie niet in winkels maar wordt besteed aan reizen,
recreatie en gezondheid. Ook wordt een groeiend deel van de consumptie besteed aan
internetwinkelen. De bestaande voorraad behoeft aandacht, meer dan nieuwbouw. De herontwikkeling van winkelcentra wordt behandeld met de variantenanalyse aan de hand van
vier onderwerpen: de huidige retailmarkt, de huidige voorraad, de toekomstige retailmarkt,
het RO-beleid en de invloed daarvan op de retailmarkt. In de case studies over de winkelcentra de Zilverkamp in Huissen en de Meent in Papendrecht komen een beknopte theorie over de bepaling van de marktruimte en een praktische toets voor de bepaling van de
marktruimte en de bepaling van de ontwikkelvarianten. Ook is het PRC-exploitatiemodel
gebruikt. Masterthesis ( scriptie ) in het kader van de MSRE opleiding, jaargang 2007, aan
de Amsterdam School of Real Estate.
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Nieuwe ideeën voor oude gebouwen: creatieve economie en stedelijke herontwikkeling | redactie: Jeroen Saris, Simon van Dommelen, Tamara Metze ; met bijdrage van Rob
Bekenkamp ... [et al.].Rotterdam : NAi Publishers, 2007.ISBN 978-90-5662-449-1
In Amerika, Europa en elders beproeven steden culturele strategieën voor revitalisering in de
postindustriële samenleving. De creatieve economie speelt een belangrijke rol bij de herontwikkeling van voormalige industriële complexen door ontwerpers, kunstenaars, ontwerpers en
architecten die zich laten inspireren door de Permanente onafheid van de locatie. De nieuwe
bestemmingen van gebouwen zijn door de creatieve ondernemers (met de ontwikkelaar, de
architect en de gemeente) vaak gekoppeld aan tijdelijk gebruik zoals evenementen, theater,
muziek en horeca. Des te sterker het concept, hoe groter de aantrekkingskracht op huurders
en bezoekers en hoe groter de economische waarde en culturele betekenis van het gebied. Uitgebreid geïllustreerd verslag van 3 jaar praktijkontwikkeling COP (Community of Practice)
Proeftuinen creatieve economieën: Communicatiestad, Leiden; Hazmeyer, Hengelo (OV);
NDSM-werf Oost, Amsterdam Noord; Olympisch Gebied, Amsterdam; Creatoop-strategie,
Arnhem; Oliemolenkwartier, Amersfoort; Coolhaveneiland, Rotterdam; European Capital of
Culture Lille 2004; Arabianranta, Helsinki; Custard Factory, Birmingham; Prenzlauer Berg,
Berlijn; Northern Quarter, Manchester; Porta Nuova, Milaan.

Transformatie van kantoorgebouwen: thema’s, actoren, instrumentenen projecten |
onder redactie van Theo van der Voordt ; met medewerking vanRob Geraedts ... [et al.]. - Rotterdam : 010, 2007. ISBN 978 90 6450 624 6
Bespreking van het fenomeen transformatie vanuit verschillende invalshoeken, aangevuld met
een uitgebreid overzicht van enkele succesvolle praktijkvoorbeelden. Verschillende vormen
van dit proces worden besproken zodat duidelijk wordt waar kansen liggen en hoe obstakels
kunnen worden overwonnen. Liefst 6,3 miljoen vierkante meter kantoorruimte stond leeg in
2007, waarvan een zesde deel niet in aanmerking kwam voor hergebruik. Dit feit afgezet tegen de krapte op de woningmarkt, maakt het belang van het ombouwen van kantoren - maar
ook kerken, kazernes, schoolgebouwen, pakhuizen enz. - tot woningen of werk- of recreatieplekken, direct duidelijk. Daarnaast kan hiermee functiemenging worden gerealiseerd en een
dynamisch woonmilieu ontstaan. De opzet is dan ook, naast informeren, een breed publiek van
vastgoedgebruikers en -professionals te enthousiasmeren de geleverde voorbeelden te volgen.
Naast beschouwingen op het gebied van architectonische, stedenbouwkundige, functionele,
emotionele, financiële, technische en juridische aspecten, worden ook instrumenten gepresenteerd ter ondersteuning van de besluitvorming. Projecten: Alphen aan de Rijn - De Stadhouder;
Amsterdam - Graansilo’s; Amsterdam - Lightfactory; Amsterdam - Plaats Royaal; Appingedam
- Willem Lodewijk State; Amsterdam - Sloterstyn; Arnhem - De Grote Enk; Arnhem - St. Elisabeth Gasthuis; Bloemendaal - Bloomingdale; Bodegraven - Bodelograve; Delft - Schuttersveld; Coevorden - Meisjesvakschool; Delft - Westplantsoen; Delft - Museumhof; Delft - Kantoorgebouw Delft Instruments; Den Haag - Billitongebouw; Den Haag - De Hogenhout; Den
Haag - Parraschool; Den Haag - Hof ter Hage; Den Haag - Resentie Johan de Witt; Den Haag
- Residentie hoog Banka; Diemen - Wilhelminastaete; Groningen - HBS; Hoofddorp - HQ 023;
Groningen - Eendrachtskade; Leiden - St. Elisabeth Ziekenhuis; Leidschendam - Arcade; Eindhoven - Granida; Losser - De Labdiek; Nijmegen - Ziekerstraat; Emmeloord - Residentie De
Deel; Oudenbosch - Saint Louis; Overveen - Stoop’s bad; Rotterdam - GAK-kantoor; Enschede
- Twentec Residentie; Rotterdam - Kantoor Batenburg; Rijswijk - Churchilltorens; Rotterdam
- Leidsche Veem; Rotterdam - Van Nellefabriek; Scheveningen - Nautilus en Ysvis; Rotterdam
- Puntegale; Schiedam - Opstandingskerk; Strijen - Gemeentehuis; Utrecht - Tijdelijk Wonen;
Voorburg - Balen van Andelplein; Zaandam - Maison d’Essence.
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Transformatie van woonwijken met behoud van stedenbouwkundige identiteit | Like
Bijlsma, Gozewijn Bergenhenegouwen, Sandra Schluchter, Lotte Zaaijer ; Planbureau voor
de Leefomgeving Den Haag. - Den Haag ; Rotterdam : Planbureau voor de Leefomgeving
Den Haag ; NAi Publishers, 2008. - 115 p. : ill. - (RuimtelijkPlanbureau beleidadvies; 05)Met
literatuur opgave; ISBN 978-90-5662-563-4
In het verleden ontstond bij huisvestelijke herstructurering te weinig stedenbouwkundige samenhang. Opeenvolgende beleidsnota’s hebben gepleit voor de transformatie van de woonwijken met behoud van de ruimtelijke identiteit. Aan de hand van van het begrip stadsweefsel
worden op verschillende schaalniveaus soorten van transformatie beschreven: de naoorlogse
wijken (1945-1970), de stadsvernieuwingswijken (1970-1990) en de woonerfwijken (19701985). Van deze drie typen wijken zijn de naoorlogse het best aan te passen met behoud van de
bestaande identiteit. Voor de stadsvernieuwingswijken en de woonerfwijken is dit minder goed
mogelijk. Vaak gaat de verandering gepaard met een langdurig planproces en een collectieve
aanpak. Zowel top-down als bottom-upstrategieën kunnen worden toegepast. Ook kan veel
werk in collectief particulier opdrachtgeverschap worden uitgevoerd, omdat veel zaken zoals
parkeren, beheer, ontwerp en financiering gezamenlijk kunnen worden gedaan.
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Richtlijnen voor auteurs
Grondslag
Aan artikelen liggen bij voorkeur de resultaten van concreet onderzoek ten grondslag en
bevatten goed onderbouwde praktische relevantie/nieuwswaarde voor de vastgoedsector.
Het kan zowel gaan om fundamenteel 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 auteurs een outline van hun voorgenomen artikel
toezenden. Op basis hiervan kan de redactie beoordelen of een uitwerking tot een volledig
artikel zinvol is. Artikelen worden beoordeeld door een vakredacteur en een externe referent. Er is sprake van een tweezijdig blinde beoordeling. Auteurs ontvangen opmerkingen
via de vakredacteur waarna aanpassingen kunnen plaatsvinden.
Door het artikel aan te bieden aan Property Research Quarterly verklaart de auteur dat hetzelfde niet tegelijkertijd elders ter publicatie wordt aangeboden. De uiteindelijke beslissing
tot plaatsing wordt genomen door de redactie. De redactie kan altijd een artikel weigeren
of inplannen voor een volgend nummer. 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 inhoudelijke gevolgen, kunnen door de redactie zonder
overleg met de auteur worden aangebracht.

Trends in de Woningmarkt
11 december 2008,
Hotel Mercuur Amersfoort
Informatie: www.vastgoed-instituut.nl/trends

IPD UK 2008 Results Launch
2 February 2009, London, UK.
Informatie: www.ipdglobal.com

Topconferentie Maasvlakte 2
17 december 2008,
Scheepvaart en Transportcollege Rotterdam
Informatie: www.vastgoed-instituut.nl
Real Estate Development Process
5th January 2009,
Omni San Francisco Hotel, San Francisco
Informatie: www.europe.uli.org
Ondergrondse Ruimtelijke Ordening
27 januari 2009, NBC, NIeuwegein
Informatie: www.sbo.nl

13th ULI Europe Annual Conference
4 February 2009, The Westin, Paris
Informatie: www.europe.uli.org
Afire Winter Conference
11-12 February 2009,
Mandarin Oriental Hotel, New York
Informatie: www.afire.org
2009 Afire European Conference
16-17 June 2009, Claridge’s, London
Informatie: www.afire.org
ERES Conference
24-27 June 2009 Stockholm
Information: www.eres2009.com

PropertyNL Forum 2009
PROFITEREN VAN DE CRISIS
Met nationale en internationale trends

service

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

Nirov Nieuwjaarsdebat 2009
29 januari 2009, Nederlands
Architectuurinstituut, Rotterdam
Informatie: www.nirov.nl

Dinsdag 13 januari 2009
Tijd: 11.00 – 18.00 uur
Locatie: ABN-AMRO hoofdkantoor, Zuidas
Informatie: www.propertynl.com

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

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

Subprime in de polder?
9 december 2008,
Rosarium, Amsteredam
Informatie: www.nvba.nl

t h e m a : ( h e r ) g e b r u i k va n b i j z o n d e r e va s t g o e d o b j e c t e n

agenda
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