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’s Werelds grootste bouwwoede
door Michiel Hulshof

D

e eerste keer dat ik China’s vastgoedmanie met eigen ogen zag,
was hallucinerend. Ik stond aan de
rand van een enorm kunstmatig meer. Aan
de overzijde lagen vijf goudkleurige eieren
die eruit zagen als een vloot zojuist gelande
ruimteschepen. Rondom het meer liep een
twaalfbaansweg met daar omheen een dubbele ring moderne wolkenkrabbers, aan de
voet verbonden door een cirkelvorming winkelcentrum van zeker drie kilometer lang.
Dit was het centrum van Zhengdong, een
nieuw stadsdeel ten oosten van de miljoenenstad Zhengzhou in Centraal-China. In
een paar jaar tijd hadden bouwvakkers een
nieuwe stad ter grootte van Parijs binnen de
Périferique uit de grond gestampt. Wat de
hoog stedelijke omgeving zo vervreemdend
maakte, was het totale gebrek aan menselijke activiteit. Het enorme winkelcentrum, de
honderden woontorens, de bedrijfsgebouwen, het goudkleurige museum, de indrukwekkend brede wegen – ze bleven allemaal
angstvallig leeg. Overheidsfunctionarissen
in het lokale kantoor vonden dat geen probleem. ‘Alle appartementen zijn verkocht’,
vertelden ze ons. ‘Mensen wonen er alleen
nog niet.’
Zhengzhou vormde de eerste stop op een
reeks reizen langs Chinese megasteden die
ik samen met architect Daan Roggeveen
maakte. Eind vorig jaar resulteerde de tochten in ons boek ‘De Stad Die Naar Meneer
Sun Verhuisde’ met journalistieke reportages vanuit China’s nieuwe megasteden.
Nieuwe stadswijken zoals Zhengdong kwamen we overal in het land tegen: splinternieuw, ruim van opzet, gigantisch van omvang en bijzonder leeg. Samen vormen ze
het resultaat van de grootste bouwwoede die
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de wereld ooit heeft gezien. China gebruikte
jaarlijks meer dan de helft van de wereldproductie staal en cement. Het land bouwde jaarlijks zo’n vijftienhonderd torens van
dertig etages of meer, volgens McKinsey
‘het equivalent van elk jaar een nieuw Chicago’. Dat die nieuwe Chicago’s voor een
flink deel in handen kwamen van speculanten, leek weinigen te deren. Waarschuwingen van analisten die ‘de moeder van alle
zeepbellen’ voorspelden, werden door Chinese makelaars weggewuifd. China was nu
eenmaal anders. Miljoenen boeren die naar
de stad trokken zouden tot in lengte der jaren de vraag naar woningen op de schaarse
bouwgrond garanderen. De prijzen stegen,
en dat zouden de prijzen blijven doen. Eind
2011 gebeurde plotseling dan toch het onmogelijke: de prijzen van woningen begonnen aan hun weg naar beneden, eerst langzaam, daarna steeds sneller. In steden als
Shanghai en Beijing waren kortingen van
30% op nieuwe woningen eerder regel dan
uitzondering. Inmiddels lijken de prijzen
zich enigszins te hebben gestabiliseerd.
Vooralsnog is de vastgoedcrisis niet doorgedrongen tot de ‘echte’ economie, die
nog altijd groeit. Al worstelen volgens het
Amerikaanse ratingagentschap Standard &
Poor zo’n 80 duizend Chinese projectontwikkelaars voor hun overlevingskansen.
Over de vraag hoe dit uitpakt, lopen de meningen ver uiteen. Marcel Baumler en Jie
Chen tonen zich in hun artikel ‘What makes
China’s housing downturn different?’ voorzichtige optimisten. China is daadwerkelijk
anders, betogen ze, waardoor een zachte
landing mogelijk is. Het overheidsplan voor
de bouw van 36 miljoen sociale woningen
moet de woningmarkt toegankelijk houden,

Over de auteur
Michiel Hulshof is journalist en
programmamaker. Van 2007 tot 2011
woonde hij in Shanghai waar hij met
architect Daan Roggeveen het Go West
Project opzette, een denktank over
grootstedelijkheid. Vorig jaar publiceerden ze ’De Stad Die Naar Meneer Sun
Verhuisde’ over de opkomst van nieuwe
megasteden in het hart van China.
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Sinds de Amerikaanse bankencrisis is de
Chinese economie onevenwichtiger geworden. Bang voor massale werkloosheid
besloot de overheid niet minder dan 630
miljard dollar in de economie te pompen.
Het geld kwam met name terecht in grote
infrastructurele projecten. Overal in het
land verrezen nieuwe vliegvelden, hogesnelheidslijnen, snelwegen, overheidskan-

Het is het rechtstreekse gevolg van de Chinese vorm van staatskapitalisme, waarin de
overheid bepaalde sectoren sterk bevoordeelt. Johan Borchert schrijft in dit nummer
van RERQ over de detailhandelmarkt, maar
zijn verhaal illustreert een bredere trend.
Hij waarschuwt dat het voor buitenlandse
ondernemers steeds moeilijker wordt de
Chinese markt te betreden. Lokale bestuurders zouden liever zaken doen met ondernemers van eigen bodem. En inderdaad:
in China’s geleide markteconomie heeft de
overheid op dit soort belangrijke punten
een zwaardere stem dan de markt. Dat zo’n
systeem tot verstoringen leidt, moge duidelijk zijn. Yawei Chen beschrijft hoe projectontwikkelaars in Beijing in aanloop naar de
Olympische Spelen maar liefst 780 nieuwe
hotels lieten bouwen, die vervolgens leeg
bleven staan omdat de overheid de politieke
repressie opvoerde en het aantal toeristen
terugschroefde ‘uit veiligheidsoverwegingen’. Excessieve investeringen in onnodig
vastgoed dragen het gevaar van een financiële crisis in zich. Het afwenden daarvan
vraagt om fundamentele hervormingen in
de manier waarop China wordt geleid.

onderzoek

Het Chinese bevolkingsregister veronachtzaamt de meer dan 200 miljoen Chinezen
die van het platteland naar de stad zijn getrokken. Zij tellen niet mee als stedeling,
hoewel ze vaak al langer dan een decennium in de stad wonen. Deze ‘arbeidsmigranten’ werken als bouwvakker, fabrieksarbeider, schoonmaker, kapper, kamermeisje,
vuilsorteerder, beveiliger, bezorger of prostituee. Ze slapen in containerwoningen op
bouwplaatsen, op overvolle slaapzalen van
fabrieksterreinen of in zogenoemde ‘dorpen
in de stad’. Ze hebben geen eigen woning,
noch de mogelijkheid die te bemachtigen.
Hun tweederangs status garandeert de stad
goedkope arbeidskrachten, die een deel van
China’s economisch succes verklaren. In
zijn informatieve artikel ‘Urbanisation in
China’ schetst Ya Ping Wang de omvang van
deze groep. In Beijing, zo blijkt uit de statistieken, beschikt 36 procent van de inwoners
niet over een officiële registratie. Hun werkelijke aantal ligt vermoedelijk nog hoger.

toren, staatsfabrieken en shopping malls,
die weliswaar goed nieuws betekenden voor
werknemers in de bouw, maar die inmiddels hebben geleid tot overcapaciteit en
leegstand omdat ze niet altijd even hard nodig bleken.

thema: China special

de bouw draaiende, en kan leiden tot een
vergroting van het besteedbaar inkomen
van de laagste sociaaleconomische klasse.
Het artikel van Baumler en Chen toont overigens ook één van de grootste moeilijkheden voor onderzoekers van de Chinese vastgoedmarkt: getallen zijn niet wat ze lijken.
Volgens China’s National Bureau of Statistics zou maar liefst 90 procent van Chinese
stedelingen over een eigen woning beschikken. Wie wel eens in een Chinese stad heeft
rondgelopen, weet dat hier iets niet klopt.
Dat zit als volgt.

LOKKENDE MILJARDENMARKT MET VOETANGELS EN KLEMMEN

Detailhandel en winkelvastgoed in China
De Chinese detailhandel bloeit dankzij de voortdurend stijgende koopkracht van
1,3 miljard consumenten. De afgelopen twee decennia nam de detailhandelsomzet jaarlijks toe met ruim 15%. Voor buitenlandse detailhandelsondernemingen en
ontwikkelaars een groeitempo, dat zij in hun thuismarkten niet meer kunnen realiseren. Sinds 1992 zijn ze welkom in China. Maar de concurrentieverhoudingen
veranderen snel. De Chinese detailhandel is in korte tijd gemoderniseerd. Welke
kansen biedt China in de nabije toekomst nog aan buitenlandse ondernemers, nu
zij niet meer het monopolie op innovatieve winkelformules en moderne managementmethoden hebben? Een verkenning, gebaseerd op recente marktontwikkelingen en een analyse van internationale winkelketens.
door drs. Johan Borchert

I

n China heeft zich een ware detailhandelsrevolutie voltrokken. Bij het uitroepen van de Volksrepubliek in 1949
was China een arm land. Negentig procent
van de bevolking woonde op het platteland.
Markten en particuliere winkels waren vervangen door centraal geleide staatswinkels,
distributiepunten voor de schaarse consumptiegoederen. De steden waren cellulair opgebouwd uit woon-werk gebieden
met de nodige basisvoorzieningen voor de
bewoners. Stadscentra speelden nauwelijks
een rol als winkelcentrum. De economische
hervormingen, waartoe Deng Xiaoping in
1978 de aanzet gaf, leidden tot de opkomst
van nieuwe winkels - zowel van particuliere
ondernemers als van staats- en collectieve
bedrijven - die meer klantgericht waren
dan de staatswinkels uit het maoïstische
tijdperk. Voor het eerst ontstond er een detailhandelsmarkt met concurrentie (Zhen
2007, p. 72). In de grootste steden kregen
door de campagne ‘restoring famous-brand
stores’ de vanouds bekende warenhuizen
weer iets van hun voor-revolutionaire glans
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terug (Borchert 2006). De detailhandel
bleef echter sterk gefragmenteerd. Grote
bedrijven met een bovenregionale of landelijke spreiding ontbraken.
Leren van buitenlandse ondernemingen
In 1978 werd de deur in China opengezet
voor buitenlandse investeerders. Detailhandelsbedrijven werden echter pas vanaf 1992
mondjesmaat toegelaten. Enkele grote steden en de Special Economic Zones mochten vergunningen verstrekken. De animo
was aanvankelijk beperkt, mede door de
bijkomende eisen: een verplichte joint
venture met een Chinese partner met een
meerderheidsbelang, een assortiment met
hoogstens 30% import, en maximaal drie
winkels. De eerste vergunningen werden
verstrekt aan Makro uit Nederland en ItoYokedo uit Japan. Daarnaast vestigden zich
Chinese ondernemers uit Hong Kong, Maleisië en Taiwan, maar zij worden in China
niet als echte buitenlanders beschouwd.
Het waren bovendien kleinere ondernemingen, niet de globale spelers die de Chinese

laars te lappen kreeg Carrefour een strategische voorsprong op meer gezagsgetrouwe concurrenten. De overheid kon dit
uiteraard niet over haar kant laten gaan. In
2001 werd Carrefour tot de orde geroepen.
Bij tien in aanbouw zijnde Carrefours werd
de bouw voor een half jaar stilgelegd, maar
de bestaande hypermarkten hoefden niet te
worden gesloten. Het zou tot 2010 duren
voordat Walmart Carrefour naar aantal vestigingen ingehaald had.
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Na 2004 werd toetreding tot China in
principe gemakkelijker, maar de detailhandelsmarkt was radicaal veranderd. De first
movers in de jaren negentig hadden weinig
te duchten van concurrentie; winkelformules als hypermarkten en cash-and-carry be-

onderzoek

2004: liberalisatie en diffusie
In 2001 trad China toe tot de Wereldhandelsorganisatie (WHO). Eén van de eisen
bij de toetreding was dat binnen vier jaar
het toelatingsbeleid geliberaliseerd moest
zijn. In december 2004 vervielen daarom
alle geografische beperkingen, alsmede
de verplichting een joint venture met een
Chinese partner aan te gaan. De liberalisatie leidde tegen de verwachting in niet tot
een hausse aan nieuwkomers, maar wel tot
expansie van reeds aanwezige bedrijven. In
2009 hadden de toenmalige 2.400 buitenlandse retailers US$ 4,8 miljard geïnvesteerd; het bleek dat 91% daarvan na 2004
geïnvesteerd was (Lu 2010). Hoewel deelname aan de WHO een level playing field
voor alle ondernemers inhoudt, zijn de procedures voor buitenlanders ingewikkelder
dan voor Chinese ondernemers. Zo moeten
buitenlandse ondernemers eerst een handelslicentie van het Ministerie van Handel
MOFCOM aanvragen. Bovendien blijft voor
sommige branches een joint venture met
een Chinees meerderheidsbelang vereist.
Zonder Chinese partner met goede relaties
(guanxi) is het sowieso nauwelijks mogelijk
de vereiste vergunningen te krijgen.
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detailhandel de broodnodige impulsen zouden kunnen geven. Want het vooropgestelde doel was door buitenlands-Chinese joint
ventures de modernisering van de nog onderontwikkelde Chinese detailhandel te bevorderen (Au-Yeung 2003). Om meer internationale investeerders aan te trekken werd
in 1999 het aantal steden voor buitenlandse
detailhandel aanzienlijk uitgebreid. Tegelijk
werd de vestiging van kleinere investeerders ontmoedigd. Slechts gerenommeerde
ondernemingen met een minimumomzet
van US$ 2 miljard zijn welkom, vooral als
ze voor hun winkels elders ter wereld Chinese producten gaan exporteren. In dat geval is een meerderheidsbelang tot maximaal
65% toegestaan.
In 1997 waren nog maar achttien buitenlandse bedrijven officieel toegelaten, waaronder enkele uit de westerse wereld. Maar
dat was in werkelijkheid heel anders. Lokale bestuurders lieten maar al te graag
buitenlandse ondernemingen toe zonder de
langdurige toelatingsprocedures van Beijing. De ondernemers konden geen gebruik
maken van de fiscale faciliteiten voor buitenlandse investeerders, maar dat werd gecompenseerd door geen lokale belastingen
te heffen. Zodoende waren er in 1997 niet
achttien, maar ongeveer 300 buitenlandse
detailhandelsbedrijven actief (Wang 2003).
Officieel mocht Shanghai vier vergunningen afgeven, maar het liet 176 investeerders
toe met in totaal 1.800 winkels. Carrefour,
die in 1995 de eerste hypermarkt in China
opende, maakte met Franse flair gebruik
van de mogelijkheden die op lokaal niveau
geboden werden om de centrale regels te
omzeilen. Terwijl Walmart moeizaam zijn
weg zocht in het bureaucratische doolhof
van de centrale overheid om vestigingsvergunningen te verwerven, werd de ene
na de andere Carrefour feestelijk geopend.
In 2000 had Carrefour in twaalf steden
27 hypermarkten, waarvan verschillende
in volledig eigendom, dus zonder Chinese
partners. Door de nationale regels aan zijn

Tabel 1 ▶ Top-10 detailhandelsondernemingen (2011)
Nr		
Omzet in miljard €	Aantal winkels
01
Bailian Group
14,2
5604
02
Suning Appliance
13,2
1724
02
Gome Electrical Appliance Group
13,2
1737
03
China Resources Vanguard
9,9
3977
04
RT-Mart Shanghai (Taiwan)
7,4
185
05
Chongqing Commerce Group
5,7
325
06
Carrefour (Frankrijk)
5,4
203
07
Yum! – KFC, Pizza Hut, Taco Bell (USA)
5,3
4450
08
Wal-Mart (USA)
5,2
271
09
Wumart Group
4,9
2609
10
Dashang Group
4,3
170
Bronnen: CCFA (2012), Deloitte (2012a), Li & Fung (2012)

stonden nog niet in China. Inmiddels zijn
er niet alleen meer buitenlandse mededingers, maar is de binnenlandse detailhandel
een formidabele concurrentiemacht geworden. Buitenlandse winkelformules werden
- precies zoals de bedoeling was - snel gekopieerd, en door fusies kwamen krachtige
winkelketens tot stand (tabel 1). De overheid
stimuleerde ketenvorming door publicatie
van een Blueprint for development of retail
chains in China (1995) en verleende geselecteerde staatsbedrijven een subsidie van 700
miljoen Euro. De eerste Chinese winkelketens ontstonden in het midden van de jaren
negentig; nu zijn er meer dan duizend (Taylor 2003, p. 196). Vele beperken zich tot een

enkele stad of regio, maar 40 grotere ketens
(met gemiddeld 3300 winkels) werken landelijk. Dat is opmerkelijk omdat er in China
geen sprake is van een nationale markt,
maar van vele deelmarkten met grote regionale verschillen. Ondanks de ketenvorming
is het traditionele kleinbedrijf nog steeds
overheersend; de 550.000 detailhandelsondernemingen in China hebben gemiddeld
15 werknemers (Lu 2010).
Buitenlandse retailers waren aanvankelijk
op de kustprovincies aangewezen. De meesten begonnen in Beijing en vooral Shanghai. Investeerders uit Hong Kong kozen
vaak voor Shenzhen of Guangzhou. Ook

Tabel 2 ▶ Belangrijkste buitenlandse winkelketens in China (2011)

Herkomst	Omzet	Winkels		
Herkomst	Omzet	Winkels			
		
mrd €				
mrd €					
RT-Mart
Taiwan
7,4
185	Lotte
Korea
1,8
75		I
Carrefour
Frankr
5,4
203
Metro
Duitsl
1,7
54		
Yum!
USA
5,3
4450
Trust Mart
Taiwan
1,6
99		I
Wal-Mart
USA
5,2
271
Auchan
Frankr
1,5
45		
BestBuy 5* USA
3,3
279
Dennis
Taiwan
1,3
27		
Tesco
UK
2,2
121	Lotus
Thailnd
1,2
52		
Parkson
Maleis
2,0
52
Watson
HK
1,2
1100		
New World HK
1,9
39
McDonald’s
USA
1,0
1400		
Bron: CCFA (2012) en company websites
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Wuhan, Chongqing en Chengdu - tweede
orde-steden met 5 à 7 miljoen inwoners
- behoren inmiddels tot de meest dynamische steden in China, maar ook steden van
de derde en vierde orde blijven niet achter.
Het binnenland telt honderden steden groter dan een half miljoen inwoners, zodat
de internationale detailhandel nu een veel
grotere spreiding gaat vertonen dan in de
beginjaren, toen men aangewezen was op
een beperkt aantal miljoenensteden in de
kustprovincies. Vooral winkelketens die
zich pas kortgeleden in China gevestigd
hebben, zoals sommige in het luxe segment
en fast-fashion brands als Zara, H&M, GAP
en Uniqlo, maken de sprong naar steden
van de tweede en derde orde in het binnenland. Daar hebben ze nog de kans op een
prominente marktpositie als first mover. In
de kustprovincies is dat vrijwel niet meer
mogelijk: ‘Without strong growth early on,
international companies will increasingly
find it difficult to compete with domestic
competitors’ (Jinglun 2003, p. 168). Bij een

			
Herkomst	Omzet	Winkels
					
mrd €
		Ito Yokado
Japan
0,9
13
		
Aeon
Japan
0,8
30
		Ikea
Zweden
0,7
9
		
ParknShop
HK
0,5
46
		
E-Mart
Korea
0,3
16
		
7-Eleven
USA
?
798
		
Fam. Mart
Taiwan
?
700
		
Lawson
Japan
?
393
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Buiten de kustprovincies beperkte de internationale detailhandel zich aanvankelijk tot
enkele grotere steden van de tweede orde die
voldoende marktpotentie boden. De laatste
acht jaar is een nieuwe fase aangebroken,
en doet zich een dubbele diffusie voor. Moderne vormen van detailhandel, zowel van
buitenlandse als van binnenlandse ondernemingen, verschijnen in steeds meer steden
van de tweede en lagere orde. Daarnaast is

onderzoek

er een verschuiving gaande van de kustprovincies naar andere delen van het land. De
diffusie wordt niet zozeer veroorzaakt door
de sinds 2004 bestaande vrije keuze van
vestigingsplaats, als door de toegenomen
concurrentie en de verzadigde markten in
de grote stedelijke agglomeraties van de
kustprovincies. De versterkte penetratie in
het binnenland sluit aan bij de verschuiving
van de economie naar het westen die sinds
2008 gaande is. Stijgende loonkosten maken de kustprovincies voor veel bedrijven te
duur. De economische groei verplaatst zich
naar de centrale provincies en de midwest.
Daar liggen de komende jaren de beste
groeikansen. Het al langer bestaande regionaal-economisch beleid ten gunste van deze
gebieden wordt verder geïntensiveerd. Het
twaalfde 5-jarenplan (2011-2015) kondigt extra subsidies en fiscale stimuleringsmaatregelen aan, alsmede grote investeringen voor
verbeteringen van de infrastructuur.
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Wal-Mart opende haar eerste vestiging in
Shenzhen, een uitzondering onder de grote
internationals (tabel 2). In de stedenclassificatie die in China gebruikelijk is, worden
de vier genoemde steden op basis van inwonertal, inkomensniveau en economische
ontwikkeling aangemerkt als de steden van
de eerste orde. Provinciale hoofdsteden en
andere belangrijke steden met tenminste 2
miljoen inwoners vormen de tweede orde.
Op lager niveau volgen steden van de derde
orde (1 miljoen inwoners of meer), de vierde
orde (tot 1 miljoen inwoners) en de vijfde
orde. Hoewel deze terminologie gebruikt
wordt in overheidspublicaties, liggen de
criteria niet vast, zodat verschillende indelingen gehanteerd worden (voor een voorbeeld zie Borchert 2012a, p. 25). Jones Lang
LaSalle (2012b) brengt de verst ontwikkelde
steden van de tweede orde, zoals Chengdu,
Chongqing, Shenyang, Tianjin en Hangzhou, onder in een 1,5e orde (figuur 1).

Figuur 1 ▶ De 50 belangrijkste steden, 2012; selectie en classificatie JLL
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status
Bron: Jones Lang LaSalle 2012b, p. 2

analyse van 55 luxe winkelketens bleek dat
alle ketens winkels hebben in Shanghai en
Beijing, maar dat de overige vestigingen
voor 40% buiten de kustprovincies te vinden zijn (Borchert 2012b).
Stedelijke winkelstructuur
In China zijn markten belangrijk voor de
dagelijkse aankopen. Chinezen kopen verse
waar, in kleine hoeveelheden, dicht bij huis.
Voor grotere aankopen is het warenhuis de
aangewezen plaats. Winkelstraten spelen
een ondergeschikte rol, behalve in enkele
steden zoals Shanghai, Beijing en Guangzhou. Nieuwe internationale winkelformules brachten verandering in dit traditionele
winkelpatroon. De eerste hypermarkten
werden naar westerse traditie aan de rand
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van de stad of bij aanvoerroutes gebouwd.
Dat was geen goede locatiekeuze. Er was
te weinig rekening gehouden met het specifiek Chinese consumentengedrag en het
nog geringe autobezit. De volgende generatie hypermarkten koos locaties bij woongebieden en centrale stadsdelen. Kleinschaliger formules, met name in de luxe sector,
waren in de beginperiode van de jaren negentig aangewezen op arcades van betere
hotels of huurden ruimte in warenhuizen,
want winkelcentra bestonden nog niet.
Voor de veranderingen die de komst van buitenlandse detailhandel in Chinese steden
teweeg bracht, gaf Shanghai de toon aan. In
de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw
stond Shanghai bekend als het Parijs van de

ders maakte in Shanghai ook het moderne
shopping center zijn entree. Het eerste winkelcentrum werd geopend in 1993. Door
de overspannen markt worden er daarna
weinig centra gebouwd, maar in de periode
1998-2002 beleeft Shanghai een ware shopping center boom (tabel 3).

onderzoek

Winkelvastgoed
De eerste winkelcentra werden voornamelijk door ontwikkelaars uit Hong Kong en
Taiwan gebouwd. Vanaf 2000 treden ook
Chinese ondernemers op als ontwikkelaar.
Tegelijk worden grotere centra gebouwd.
In de competitie om China’s grootste centrum werd Shanghai in 2002 koploper
met de Super Brand Mall. Dit centrum van
240.000 vierkante meter werd spoedig
daarna overtroefd door centra in Guangzhou en Beijing, maar de uiteindelijke winnaar werd Dongguan in 2005 met de South
China Mall. Met 660.000 vierkante meter
en ruimte voor 2.350 winkels was deze
mall bijna dubbel zo groot als de West Edmonton Mall, tot dan het grootste winkelcentrum ter wereld. De mall in Dongguan
werd geen succes. De paar winkels die bij
de start open gingen sloten na korte tijd
hun deuren, want ondanks de roller coaster
baan en andere attracties bleven de klanten
weg. Momenteel is de leegstand 98%, een
wereldrecord.
Veel Chinese winkelcentra hebben met
leegstand en managementproblemen te
kampen. Daarvoor zijn verschillende oor-
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Orient. De Nanjing Road was de belangrijkste winkelstraat van China met meerdere
internationale warenhuizen. De communistische periode en de Culturele Revolutie
maakten een eind aan het glorieuze verleden, maar de economische hervormingen
boden vanaf 1992 de kans op herstel. Als
grootste stad van China was Shanghai het
logische startpunt voor buitenlandse investeerders, met de beste kansen voor nieuwe
winkelvormen. Het centrale gezag wilde de
toelating van buitenlandse investeerders geleidelijk laten verlopen, maar voor de lokale
overheid kon het niet snel genoeg gaan. The
return of the foreigners (Wang & Wang 2006)
ging snel, eigenlijk te snel en te veel. Rond
1995 werd er maandelijks een warenhuis
geopend, en ook supermarkten, convenience stores, hypermarkten, cash-and-carry,
woonwarenhuizen, doe-het-zelf winkels en
andere nieuwe winkelformules vertoonden
een exponentiële toename. Voor de eerstkomenden ging het aanvankelijk goed, maar
spoedig was de markt oververzadigd. De
periode 1996-1999 wordt gekenmerkt door
overaanbod en faillissementen; veel nieuwkomers sluiten hun deuren (Ahold, Yaohan,
Seiyu). Discountformules gericht op het
lagere marktsegment konden zich nog het
beste handhaven. Maar ook daar was sprake
van overaanbod. Carrefour opende de eerste
hypermarkt in Shanghai in 1995. Vier jaar
later waren er 33, voor de helft van Chinese
ondernemers.
Met de komst van buitenlandse investeerTabel 3 ▶ Winkelcentra Shanghai

Bron: inventarisatie auteur
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Geopend 	Aantal	
m2			Thuisbasis ontwikkelaar
			 China
HK	 Taiwan	Singp. Thailand	Maleisië
Vóór 1998
3
110 000		
2
1			
1998-2002
27
1 420 000
6
15
4
1
1
2003-2007
17
1 100 000
11
5		
1		
2008-2012
20
1 700 000
9
5
2
3		
1
Totaal
67
4 330 000
26
27
7
5
1
1

Tabel 4 ▶ Buitenlandse ontwikkelaars / eigenaren van winkelvastgoed
Hong Kong
Asia Pacific Land
Gaw Capital Partners
Hang Lung Properties
Henderson Land
Hutchison Whampoa
Kerry Properties
Shui On
Sun Hung Kai Properties
Swire Pacific
The Wharf Holdings
Wheelock Properties
Thailand
Charoen Pokhand
Singapore
CapitaLand
Keppel Land
Metro Holdings
Perennial

Filippijnen
SM Investments Corp.

Tsjechië
ECM RE Development

Maleisië
Parkson

Ierland
Treasury Holdings

Taiwan
First Steamship Co.

UK
Grosvenor
Tesco

Japan
Aeon

Turkije
Starr Mall (Turkmall)

Canada
Ivanhoé Cambridge
Duitsland
Union Investment RE
Nederland
ING Groep
Kardan n.v.

USA
AEW Capital Management
Blackstone
Hines
Portman Holdings
Prudential
Simon Property
Tishman Speyer

Bronnen: ICSC Shopping Center Directory, september 2012, company websites, persberichten

zaken: geen marktonderzoek, Chinese
ontwikkelaars zonder ervaring, een retail
mix die niet aansluit bij de markt. Er werden teveel centra in korte tijd gebouwd, en
vaak te dicht bij elkaar. Op de Nanjing Road
in Shanghai zijn op een lengte van 1.300
meter zes centra met 300.000 vierkante
meter vloeroppervlakte. Om leegstand te
vermijden werd vaak genoegen genomen
met symbolische huren. Luxe winkels zoals
Louis Vuitton, Gucci en Swarovski konden
daarvan profiteren, want hun exclusieve
imago bevorderde de verhuurbaarheid van
de bijbehorende kantoortorens. Sommige
centra, zoals de Super Brand Mall, konden
het na jarenlange aanloopproblemen, dankzij herstructurering en de geleidelijk toenemende koopkracht, alsnog bolwerken. Maar
dat geldt lang niet voor alle centra.
Sinds 2005 hebben ontwikkelaars concep-
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ten ontwikkeld die meer succes hebben. Zo
exploiteert CapitaLand uit Singapore in verschillende steden florerende centra onder
de naam Raffles City. Ook Chinese ontwikkelaars hebben het vak geleerd. De grootste,
Wanda Properties, opgericht in 2002, heeft
inmiddels 50 Wanda Cities gerealiseerd en
37 in de pijplijn in 61 steden. Yuangguangxinye Real Estate volgt dezelfde trend met
Yuangguang Centers.
Buitenlandse ontwikkelaars zijn voornamelijk afkomstig uit Hong Kong of andere
delen van Azië (tabel 4). Verschillende westerse projectontwikkelaars hebben na een
eerste poging het land weer voortijdig verlaten. Simon Property, één van de grootste
ontwikkelaars uit de VS, kondigde in 2005
met de nodige tam tam aan in China vier
centra te ontwikkelen, maar trok zich in

Een andere vorm van urban redevelopment
betreft het hergebruik van kapitale panden,
veelal uit het koloniale verleden, die een gepaste entourage bieden voor boetieks uit het
luxe winkelsegment. Ook in dit opzicht is
Shanghai een trendsetter. Veel plechtstatige
panden van de Bund zijn de laatste jaren
getransformeerd tot luxe winkelparadijzen.
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Conclusie
Voor internationale ondernemers in detailhandel en winkelvastgoed blijft China een
aantrekkelijke markt. De kans van slagen is
echter sinds het einde van de jaren negentig
sterk veranderd. Chinese detailhandelsbedrijven zijn een concurrentiemacht geworden
om rekening mee te houden. Projectontwikkelaars van eigen bodem hebben in korte tijd
krachtige ondernemingen opgebouwd. De
vraag is welke kansen China in de nabije toekomst biedt aan buitenlandse ondernemers.
De Chinese overheid wil de komende jaren
de consumptie stimuleren om ondanks afnemende exporten de economische groei op
peil te houden. Dat is positief voor de detailhandel en voor de ontwikkeling van nieuwe
winkelcentra. Of buitenlandse investeerders
daarvan kunnen profiteren, is echter de
vraag. Chinese bouwondernemingen werpen zich versterkt op de bouw van commercieel vastgoed nu de overheid de woningbouw afremt. Voor ondernemingen die nog
geen ervaring met winkelprojecten hebben,
kunnen buitenlandse partners een belangrijke rol spelen. De Chinese ontwikkelaars met
voldoende kennis en kapitaal hebben echter
geen buitenlandse expertise nodig, en zien
geen noodzaak hun winsten te delen met
partners die know how inbrengen. Lokale
bestuurders blijken bovendien liever zaken
te doen met ondernemers van eigen bodem.
Jack Portman, vice-president van Portman
Holdings die sinds 1980 in China actief

onderzoek

Shui On introduceerde een voor China
nieuw concept met de opening in 2001 van
Xintiandi in Shanghai, een laagbouwproject
met een menselijke maat, dat sterk contrasteert met de gebruikelijke grootschalige
winkelcentra van meerdere etages. Onder
het mom van urban redevelopment heeft
het de pretentie een historisch district in
zijn oude glorie te herstellen. In werkelijkheid bestaat het naast een enkel gerenoveerd oud gebouw uit nieuwe panden in een
kwasi-oud jasje. Het werd echter een groot
succes: in korte tijd werd het één van meest
populaire winkel- en uitgaansgebieden van
Shanghai. Het Xiantiandi-model vond snel
navolging: Nanjing 1912, Fuzhou Xintiandi,
en Old Bund in Ningbo zijn enkele voorbeelden. Ook buiten de kustprovincies werd
de succesformule gekopieerd. Chengdu
opende in 2004 Jingli Ancient Street, een
Disney-achtig winkel- en recreatiegebied in
de stijl van de Qing Dynastie compleet met
personeel in traditionele klederdracht. In
dezelfde stad kwam een paar jaar later een
soortgelijk project tot stand, Kuan Zhai Xi-

ang Zi, kleiner maar meer up market. Beide
zijn zeer populair, zowel bij de lokale bevolking als bij toeristen.
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2009 terug, nog voordat drie van de centra
geopend waren. Hines Interests uit Houston verkocht haar belangen in een Shanghai’s project aan twee Hongkongse ontwikkelaars na afronding van de eerste fase.
Redevco ging in zee met Shui On uit Hong
Kong voor een groot complex in Wuhan,
maar beëindigde na korte tijd de samenwerking. Hoewel de achtergronden verschillen, wordt vaak de ongemakkelijke relatie
genoemd met de staatsbedrijven waarmee
men moet samenwerken. Moeizaam tot
stand gekomen contracten blijken achteraf
weinig zekerheden te bieden. Wat er uiteindelijk gebouwd wordt is meer afhankelijk
van de doelstellingen van de partijpolitici
van het moment, dan van de marktomstandigheden, laat staan van de ideeën en wensen van westerse partners. Blijkbaar kunnen Aziatische projectontwikkelaars met
dergelijke onzekerheden beter omgaan.

is, waarschuwt: “If you’re not already there
with existing relationships, it’s probably too
late. Unless you have something special to
contribute, they don’t need it” (Pristin 2011).
Toetreding tot de Chinese markt was nooit
gemakkelijk, maar is in de nabije toekomst
ongetwijfeld nog moeilijker.

Over de auteur
Drs. Johan G Borchert was tot voor kort
verbonden aan de Universiteit Utrecht
als universitair hoofddocent stadsgeografie en distributieplanologie.
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What makes China’s housing downturn
different

thema: China special

HARD LANDING?

Rising prices in China’s housing markets have attracted global attention and
aroused suspicion of a hard landing. However, as opposed to the US who diagnosed the housing bubble too late to control it, the Chinese government is confronting its addiction to property now. This article identifies unique characteristics
in China’s land and housing market which may help soften the impact of a housing
slowdown. Particular emphasis is also given to the current national prioritization
of public housing in China, which the authors believe has potentials to address
negative externalities and inefficiencies in China’s short-lived post housing reform
period. However, the state’s increasing role in supporting SOE (state owned enterprise) developers also poses a moral hazard by creating entities too big to fail
and costly to maintain. Moreover, such a policy shift will further consolidate power
of a limited group of well connected political interest groups in China’s massive
onderzoek

housing market.
By Marcel Baumler & Jie Chen

C

mier, said in October 2011 that the govern
ment was ready to shift gears and that it
was time for ‘pre-emptive fine tuning’. Is
China ready to accept less growth for smarter, kinder, and cleaner development? Does
the government even have the means to fine
tune the economy or are external and internal forces too powerful to control? Let us
examine the role housing policy is playing
in managing China’s economy and identify
unique characteristics in China’s housing
market which may help soften the impact of
a housing slowdown.
One hundred years ago a bottom-up revolution marked the end of two thousand
years of imperial rule. China’s bloody past
has taught the party to fear chaos above all.
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hina has given an impression to
many that it has mastered the economic restructuring that is spreading within China and throughout the
world. Is China decoupled and immune
from the challenges facing most other developed nations or simply muddling through?
Rising prices in China’s housing markets
have attracted global attention and aroused
suspicion of a hard landing. However, as opposed to the US who diagnosed the housing
bubble too late to control it, the Chinese
government is confronting its addiction
to property now. In July of 2011 president
Hu Jing Tao publically acknowledged that
its economic development ‘suffers from a
serious lack of balance, co-ordination and
sustainability’ and Wen Jiabao, China’s pre-

The current national prioritization of public
housing in China signals a sharp change
in housing policy of previous decades to
address negative externalities and inefficiencies in China’s short-lived post housing
reform period. Although housing sector
complexities can never be totally coordinated by a central authority, this massive public housing program is designed to help
balance economic growth and provide stability in light of an increasingly short supply
of low cost housing, high levels of inflation,
and a growing wealth gap.
Shifting gears to state redistribution
As Europe and much of the world are calling
for a ‘new growth model’, China is shifting
gears to address internal concerns. The government is facing the current challenge
that the poor are increasingly voicing their
discontent about affordability and those
whose wealth is tied in property fear that as
prices decline they will lose their prosperity.
The gap between the poor and the rich
is getting wider. Recent surveys by REICO
Workshop (a research body sponsored by
the Chinese Real Estate Chamber of Commerce) show that overall 13.7 percent of
urban residents own more than one home
in 2010 (REICO WS 2012). The survey also
found that more than half of the people who
purchased first-hand residential properties
also own additional homes and that an overwhelming majority of these buyers belong
to the top 10 to 20 percent income bracket.
While there is an oversupply of luxury units,
little low cost housing gets built for the middle and low income. This has prompted the
government to initiate a massive public
housing program and to cool the housing
market through a series of aggressive austerity measures. In 2010 the central govern
ment embarked on its ambitious plan to
construct 5.9 million new public housing
units each year and another 36 million new
units within the 12th 5-year plan. The go-

16 | december 2012 | Real Estate Research Quarterly

vernment’s goal to provide public housing
for 20 percent of urban households by 2015
signals a sharp change in housing policy.
Looking at the state of the housing sector we
are reminded how dependent the Chinese
economy is on property and how volatile the
industry is. Over the last few years, housing
contributed more than 20 percent of total
fixed investment and roughly 10 percent
of Chinese GDP. In addition, local government’s ability to finance economic development and welfare programs is dependent
on land sales. In recent years one third
to half of local government finances came
from land sales. The housing sector is also
very vulnerable. New data from the National
Bureau of Statistics of China (NBSC) shows
reduced sales volume for both first and second-hand residential sales in major cities
suggesting that a property price correction
has already started. For example, according
to official data from NBSC, in Shanghai the
sales volume of first-hand property dropped
of 14 percent in 2011 – less than half of its
value in 2009 and the lowest in a decade.
Similar trends are seen in Beijing, Guang
zhou, Shenzhen, and many other major cities, including one of China’s worst performing housing markets Wenzhou.
The government is seeking to avoid the
severe economic turndown experienced
following the burst of the US subprime
housing mortgage bubble. Policy makers
in Beijing hope that China’s massive 36
million unit public program will cushion
negative effects of any economic slowdown.
The program’s goal is to provide stability by
making housing affordable to those at the
bottom of society while at the same time
sustain new construction and related jobs.
The government hopes that addressing the
housing needs of new homebuyers will also
dramatically free up income for consumer
spending as China attempts to shift from
an export driven economy to a consumer
economy.

Further, a most recent national surveyCHFS (China Household Finance Survey)
estimated that the homeownership ratio in
urban China is 85.4% in 2011. According to
this Survey (2012), there are huge gaps of
homeownership ratio across different age
cohorts and regions. While the homeownership ratio in Beijing, Shanghai and Shenzhen is only 59.88 percent for those households aged below 35, and is more than 81
percent for those aged above 35. However,
the homeownership rate of same age cohort
in other cities can reach 76.98 and roughly
90 percent, respectively. CHFS (2012) also

onderzoek

Between 1949 and 1978, housing in urban
China was regarded as a key component
of the welfare package to workers and thus
was distributed by working units to their
employees with only nominal rents (Wu,
1996). Nonetheless, the employer-based
welfare housing program was formally
abolished in 1998 and the overwhelmingly
majority of the public housing stock was
quickly privatized. Over the period between
late 1990s and early 21st century, tens of
millions units of public housing stock in
urban China were sold to their occupants at
heavily-discounted prices (Adams, 2009).
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First, the cause and urgency today for China’s
current housing redistribution policy goal is
rooted in the complex transition from socialist
system to a market system.

The National Bureau of Statistics of China
(NBSC) reports that 90 percent of Chinese
urban residents own their homes. Home
ownership in China can be broken down as
follows: 11 percent private self-built or inherited since 1949; 40 percent public housing
privatized during the 1980-1990 housing
reform; and 38 percent are purchased from
housing market (NBSC 2011). The remaining 10 percent of the housing stock is rental housing of which 7% is leased from the
public sector and 3% from private sector.

Unique chinese characteristics
How is China’s ‘bubble’ different than
housing booms and busts in other countries?
To answer this question we examine unique characteristics of the Chinese housing
sector that may help dampen negative spillovers.

Table 1 ▶ The official statistics on tenure distribution in urban China*
Tenure type
Description
Owner-occupied		
Owned Private housing
Self-built after 1949 or old housing before 1949
Owned Market housing
Bought through the market
Privatized Public housing
Bought during the 1980-1990 housing reform
Tenants	Including both private renting and public renting

Share (%)
89.3
11.2
38.0
40.1
10.7

*2011. Note: the tenure share is from National Statistics Bureau of China (NSBC) website.

	Nation-wide			Regions
		
urban	Countryside	east
Homeownership rate (%) 89.68
85.39
92.60
87.35

Middle	 west
94.42
90.41

Sources: China Household Finance Survey(CHFS, 2012)
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Table 2 ▶ The survey-based estimates of homeownership ratio in
China 2012

reported that the average equity value of
home assets for urban homeowners was
around 1.08 million RMB. As suggested
by CHFS (2012), home assets accounts for
88.5% for urban households’ total family
wealth (excluding business assets).
In summary, more than half of homeowners obtained property through non-market
means at very low costs and their units
are now valued as expensive commodity
housing. It is important to note that few
commodity units were bought after 2007,
when house prices began to soar. Rather,
many residents upgraded to new apartments financed by the sale of properties
bought or inherited at subsidized prices.
Therefore many homeowners can tolerate
a 30 to 40 percent drop in property. The
group most affected by a sharp price correction, will be the wealthy with multiple
properties and new homebuyers who did
not benefit from subsidies given to them
through privatization. For a majority of
people, who acquired their homes with subsidies or acquired homes prior to the upsurge of prices in 2007, a modest drop will
have less impact.
Second, the government is implementing a program to replenish the public housing stock it
lost during the privatization period.
As discussed above, in 1998, Chinese government was set out to privatize nearly all
of its old public housing stock. Until 2007,
the need of governmental intervention of
housing provision was widely questioned
in China and the public housing sector
played a marginal role in the whole Chinese
housing provision system. However, the
rapid upsurge in house prices since 2003
in most major Chinese cities has spurred
the housing affordability issue to become
one of top social concern in China (Chen
et al. 2010). Under social and political pressures, in August 2007 the Chinese government again committed to meeting basic
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housing needs of low-income ‘house-poor’
urban households through developing public housing (SC[2007]No.24). This document signaled the turning point of Chinese
post-reform housing history, and essentially reversed the downslide trend of public
housing since 1998.
For last few years, China’s public housing
program has been expanding at a dazzling
speed1). Official data suggests that China
star
ted constructing 16.3 million units of
public housing and finished 11 million
units during its ‘11th five-year plan’ period
(2006-2010) (MOHURD, 2011a). In 2010
alone, China started 5.9 million units and
completed 3.3 million units. Although this
achievement probably set a world record of
public housing construction, it however turned out just the prelude of a much larger
public housing construction programme.
In the beginning of 2011, Chinese Prime Minister Wen Jiabao announced that the Chinese government is committed to building
36 million units of public housing during
the ‘12th five-year plan period’ (2011-2015).
By this plan, public housing would accommodate roughly 20 per cent of Chinese urban households by 2015.
The need of public provision of housing is
increasingly necessary, as relocation costs
have soared due to land price increases and
there is a decreasing supply of suitable sites
for residential development. Land available
for urban residential use in China is low
compared to its fast-growing population
urban population. Moreover, China has a
strict quota on agricultural land development for its own food security. The public
housing program will help increase the
supply of housing to meet the needs of a
growing number of new entrants who have
little hope of purchasing commodity price
homes because they no longer benefit from
indirect subsidies. The current policy focus
of ‘shanty-town’ renewal is also directly tied

included increasing mortgage interest
rates for multiple homebuyers, requiring
developers to increase equity investment
for development projects, and imposing
additional conditions for bank borrowing
to developers. As a result, national average home sale volumes dropped by more
than 10 percent in 2008 from the previous
year and home sales volume in Shanghai
nearly halved. Then less than a year after
introducing these cooling measures, the
Chinese government loosened its grip on
the housing sector in reaction to the global
financial crisis which severely impacted its
trade dependent economy by releasing a 4
trillion RMB stimulus spending program.
This loose monetary policy also allowed
first homebuyers a 30 percent discount on
mortgage interest loans. As a result, home
sales volume in 2009 returned to the 2007
levels and home prices that stalled in 2008
resumed their upward climb.

Finally, China has already shown that it has
engineered the housing sector as a tool to manage the economy. National ownership of land
allows the government to control land supply.
If they find the land market is overheated,
they will adjust the land supply or impose
cooling measures. For example, to address a peak in housing costs early 2008,
the Chinese government started imposing
policy measures to cool the property market. These so-called ‘austerity’ measures

Who will benefit from these dramatic policy shifts? Government intervention may
be a solution to immediate social needs
and also support the long term development of central state owned developers,
who are becoming ‘national champions’ as
they have become more active. According
to a recent study, the State Owned Enterprise role in land transactions has increased dramatically in the last few years (Wu
et al. 2012).
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The Chinese economy is still a very closed
system and has much room to grow given
that China is currently undergoing unprecedented rates of urbanization. Migration
is a source of growth, but it is also a cause
of instability. Increasingly rural China development will be equality as important if
not more than urban China. Investors and
consumers in China are very tuned into
these institutional characteristics – already
leading perhaps to a dangerous overconfidence in the housing sector.
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Third, Chinese homeowners have relied little
on mortgage loans, often buying homes without
any bank loans or with a down payment well
above the required minimum.
As a result, mortgage loans in recent years
represent just 14 percent of GDP, compared to around 40 percent in the US and
other developed countries. Based on their
recent stress tests, Chinese national banks
claim that a 50 percent price drop would
just slightly increase non-performing loans. Smaller lenders may be more exposed
- especially China’s traditional ‘shadow banking’ sector as seen in the recent troubles
in Wenzhou. But overall, China’s banking
industry is highly regulated and has healthy capital ratios with low nonperforming
loans. Even under negative interest rates,
Chinese people still have an incredibly
high saving ratio of up to 35 percent. Even
if non-performing loans increase dramatically, China could still afford to recapitalize
its banks like it did in the late 1990s and
the early 2000s through asset management
companies. In february 2012, the government directly instructed its banks to role
over local government loans.
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to the government’s redistribution goals by
providing low-cost housing to residents affected by relocation. The government simply cannot afford compensation rates of
previous years due to the high cost of land.
More affordable housing will also free up
income for consumer spending.

Figure 1 ▶ Share of floor area of land purchased by various group of
developers in Beijing, 2003-2010(1)
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Source: Figure 7 in Wu et al. (2012)

However, this shift also poses considerable
risk. It creates a moral hazard arising from
a state housing sector that is too big to fail,
costly to maintain, non-transparent, and
political. Providing restructuring incentives
also opens the door for immoral ways to acquire cheap land by state owned enterprises
in their quest to be recognized as future ‘national champion’ developers.
Conclusion
Land and housing policy is one of the Chinese government’s most important tools for
fine-tuning the economy. A housing policy
to address the needs of the majority is critical in any potential economic downtimes
for the government. In the 1980s, when
China experienced massive unemployment
it adopted a market approach to confront
job creation with debt financing as a key
element to maintain employment through
massive large scale infrastructure projects.
Today the government is looking at a longterm land allocation plan oriented toward
economic restructuring as a tool to control
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economic cycles. Vice Primer Li Keqiang,
who is in charge of economic and social
policy in China since 2009, stated that the
new public housing program is more than
an enhancement of social welfare, a vehicle
to adjust income inequality, and a crucial
channel to improve social stability. He believes it is also an important pillar of economic growth and a tool ‘to dampen price
increases in the private housing market, to
stimulate domestic consumption, and to
promote urbanization’ (Li 2011).
China’s overdependence on its housing
sector to manage its economy is linked to
the global economy’s existential reliance on
China for growth. Doomsayers have so far
always been proven wrong – let’s hope they
are wrong again.
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Chinese authorities commonly label these housing as ‘(social-)security housing’ (BaoZhang Fang)(Qi 2009).
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CREATING A NEW IMAGE

Beijing: Beyond the Olympic City
Mega-event strategies have become part of a deliberate urban policy for cities
around the world. There is a particular concern on how to combine the preparation
of a mega-event with urban development processes that meet long-term demands.
This paper examines how Beijing tried to use the Summer Olympic Games 2008 to
fight its spatial and environmental problems, and create a new image for the city.
by Yawei Chen

O

rganising large-scale urban events
such as the Olympics has become
part of a deliberate urban strategy
for many cities to promote local economic
growth and brand the city on the world stage. Especially the Olympics, as the world’s
biggest ‘mega event’, offers host cities the
possibility of ‘fast track urban regeneration,
a stimulus to economic growth, improved
transportation and cultural facilities, and
enhanced global recognition and prestige’
(Chalkley & Essex, 1999). Originally, Olympic host cities emphasized the construction of gigantic sport facilities and urban
infrastructure. Later, host cities paid more
attention to a much broader urban regeneration and urban restructuring program
by using the Olympic Games as a catalyst.
Furthermore, the development of Olympic sites have been increasingly integrated
into large-scale urban development plans
or master plans for the host cities. These
should guarantee that the Olympic sites
will keep functioning as sports and recreational complexes, and continue to provide
housing or tourist accommodations in the
post-Olympic era.
While it is agreed that mega events may
create catalyst effects in urban development
processes, opinions differ on what exactly is
left behind in a host city. Mega events may
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spur local - and even regional - economic
development by attracting mass investment,
tourism and media attention for the host cities. On the other hand, host cities were often not able to cope with the developments
after the Olympic circus had left town. Major international cities like Montreal, Sydney
and Athens were faced with large public investments, cost overruns and the fact that
many of the awe-inspiring buildings created
or modified for the mega event fall into disuse (Mathieu, 2010).
Despite the challenges Olympic cities often
face, not only world cities such as London,
New York and Paris joined the race. Uprising cities in developing countries, such as
Beijing and Rio de Janeiro, also succeeded
in their bid to become an Olympic host city.
Given both the positive and negative impact
the Games may have on host cities, it is
important to ask the question what kind of
Olympic legacy cities expect, and what kind
of strategies should host cities follow to realize that legacy. As the first Olympic host city
in a developing country, Beijing faced mammoth challenges when it won the bid for
hosting the 2008 Olympic Games. Beijing
not only suffered from severe air pollution
and severe traffic congestion, but from all
the societal pains that an economic transition into a post-industry era can produce.

Motive and Strategies
As hosting the Olympic Games has many
consequences, the promotion of Beijing’s
candidacy as a host to the Summer Olympic
Games in 2008 allowed Beijing to aim at a
wide set of goals. Besides the need for international prestige and projection of national
strength and unity, China saw the Olympics
as a development engine that could spur
growth in Beijing and the surrounding
area for years to come. It also expected the
Olympics to become ‘a valuable channel
for the city to exchange and learn advanced
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In the last two decades, developing Beijing
as an international metropolis became a
new driving force for the city’s transformation. As one of the largest Chinese cities
and its unique position as China’s political
and culture center, Beijing has good international linkages in multinational political
affairs and business in the Asian-Pacific
Region. Spatial concentration of resources
by the Chinese state further facilitates cities
like Beijing to catch up in the global capitalist system. However, due to lack of investment, the city was in need of high-quality
office space, retail facilities and residential
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Beijing: the construction of an Olympic city
During the latter half of the 20th century,
Beijing was extensively reconstructed to
cope with urban growth. The most dramatic
changes have taken place since the economic
reform following the open-door policy implemented in the late 1970s. These included
the increasing power of land and housing
markets, heavy influence of global financial
capital, and dramatic demographic changes
caused by rural-urban migration. These factors have become driving forces behind the
transformation of Beijing’s urban form.

estates that could accommodate the emerging service sectors and the demand of an
emerging urban middle class. Furthermore,
the existing infrastructure and service provision were not able to meet the standard
that allows its ‘capital information and ideas
flow in and out of, and interact within, the
global city’ (Cook, 2006). As a result of this
concern, in the early 1990s, Beijing concentrated its investment in developing major
financial, trade, exhibition and other service
functions in the city center, such as in the
Central Business Street in Xicheng District
and the Central Business District in the Chaoyang District. Land for industrial use in the
city was reconfigured and reduced. Factories
and workshops causing pollution and noise
in the central district and residential areas
became the main targets to be moved out so
that vacated spaces could be used for developing tertiary industries or housing. However, still many factors hinder Beijing in becoming an international city, including the
domination of traditional industry sectors,
low comprehensive economic power, insufficient infrastructure, scarce water resources, and poor environmental quality (Zhou,
2002). Many regeneration initiatives faced
strong opposition from local inhabitants
and enterprises. But since the 1990s, hosting the Olympic Games became the new
means to facilitate Beijing’s development
toward an international metropolis.
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By examining the construction of the Olympic city in Beijing, the research behind this
article aims to provide a better understanding of the effect of mega event strategies
on host cities. The data used in this article
has been collected in 2010 and 2012 during
on-site fieldwork, interviews with involved
professionals - such as planners, architects,
economists, and municipal officials - who
worked on the preparation of Beijing’s’
Olympic Games as well as with companies
that operated the venues. Hence, this article
examines Beijing’s motives of hosting the
Olympic Games, the strategies used to construct the Olympic sites, and the visible and
invisible impacts for the city in the short
and longer term. The article concludes with
some lessons to learned.

management and technological skills from
Western countries’ (Wei and Yu 2006). The
games also provided an opportunity and rational justification for massive investment
and drastic measures to improve the city’s
environment and infrastructure.
The Beijing Olympic Organizing Committee for the Olympic Games (BOCOG) led
by its mayor, officials from the Beijing municipal government, the State Sports General Association of China, and the Chinese
Olympic Committee set the tone for the
event with the slogans ‘People’s Olympics’,
‘Green Olympics’, and ‘Technological Olympics’, all focusing on the remaking of the
city and the city’s image beyond the Games.
The main strategies that help realizing the
three themes can be explained as follows:
Olympic Action Plan
In March 2002, BOCOG published a draft
of its three-phase Beijing Olympic Action
Plan (OAP) online. The pre-preparation
phase - from December 2001 to June 2003
- would ‘include consolidation of supervisory organizations, drafting and initial implementation of a comprehensive Olympic
Action Plan, securing funds for facility construction, and the drafting of blueprints for
major facilities’. The Development phase
– from July 2003 to June 2006 – would
be focused on massive facility construction. The Implementation and Operation
Phase – from July 2006 to the opening of
the 2008 Olympic Games – would include
double-checks of facilities, test runs of the
competitions, and final adjustments or lastminute preparations for the Games. Besides
the strategic themes, objectives and overall
plans, the OAP also provided detailed plans
for construction: the distribution of new facilities throughout the city (including plans
for post-Games use), as well as related improvement strategies on communication
infrastructure, transportation issues, and
environmental improvement. The final ver-
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sion of the AOP was finalized in June 2002,
which accommodated some suggestions
from society.
Olympic venues and post-use consideration
The OAP set out a clear guidance for the
objectives and implementation strategies by
taking post-Olympic use into consideration.
Beijing used a dual-track design process that
forced architects to decipher between an
Olympic design and a post-Olympic design,
to allow for a smooth transition from Olympic facilities to public facilities (Cochran et
al, 2011). Under the OAP plan, the Olympics
would utilize 32 venues in Beijing. Only 12
would be newly-built venues, while the rest
are either renovated or temporary structures. The locations of the venues used a ‘decentralised clustering model’, as is shown in
figure 1. The Olympic Green in northern Beijing accommodates 14 venues, the Olympic
village, the media village, as well as other
press facilities and communication infrastructures. It is adjacent to the area where
the previous 1990 Asian Games village was
located. The rest of the Olympic facilities
are located mostly in university campuses,
and in the western and eastern communities. The choice of venue location had more
Figure 1 ▶ Location of Olympic
venues and Olympic Green

figure based on http://en.beijing2008.cn/venues/

Grand projects and place promotion
The creation of a new urban image is a key
concern embedded in the mega-event strategy. When Beijing lost its bid to host the
2000 Olympic Games in 1993, the leadership changed from focusing on the ‘Chineseness’ of Beijing to stressing the ‘look’ of
Beijing as an international and contemporary city (Li et al, 2007). Besides the ‘Bird’s
Nest’ (Figure 2) by Swiss architects Herzog
and De Meuron, several other monumental buildings were constructed during the
same period, including the CCTV project by
Dutch architect Rem Koolhaas, the National
Grand Theatre by the French Paul Andreu,
and the new airport terminal by the UK’s
Norman Foster. Beijing was thus ‘branded’
by the world’s design elite, attracting global
capital into Beijing. Following these mega
projects, Beijing also saw a construction
boom: new office buildings, residential projects, hotels and other retail facilities provided the city with a diverse, more internationally oriented image.

Real Estate Research Quarterly | december 2012 | 25

service

Financial scheme
Hosting the Olympics requires huge investments in facilities, infrastructure and
organization. According to the 2001 budget
forecast, the total investment on venues and
non-sports infrastructure would be $14 billion, of which only 13 percent would be spent
on sports and the Olympic Village. Within
the non-BOCOG budget, 60 percent was
devoted to environmental improvements,
and the rest to infrastructure and transportation improvements (Hashmi et al, 2008).
In the view of a number of other studies, the
real cost of hosting the Olympic Games had
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Integration of urban restructuring and economic restructuring
The Olympic plan attempts to integrate
the main ideas from the pre-existing Tenth
Five-Year Plan as well as the major urban
regeneration and infrastructure projects
proposed in the Beijing Master Plan 20042020. Beijing used OAP to realize both its
urban and economic restructuring strategy,
as well as its environmental improvement
measures and infrastructure development
plan. During the preparation of the Olympics, about 200 polluting factories inside
the fourth ring were moved out to Beijing’s
suburbs or even to neighboring provincial
cities. Other factories either went through
significant technical upgrading, or were
obliged to reduce or cease production. Even
Beijing’s steel giant, the Shougang Group,
moved all its Beijing-based production facilities to Caofeidian in Hebei Province by
2010 (see Figure 1 in the article by Ya Ping
Wang, page 30). The spaces left behind
were assigned to new functions such as office, residential, and retail. At the same time,
various ‘facelift’ programs were carried out.
They not only helped developing new commercial, cultural and sports centers, but
also supported the regeneration of the old,
dilapidated inner city and restoration of historical sites. Investments were particularly
focused on developing the city’s retail, tourism and culture-related facilities. Further-

more, a clear guidance to improve the environment of Beijing was mapped out. These
included water quality improvement and
control, adopting environmentally-friendly
technologies and materials, and creating
regional ecological systems (Borne 2003;
Ness 2002; UNEP 2009; Zhang 2008).
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to do with the existing good condition of
the area in terms of infrastructure, sport
facilities, social environment and potential
post-users of the venues. Although Beijing
has an urgent need to regenerate the poorer
areas in southern Beijing, the local municipality finally decided to locate most Olympic
venues mainly in the northern part of Beijing, partly because it feared the amount of
relocation tasks involved in such regeneration programs, as well as potential societal
conflicts that international media tend to
cover extensively.

Figure 2 ▶ Grand projects: Beijing National Stadium the “Bird Nest”
and Beijing National Aquatics Centre the Water Cube

Source: Author, 2012

actually reached the amount of $44 billion,
if all the related beautification, preservation
and relocation projects were taken into account. In different scenarios, it is clear that
a large proportion of the investment was allocated to infrastructure improvements and
urban restructuring projects that are expected to create long term impacts.
BOCOG involved the private sector and attracted private investments through sponsorship and broadcast rights. Furthermore,
BOT (Building, Operation and Transfer)
model and several PPP (Public-Private
Partnership) models were used in the construction of venues and infrastructure development. Among the twelve newly built
venues, about 26 percent of the investment
came from local government, and about 11
percent from national government, with
the rest either coming from the owner of
the venue or from private investors (50%)
or donations from Chinese nationals based
overseas (about 13%) (Lin 2009).
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Spatial, Economic and Social Impacts
The Olympic Games have caused a massive
overhaul of the city’s urban fabric and infrastructure, including: 22 new stadiums,
15 renovated facilities, two new Ring Roads,
142 miles of new infrastructure, eight new
subway lines, 252 new star-rated hotels, 40
km of cleaned rivers, one million new trees
and 83 km of planted greenbelt. Beijing has
seen positive developments in the creation
of new urban sub-centers, improved transportation systems, a greener environment,
and improved sports and cultural facilities
for local residential communities. Hosting
the Olympic Games offered Beijing a legitimate reason to carry out some really ambitious environmental and infrastructure
projects which may have been planned for
a long time, but would have been severely
delayed or cancelled without the Games.
Moreover, the 2008 Games also left an
important environmental legacy for the
city of Beijing in areas such as energy efficiency and the development of renewable
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Figure 3 ▶ Development of commercial housing prices Beijing (2000-2010)
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Notes
1. Inner-city includes Xicheng District, Dongcheng District, Xuanwu District, Chongwen District;
2.	Chaoyaqng District: located in the north east of Beijing; home to the majority of Beijing’s many foreign embassies, CBD
and the Olympic Green;
3.	Haidian District: located in the west of Beijing and where most universities are located;
4. Tongzhou District: suburban district to the east of Beijing.
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According to an auditing report from the
Chinese Government, the Games have left
BOCOG with a small profit of US $170 million, resulting from sales of broadcasting
rights, souvenirs and tickets, assets sales
and sponsorship, while the main expenditu-

re items involved temporary facilities, sports
and communication equipment, accommodation and medical services (China Audit
Bureau, 2009). Nevertheless, this result has
not taken into account the major investments
in environmental and infrastructure projects or other urban redevelopment projects
related to the Olympic Games. Nor has the
result taken into account all the losses sustained by factories and construction sites in
Beijing and five neighboring provinces that
were obliged to suspend their production line
to keep the pollution level low. In the short
term, Beijing has seen a mixed picture in
economic growth. The Games stimulated the
construction industry, hotel and retail sector,
and the development of the real estate market
and housing development. The temporary
jobs created by the booming of these sectors
created millions of jobs for the local citizens
and migrants from rural areas. Related to the
Olympic Games, housing for 16,000 athletes
was designed from the start as luxury apartments sold out well ahead of the Olympics at
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energy, water, and waste treatment capacities (Zhang, 2008). Although the Olympic
plan also took into account the post-use of
the Olympic venues by locating most of the
venues in university campus or residential
communities, post-use of the stadiums in
Beijing remains a difficult task. The main
Olympic venues are mostly visited by tourists, yet sports events are only held there
occasionally. Furthermore, the selection of
strategies missed the opportunity to address
the gentrification process that the city is facing. Since all efforts and investments concentrated on the development of Olympicrelated areas and facilities in the north, the
gap between northern and southern Beijing
has intensified.

prices ranging from $3,000-$4,500 per square meter, high even in the booming Beijing
market (Gluckman n.d.). In the post-1998
real estate boom, housing prices in Beijing
rose between 400 and 1,000 percent between
2001 and 2008. Contrary to expectation, the
tourism market actually shrank in Beijing
during the Games due to tighter political restrictions and security measures, leaving the
newly-built 780 hotels in Beijing with a high
vacancy rate. The tourism industry only started to recover two years after the Games were
over. In total, Beijing has doubled its GDP per
capita from 2001 to 2008. In the long term,
the economic restructuring measures has
allowed Beijing’s tertiary sector to grow steadily, from 61 to 78 percent of Beijing’s total
GDP. The sectors that grew strongest are in
the high-tech, financial, culture, and service
industries. Given all the above factors, it is
clear that the economic impact of the Games
on Beijing and its region is still developing.
Its full economic impact should therefore be
assessed again in the future, tracing it back
over a longer period of time.
As was already mentioned, BOCOG invited
societal groups to discuss OAP for improvement. It organized various programs to
encourage Chinese citizens to get involved
in sports activities and facilitate their involvement in the Olympic Games. By the end
of 2005, more than 5,000 sports facilities
were created in residential communities along major roads and villages, with financial
input surpassing 662 million Yuan (US$83
million) from the profits of the local sports
lottery (Liu 2006). What remains a controversy is the fate of the affected communities. BOCOG claims only several thousand
people were affected by the Olympic project.
The Centre on Housing Rights and Evictions
(COHRE), on the other hand, estimates that
a total of 1.5 million people were displaced.
COHRE not only includes the relocation derived from projects for the principal Olympics venues, but also the affected households
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due to city ‘beautification’ project for Olympic tourism, urban facilities related to the
Olympic Games, and improvements to the
city’s general infrastructure. Today, the real
number of migration or displacement is still
unknown.
Conclusion
As the first city in a developing country to
host the Olympic Games, Beijing’s conspicuous construction of an Olympic city
showcased China’s strong capabilities to
improve its urban environment and brand
Beijing as an international metropolis. Beijing is no longer only ‘ancient and wise’, but
also ‘new, innovative and high-tech, valuing
harmony, unity and the environment’ (Hagan 2008: 79). The Beijing case also shows
the difficulties that cities face in balancing
economic, social, as well as environmental
development. For example, the Games stimulated the growth of the real estate market
and the increase in housing prices, but also
creates serious affordability problems in the
city after the event.
Although the impact analysis shows ambiguity or even conflicting results, it is clear
that the Olympic Games have helped Beijing to realize some really ambitious environmental and infrastructure projects. These
projects may have been delayed substantially
without the pressures that the Games create
for its main stakeholders. Furthermore, the
case shows how the Games can be used as a
stepping stone for economic restructuring.
Host cities have the opportunity to introduce new urban functions, and create new
city images during the preparation for the
Games though global media attention. For
Beijing, the Olympics fuelled the city’s transition towards an international metropolis.
The times of Olympic host cities are generally toughest in the post-event era. With
regard to urban development strategies, we
have seen a clear intention to combine the

is to address and prepare an overall post-use
strategy well before the event – a strategy
that should not only focus on planning and
design, but also on financing and management issues in the post-Olympic period.
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preparation of the mega event with Beijing’s
long-term development. Beijing has incorporated post-use consideration in the plans
and designs of Olympic venues and facilities, if only by locating most of the Olympic
venues next to the university campus or residential communities. Private investments
were secured through BOT contracts, PPP
arrangements, or individual donations. Nevertheless, Beijing will still have many difficulties in coping with the maintenance
costs of Olympic venues in the coming
years. A major lesson for future host cities
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Urbanisation in China
Urbanisation has been a major driving force for China’s rapid economic development over the last thirty years. This article firstly reviews the government policy
changes which lead to the fast urban growth. It will then discuss the internal social
and spatial structures of Chinese cities and associated problems such as inequality,
rural migrants and informal housing development in so-called ‘urban villages’.
By Ya Ping Wang

U

rbanisation has been a driving force for global economic growth over
the past several decades, and more
than half of the world’s population now
lives in cities and towns. The global process
of fast urbanisation is expected to continue,
and large scale future urban expansion will
take place in the relatively poor countries of
Asia and Africa (UN, 2004). Urbanisation
in China has been an important part of this
global development. Over the last thirty
years, Chinese cities developed at an extraordinary rate. The total urban population
has grown from around 20 percent in 1980
to over 50 percent in 2012 and the number
of cities increased from around 250 to over
650 (NSB, 2011).
Many cities have expanded several times in
terms of population, size, and scale of land
use. Shenzhen City, for example, was unheard of thirty years ago, but it now hosts
around ten million residents and is a leading industrial base in the so-called ‘world’s
factory zone’ of the Pearl River Delta region.
Several decades ago, urbanisation was seen
as an evil phenomenon of western capitalist countries, but now there is no dispute
among officials and academics in China
that urbanisation should be a major engine
for China’s future development. How has

30 | december 2012 | Real Estate Research Quarterly

China achieved such economic growth and
urbanisation in such a short period? What
are the main features of fast growing Chinese cities? What opportunities and challenges does the urbanisation process bring
to real estate industry and professionals?
What are the emerging problems of this
fast urban development process? This short
paper addresses some of these questions.
Policy Changes and Urban Expansion
During their first thirty years (1949-1978) in
power, the Chinese Communists pursued
a policy of industrialization without large
scale urban expansion. Population movement between the countryside and cities
were controlled strictly through the residence registration (hukou) system. During
the Cultural Revolution period (1966-76),
migration between urban and rural areas
was kept at a minimum. The urban population in some years even declined due to
the programme of sending urban youths to
rural areas (Gu et al, 2008; Li, 2005; Ma and
Wu, 2005; Wang, 2004; Wu et al, 2007).
The number of cities and the size of cities
changed very little (Table 1). During the initial period of economic reform in the 1980s,
the government followed a policy which aimed to control the expansion of large cities
and promote the development of middle-
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a driving force
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Figure 1 ▶ Provinces and major cities in China
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sized and smaller cities (Kirkby, 1985; Shen,
1995). This policy was made against the
background of bottom up industrialisation
in rural townships. The number of small cities and towns expanded very quickly (from
around 2,000 to 16,000) while the growth
of large cities was relatively slow.

In 1982, there were only 20 cities with more
than one million residents in China. By the
end of 2000 this figure had doubled to 40.
By 2010, 125 cities were officially in this category (Table 1). Across the country urbanisation happened at very different paces. As
a result, one can now observe some important regional variations in China’s urbanisation process. Guangdong Province on the
southeast coast has for example achieved an
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The dramatic shift in development strategy
from a socialist planned economy to a market economy during the 1990s and its integration with the global economic system
resulted in large scale industrial development and urbanisation in and around large
cities. The control on the growth of large
cities by the government was willingly and
unwillingly relaxed. Large cities, especially
provincial capital cities and those located along the coastal regions became main deve-

lopment centres in the country. Smaller cities and towns on the other hand developed
at a relatively slow pace. Beijing, Shanghai
and many provincial capital cities have doubled or tripled in terms of land use and the
number of residents over a short period of
20 years (Friedmann, 2005; Logan, 2008;
Yusuf and Saich, 2008; Wu, 2010).
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Hong Kong

Haikou

Table 1 ▶ Number of cities and towns in China
Year

Settlements with city status 	Number
(Divided by size of population)
of towns
Extra large
Large
Medium size
Small
Total Number
(1 million plus) (0.5-1 million)
(200,000(less than
of Cities
			
500,000)
200,000)		
1952
9
10
23
115
157
5,402
1965
13					
1975
13					
1978					
193
2,173
1982
20
28
71
125
245
2,819
1985
22
30
94
178
324
1989
30
28
116
276
450
1993
32
36
160
342
570
1994					
622
16,702
1998
37
49
205
377
668
2000
40
53
128
352
663
20,312 1
20102
125
109
49
3743
657
19,410
Notes
1. People’s Daily Overseas Edition, 31/10/2001, p.1.
2. Population used for city classification in 2010 include all population living in the city’s administrative area which may include some rural
population in the suburban areas if the city has a large hinterland. For other years, population refers to residents who live in or close
to the central built up areas, mainly the non-agricultural urban residents. If use the same definition, there were around 100 cities with
over 1 million residents.
3. Official statistics did not provide the break down for county level cities. All 370 of them were included here as small cities.
Sources: Various sources in Chinese including: NSB, Urban Social and Economic Survey Team, 1995 and 1999;
NSB, 1994, 2001, 2011.

urbanisation level of 63%, while Guizhou
Province in the southwest inland regions
only has 27% of urban population (Table 1).
Social and Spatial Changes in Cities
Urbanisation in China did not only bring
more people into cities, it has substantially
changed the social and spatial structures
of cities and towns. The urban social and
economic structure in the pre-reform period was very simple, with the majority of
urban residents being either employed by
the state or the collective sectors. Working
age people were divided into mainly two
categories: cadres (officials) or workers. In
terms of income and social benefits, there
was some degree of equality among cadres
or workers, although cadres tended to be a
relatively privileged group. Recent urbanisation coupled with economic reform has altered this simple population organisation and
has brought many new residents into cities.
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The simple state ownership structure of the
planned economy has also changed into a
mixed market system. New resident groups
emerged including: highly paid professionals employed by international joint-venture and privately owned companies; selfmade entrepreneurs and businessmen; and
a very large number of low-paid industrial
and manual workers in the private sector.
Income levels among these new groups
were not regulated by the state. Wages and
other employment benefit payments varied
substantially from organisation to organisation. Some from these new groups could
earn the extraordinary high pays of CEOs
in large international corporations. At the
other end, millions of rural migrants have
entered cities to work at construction sites,
industrial factories or other service sectors,
who only earn a basic subsistence wage
without any other benefits. Table 2 shows

Total residence population
Locally registered population
No. of locally registered households
Migrant population
Total number of employed persons
State owned
Collectively owned
Other ownership

1995		2010
Persons
%
Persons
(x1,000)		(x1,000)
12,511		
19,619
10,703
85.5
12,578
3,657		
4,961
1,808
14.5
7,047
4,709
100.0
5,877
3,583
76.1
1,751
721
15.3
211
406
8.6
3,915

%
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Table 2 ▶ Population and Employment Changes in Beijing

64.1
35.9
100.0
29.8
3.6
66.6

Source: Beijing Municipal Statistics Bureau, 2011.

In contrast to the poor urban landscape
image of industrial factories, public institutions and traditional housing of the Mao
era, the physical structures of Chinese cities
have become increasingly complicated and
specialised. Figure 2 provides an indicative
model of the new urban land-use and residential distribution. In large cities, different
land use zones developed under different
modes of production can be identified.
Central areas with a pre-communist history
used to consist of small shops, government
buildings, traditional houses and historic
sites such as towers, temples, city walls and
gates. Due to the central location and higher
land values, most of these central areas have
been redeveloped into high-rise commercial office buildings and luxury residential
apartments. Preservation and upgrading
were carried out at the historic sites for tourism related development.
Outside this historical core lie the socialist
planned work unit zones. Different functional areas were originally planned, such as
industrial areas, warehouses, housing and
public institutions. Major upgrading in this
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The hukou’s effect on fixing people at their
birth place has been reduced in the last
thirty years, but the benefits (for example,
access to housing, healthcare and child
education) assigned to different groups of
population by the system survived. This resulted in a large number of rural migrants
- unofficial urban residents, found in cities
and towns (Wu, 2006; Fan, 2001). The 2010
Census data shows that people who lived
away from the town or urban district where
their hukou were held increased from 144
to 261 million between 2000 and 2010.
Excluding local moves (from one district to
another within the same city), cross region
migrants had reached 221.4 million (NSB,
2011). A large proportion of these migrant
populations moved from rural areas to large
national and regional cities, particularly in

the eastern and coastal regions, such as the
Pearl River Delta, the Yangtze River Delta,
and the Beijing-Tianjin area. In Beijing City,
for example, 7 out of its 19 million residents
were migrants.

onderzoek

changes of the composition in the urban
population and the employment in main
economic sectors in Beijing. In 1995, locally
registered population (local hukou holders)
accounted for more than 85 percent of the
total population; by 2010, this had declined
to less than 65 percent, and a larger proportion of residents were migrants. In 1995,
the dominant economic sector was the state
owned sector, which provided 76 percent of
jobs. By 2010, employment in the state and
collective sectors declined to a third of all
employed people.

Figure 2 ▶ An indicative model of urban expansion and spatial
differentiation in large Chinese cities (Revised from Wang, 2004)
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area was carried out at institutional (work
unit) level. Because of differences in financial powers and access to resources by work
units, there are spatial stratifications within
this zone. Some well performed institutions
(such as universities, hospitals, and government departments) carried out comprehensive redevelopment on the land under their
control and improved their working and living environment while others, particularly
old industrial factories experienced difficulties in holding on to their position. Many of
these were forced to close down and ‘sell’
their land to commercial developers.
Much of the new urban development has
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happened in the suburban districts on green
field sites. This is where the post-socialist
zone lies. In large cities, this zone could be
further divided into two rings. The inner
ring consists of mostly high-rise moderate
standard commercial or work unit housing
areas developed in the late 1980s and the
early 1990s; while the outer ring consisted
of high standard private housing (mostly
gated communities) built since the middle
of the 1990s. Some government supported
affordable housing schemes or urban renewal replacement housing are located in this
ring as well. This ring is also home to many
new development zones and areas: hightech zones, science parks, special economic

urban property market in cities and towns.
Commercial property developers replaced
the state and became major players in urbanisation, and the number of commercially
built houses increased exponentially. Over
the last few years more than 4 million new
homes were built in cities and towns every
year. Most of these are high standard commercial housing for the emerging middle
class. As a consequence, housing conditions in cities has improved dramatically. The
average housing floor space per person has
increased ten times from around 3 square
metres in 1976 to over 30 square metres in
2012. Many urban families moved out of
poor quality and overcrowded traditional
shelters into purposely built modern flats/
apartments. The general living environment in cities has also improved substantially. New gardens, squares, parks, open and

Housing Inequalities and Urban Villages
The majority of urban housing in China
during the pre-reform period was public
housing provided by either state owned
work-units to their employees, or by the
municipal housing bureau to other residents. Housing reform practice and privatisation during the 1990s re-established the
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development zones, university towns, international airport, container port, holiday and
recreational resorts, suburban shopping
malls and cultural centres, agricultural education and recreation areas, new wild life
zoo, botanic garden, etc. Urban expansion
also brought many rural villages into urban
built-up areas. These villages have maintained their original housing land-use patterns. Many of them have become the prime
locations for rural migrants.

onderzoek

Figure 4 ▶ Family organised
housing development in urban
villages in Shenzhen
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Figure 3 ▶ Typical planned highrise mixed (residential and commercial) development in a Chinese
city (here: central Shenzhen)

Figure 5 ▶ Two track urbanisation processes in China (Wang et al, 2009)
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green spaces emerged as additional features
of contemporary Chinese cities (Figure 3).
Despite of these improvements, the distribution of housing in cities has become
extremely uneven. Due to the dramatic
increase in house prices over recent years,
many low income and poor families have
become unable to afford to own their
homes. Housing conditions among rural
migrants in particular have been very poor
compared to the improved living standards
of the emerging middle class in cities. In
Beijing, for example, the average housing
floor space per person among migrants was
only 6.6 square metres, which is below the
7.0 square metre housing poverty standard.
A few years ago, substandard housing in
large Chinese cities was found mainly in
three locations: poor and run-down old city
centres; industrial workers’ housing estates
built during the 1950s and the 1960s; and
the so-called ‘urban villages’ (chengzhongcun) (Wang, 2004). The first two types of
these poor areas were gradually upgraded or
redeveloped in most cities. ‘Urban villages’,
located on the (former) urban-rural fringe,
emerged as the main destinations for all
urban poor, including rural migrants. Because of urban expansion, land farmed by
the villagers has been gradually taken over
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Integrated and
diversified
modern cities

for infrastructure and property development, and these rural settlements became
parts of urban built-up areas. However, due
to the hukou system, these villages continue
to maintain their rural organization, and
are not subject to proper planning controls.
Deprived of their livelihoods, i.e. their farmland; villagers enlarged or built additional
residential structures, often on top of one
another, on land plots originally designated
for their own accommodation as rental properties to generate income.
Urban Villages
In the prosperous Pearl River Delta and
Yangtze River Delta, almost all villages located within commuting distance from a
city have been turned into urban villages.
Traditional family houses have either been
extended or demolished and replaced with
high-rise buildings. Shenzhen and Dongguan, where the migrant population is many
times the population with local hukou registration, represent two extreme cases. When
the city grew and the demand for rental
housing increased, unauthorized building
activities expanded rapidly in urban villages. New houses were constructed with modern materials such as steel and concrete.
Most buildings constructed before the early
1990s were below 5 storeys. From the late
1990s onwards, 85% of new buildings were

Similar to the division of local urban residents
and migrant workers, professionally planned
posh urban areas form a sharp contrast to the
informal development of the urban villages.
This dualistic characteristic, in terms of population, economic sectors and forms of urban development, is a very important feature
of China’s urbanisation (Figure 5).
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It is projected that over the next 20 years,
the urban population will grow by around
one percent each year in China. By the year
2030, China will achieve a similar level of

The national 12th Five Year Plan published
by the state in 2011 includes some new ideas
about future urban development. The term
‘cheng shi hua’ (urbanization or population
shift to cities) was replaced by the term
‘cheng zheng hua’ (population shift to cities
and towns). The concept of a balanced urban development including mega cities,
large cities, middle-sized cities and small
towns has now once again been taken as a
policy principle. The plan aims to ‘optimize
urbanization layout and form, strengthen
urbanization management, and enhance
the urbanization quality level…’ (12th Five
Year Plan, 2011). However, these very general
policy statements do not prescribe the exact
patterns of future urban development. What
types of urban systems will emerge in the
next decades in China? What kind of urban
rural relationship will China create? How
will small cities and towns be developed?
The answers to these questions demand
careful research and consideration.
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Conclusion
Many different factors have contributed to
China’s fast urbanisation over the last thirty
years. State and government policies, the
participation in and integration with the international market, the continued supply of
cheap labour from rural areas, and the willingness to use large quantities of land for
development around cities, have all played
a very important part in the development
process. The visions of urban planners and
officials has provided a driving force for the
most well planned new development areas
of cities. But the great adaptability and creativity of suburban rural communities, and
the huge numbers of migrant workers have
also been essential to this urbanisation process. This dynamic combination of the two
development processes (planned and informal) determines the key socio-economic
and physical structures of cities in China
resulting in old structures, poverty and
equality being replaced by modernisation,
wealth and serious inequality.

urbanization to that in most developed
countries. This market led urban development based in and around large cities has
caused many social, economic and environmental problems. The loss of great quantities of good agricultural land, huge house
price inflation in cities, poor living conditions among the urban poor and rural-to-urban migrants, serious shortage of water, air
pollution and horrible traffic congestions
have raised many questions regarding the
large city dominated urbanization process.
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over 6 storeys, and some even reached 20
storeys (Wang, et al, 2010). In order to maximize floor space, families left very narrow
gaps between neighbouring buildings. This
practice resulted in extremely high density
and the so-called ‘kissing buildings’ (people
in different buildings can kiss each other
through their windows) (Figure 4).
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China’s Real Estate Market Data
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SOURCES, DATA AND INFORMATION

In a recent article, ‘China. Sector still a good bet for those in the know’, the author
[Davies, 2012] points out that China is still the best choice in real estate investment,
at least in commercial property, with an overall economic growth of 7-8 percent
yearly. Apart from the steady growth, the stimulating of domestic consumption, the
monetary leasing, the potential lifting of housing restrictions and the urbanization
process make China a good investment choice in real estate.
by Xiaotong Li

H

The appropriate form of investment vehicle
depends on whether full foreign ownership
of the project is allowed by the Chinese Government or not. Business capabilities and
market penetration/entry strategies should
also be taken into account. In recent years,
an increasing number of foreign investors
have been using WFOEs to buy completed
properties in China. However, with a continuous boom in China’s real estate market,

1	
A complete list of the mentioned data and sources is available in the Appendix.
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Investment vehicles and business models
Current regulations dictate that most foreign investors in the Chinese real estate
market utilize an onshore vehicle (i.e. a FEI
- Foreign Investment Enterprise established
in China). The following three onshore entities are most widely used [Deloitte, 2012].

A WFOE (wholly foreign-owned enterprise)
gives a foreign investor full control of the
project without a local partner. However, the
government recently set some regulatory
rules and limitations on using WFOE for
certain projects.
An EJV (equity joint venture), with its corporate identity, requires the foreign investor
and the Chinese partner to share profits and
losses according to their respective proportionate equity stake.
A CJV’s (cooperative joint venture) flexibility in the partnership allows investors to
share profits and losses in a disproportionate way.
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owever, for foreign investors there
remain multiple difficulties when
trying to become involved in building and investing in China. One of them
seems to be the information asymmetry
between Chinese and foreign investors due
to the language difference. Investors need
proper information sources and reliable
data for decision-making on investment
projects. Therefore the main question of
this article is: when starting to do business
in China which are the data and information sources that are available and accessible
to the foreign investor in the Chinese real
estate market? This short article will provide
an overview of data, sources and information issues for foreign investors who wish to
enter the Chinese real estate market.1

local partners holding valuable land-use
rights often desire the full equity interest.
Therefore, more EJV type of companies is
to be expected in the market in the coming
years.
Foreign investors also utilize offshore intermediate companies for tax benefits. This
may result in a greater tax efficient investment structure than direct investments
from the investor’s home country. However,
investors should keep in mind that there
are always limitations and conditions next
to these attractive benefits.
REITs (real estate investment trusts) in
China, at the same time, broaden access to
real estate investment as well. In this way,
private and individual investors are more
often exposed to specific real estate assets,
that otherwise would only have been accessible to sophisticated institutional investors.
Data and sources
Raw and original data for real estate investments in China are available via the database of the National Bureau of Statistics of
China (NBS), the Ministry of Land and Resources of the People’s Republic of China,
the local Housing Administration Bureau,
and various government departments.
The National Bureau of Statistics of China
(NBS) offers up-to-date primary data in the
property market, e.g. monthly price indices
of newly constructed and existing residential buildings by floor space in 70 large and
medium-sized cities can be found on the
NBS database. Apart from that, the NBS
produces the China Real Estate Statistics
Yearbook1 each year.
Ministry of Land and Resources: The communiqué on land and resources of China
can be found on their website and the information on invitations of public bids is also
updated regularly.
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All big real estate agents have their own
databanks. CREIS (of Soufun Enterprise),
CRIC (of E-house China), Centadata (of
Centaline Property) and StarHouse Data (of
WorldUnion Properties) are the four biggest public databases in the marketplace
today.
CRIC: the China Real Estate Information
Corporation (CRIC) is a real estate information and consulting services company.
Its CRIC database is a combination of
the resources and expertise from E-house
China and SINA Corporation. The latest
transaction data of residential, commercial
and other types of properties in 75 big and
medium-sized cities, the statistics of the demand and supply changes, the transaction
prices and sales volume per area, and the
integrated information of newly developed and upcoming projects and their surroundings are provided in CRIC database.
A special version in the CRIC database would be highlighted for investors.
Besides the general transaction data and
market information, this version provides
investors with the accurate financial information of the net asset value, the return on
assets, debt service coverage ratio’s, etc., for
the required properties in both English and
Chinese languages. Trial requests of different versions in CRIC database are available.
CREIS is a databank of Soufun Enterprise
and the China Index Academy (CIA)2. There
are several datasets available in the system
for investors: the CREIS for property markets in cities, the CREIS for land use details, the CREIS of macro statistics and the
CREIS for business. The database provides
the customers with the transaction data, the
figures and changes for land demand and
supply and reservations, the land usage
requirements, the details of project development and sales, and the information of
urban planning (etc.).

StarHouse Data: This database used to be
the statistics department of WorldUnion
Properties. StarHouse Database provides
data on newly constructed and existing properties, on land market information and
statistics and other data products.
Investors can also obtain access to professional data companies, for example CEIC
China Premium Database and Wind Info.

Wind Info is a leading integrated service
provider of financial data, information and
software in China. It serves more than 90
percent of the financial enterprises in the
Chinese market.

Summary and conclusion
Five to ten years ago, the Chinese government encouraged foreign involvements
in China’s real estate market. Sufficient
capital, professional advisory services and
technological know-how were thus brought
into the Chinese property market. However,
local participants learned fast and quickly
absorbed all the know-how they needed. Nowadays foreigners commonly spend longer
time to do the due diligence on projects and
thereby lose out to domestic investors, while
local developers may no longer need help in
project management and engineering. However, these local developers are still relatively inexperienced in commercial planning
and assessing the viability of projects.
Apparently, Chinese local estate brokers and
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The above-mentioned sources and databases are mostly available in Chinese.
Although they all have an English version
website, far less content of statistics and reports is provided in English. It also takes a
while before the most current publications
and findings are updated in a foreign language. Although these indices are available on
the market, none of them specialises in and
covers all the investment grade properties.
Furthermore, inconsistent performance
indicators may appear in the indices. This
lack of centralized data and reliable performance benchmarks will probably slow
down the market entry and expansion of
foreign investors. It is also worth knowing

Analysis and reports by financial institutions
The leading Chinese estate agents, e.g. WorldUnion Properties and Centaline Property,
publish their reports on their homemade
databases. Studies issued by the big Chinese
investment banks and securities firms, e.g.
Guoshen and Huatai United, have become
another main source group for foreign property investors. International financial institutions and advisory firms (such as CBRE,
Deloitte and Goldman Sachs, etc.) tend
to have much confidence in their own research. With their expertise and advanced
valuation models, they rarely use ready-made databases from locals. Instead they import statistical figures directly from the NBS
and use more of each other’s analysis results
to make their own final evaluations.

onderzoek

The CEIC China Premium Database3 is one
of the gateways to a wealth of statistical data
from the NBS; their figures and statistics
are highly cited by financial institutions
both home and abroad.

that the available real estate data in China
are only collected from the prefecture-level
cities4 and above. Only a few county-level
divisions5 are taken into account. The majority of market data at county-level divisions
are beyond the reach of the statistics for the
property market. This means that the actual
real estate market in China is far bigger
than these public figures suggest.
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Centadata is the database of Centaline Property. The latest market transaction details
processed by Centaline Property can be
found in this database, including the property address, the gross/net area, the unit
price, the map, the price chart and other
transaction records.

securities investment banks acquire much
more inside information in their home
market. Their international counterparts
are more advanced in research methods, value estimation and business services, thus
providing investors quite adequately with
information on the desired market. However, they still lag behind on local market information due to the semi-transparent nature of real estate practices in China.6 One
reason is simply because most of the information is in Chinese, and secondly because
of the rather confusing data information in
China. Different departments, companies
and institutions acquire different kinds of
data and information. And sometimes there
seems to be no clue at all about where to
start in the multitude of data offered on several websites. Therefore it is always advisable to follow and consider the figures given
by the Chinese Government.
In a nutshell, value is definitely to be found
in Chinese real estate markets, and Dutch
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real estate investors can definitely do business in China, but only if they can success
fully move communication and information barriers out of their way. It is highly
recommended that investors cooperate with
professional local property firms specializing in their own market, land practices,
policy and regulations. Foreign investors
should always make their own investigation
on the potential of a real estate project. Serious analyses of demand and supply and of
(institutional) macro and micro issues will
be necessary.
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Appendix
Raw data available via:
- NBS: National Bureau of Statistics: http://www.stats.gov.cn/english/
- Ministry of Land and Resources of PRC: http://www.mlr.gov.cn/mlrenglish/
- District Housing Administration Bureau in China
Databases specialization in real estate:
- CREIS: http://fdc.soufun.com/CRED/Englishpage/EnglishDatabanks.aspx
- CRIC system: http://www.cricchina.com/Data/DataPage/DataPageIndex
- Centadata: http://hk.centadata.com/ephome.aspx
- StarHouse: http://www.starhousechina.com/home/aboutus.aspx
Other financial information Databases:
- CEIC China Premium Database: http://www.ceicdata.com/
- Wind info Wind: http://www.wind.com.cn/En/Default.aspx

- Centaline Property: http://default.centanet.com/
- Financial institutions and securities firms:
- China International Capital Corporation Limited (CICC): http://www.cicc.com.cn/CICC/english/index.htm

onderzoek

Real estate services:
- WorldUnion Properties: http://www.worldunion.com.cn/cn/Default.aspx

- Guosen Securities: http://www.guosen.com.cn/webd/index.jsp?sessionid=uid
- Huatai United Securities: http://www.htsc.com.cn/htzq/index/
- China Securities: http://www.csc108.com/
- Guotai Junan Securities: http://www.gtja.com/
- Shenyin & Wanguo Securities: http://www.sywg.com/sw/english/index.html
- GP securities: http://www.gf.com.cn/
- China Merchants Securities: http://www.newone.com.cn/
footnotes
1 The China Statistic Press publishes this yearbook.
search resources, such as China Real Estate Index System (CREIS), Soufun Research Institute, China Villa Index System
and China Real Estate Top 10 Research Team.
3 This is a product of Internet Securities Inc. (ISI Emerging Market) from the Euromoney Institutional Investor.
4 Prefectural-level cities form the second level of the administrative structure in China, ranking below a province and
above a county. There are 336 prefecture-level cities and 2882 county-level divisions in China.
5 County level divisions are the third level of the administrative hierarchy, and contain autonomous counties, banners,
county level cities and city districts.
6 See for instance the ‘Global real estate transparency index 2012’, Jones Lang LaSalle, 2012
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2 China Index Academy (CIA) is a property research organization, which was integrated in 2004 with several China re-

UITSTELLEN LOONT!

Reële optietheorie over energiebesparing
nieuwbouw
Nieuwbouw moet steeds energiezuiniger. Maar wie verder wil gaan dan het Lenteakkoord voorschrijft kan beter nog even wachten. Uitstellen loont, omdat de energieprijzen nog onvoldoende stijgen. Een woning waarvan je de energieprestaties
ook op termijn kunt verbeteren is daardoor meer waard dan een van het begin af
aan zeer energiezuinige woning.

door dr. Bas van de Griendt en Koen van Cann MSc

O

p donderdag 28 juni 2012 hebben
NEPROM, NVB, Bouwend Nederland, Aedes en toenmalig minister
Spies van Binnenlandse Zaken het vernieuwde Lente-akkoord energiezuinige nieuwbouw ondertekend.1 Dit akkoord actualiseert
het oude convenant van vier jaar geleden.
De ambities van het Lente-akkoord uit 2008
blijven onverminderd van kracht. In 2015
moet de nieuwbouw 50% energiezuiniger
zijn dan in 2007. Dat betekent voor woningen een energieprestatiecoëfficiënt (EPC)
van 0,4 in plaats van 0,8. Ten opzichte van
de huidige EPC (0,6 sinds 2011) is dat een
verbetering van een derde. Op langere termijn (2020) moet de nieuwbouw energieneutraal zijn.
Daarmee staat de vastgoedsector voor een
energieopgave die er niet om liegt. Vraag is
hoe aan die energieopgave vorm te geven.
Welke technieken verdienen de voorkeur
en wat is de meerwaarde om, vooruitlopend
op het Lente-akkoord, energieprestaties te
leveren die beter zijn dan het Bouwbesluit
voorschrijft?
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Vastgoedprofessionals zijn zeer uitgesproken over welke technieken de voorkeur verdienen (Van de Griendt, 2011). Als het aan
hun ligt worden de doelstellingen van het
Lente-akkoord in eerste termijn (EPC 0,6
tot 2015) vooral gerealiseerd door woningen
goed te isoleren en te verwarmen met gas.
Pas in tweede instantie (EPC 0,4 na 2015 of
wanneer gemeenten een betere energieprestatie voorschrijven) kiezen ze voor bodemenergie - individuele bodemwarmtewisselaars wel te verstaan - eventueel aangevuld
met zonnepanelen (PV) of een zonneboiler.
Over wat de meerwaarde is van betere energieprestaties hebben woonconsumenten
eveneens een uitgesproken mening (Van de
Griendt & Van Estrik, 2010). Energiezuinigheid en energielasten van een woning zijn
op dit moment in Nederland nog nauwelijks een factor van betekenis bij de keuze
en aankoop van een woning.2 Veel belangrijker zijn de prijs, de grootte en vooral de
omgeving van de woning. Bovendien zijn
kopers pas bereid te betalen voor extra energiebesparende maatregelen als daar een financieel voordeel tegenover staat.

Onzekerheid
Investeringen in energiebesparende maatregelen worden traditioneel gekarakteriseerd door voorafgaande investeringskosten
en verwachte opbrengsten uit energiebesparingen. Investeringskosten zijn eenmalig
en relatief groot. Ze zijn afhankelijk van de
gekozen techniek en niet te vergeten installatie hiervan in de woning. Opbrengsten uit
energiebesparingen komen jaarlijks terug.
Behalve van de gekozen techniek hangen
ze ook af van de energieprijzen. En het
zijn juist deze energieprijzen die een belangrijke bron van onzekerheid vormen en
waarmee bij traditionele investeringsbeslissingen vaak geen of onvoldoende rekening
wordt gehouden.
Om dat te illustreren geeft figuur 1 de aardgasprijs voor huishoudens weer van begin
deze eeuw tot juist voor aanvang van het
onderzoek. Een energiebesparende maatregel die in 2009 misschien nog winstgevend
was, kan plotseling verlieslijdend zijn als
gevolg van een sterke daling (-25%) van de
aardgasprijs in 2010. Met behulp van de reële optietheorie (zie kader 1) kan de vraag worden beantwoord of een investering in 2009
had moeten worden gedaan indien bekend
was dat de aardgasprijs waarschijnlijk zou
stijgen, maar ook kon dalen.

Deze maatregelen reduceren het primaire
energieverbruik in een woning significant
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Energiebesparende maatregelen
Gebaseerd op de eerder genoemde voorkeur
van vastgoedprofessionals zijn drie energiebesparende maatregelen voor dit onderzoek
in beschouwing genomen:
1. warmtepomp met bodemwisselaar
2. zonnepanelen
3. zonneboiler.

onderzoek

Het zijn deze vragen die in 2011 - kort nadat
de EPC voor woningen werd verlaagd naar
0,6 - de aanleiding vormden voor een onderzoek naar of en in hoeverre het voor ontwikkelaars verstandig is om energiezuiniger te
bouwen dan het Bouwbesluit voorschrijft.
Centrale vraag daarbij was wat, vanuit een
zuiver financieel-economisch perspectief,
het beste moment is om voor nieuwbouwwoningen extra te investeren in energiebesparende maatregelen?3 Om die vraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van de reële
optietheorie (zie kader 1), die op deze manier
en voor dit doeleinde in Nederland nog niet
eerder was gebruikt. Maar behalve dat het
onderzoek daarmee wetenschappelijk interessant is, kan het ook maatschappelijk
betekenisvol zijn. Sinds dat in 2008 de financieel-economische crisis de kop opstak
en er ook sprake is van een crisis op de woningmarkt, wordt door zowel publieke als
private partijen druk gezocht naar nieuwe
manieren voor het omgaan met duurzaamheid en energiezuinigheid in een nieuwe
realiteit. Recente publicaties als ‘Duurzame
woningwaarde’ (SEV, 2011), ‘Toekomstwaarde nu!’ (Agentschap NL & RVOB, 2011) en
‘Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe
stijl’ (Ministerie van I&M, 2012) illustreren
dat. Met deze publicatie wordt getracht om

aan deze voor de toekomst van vastgoed- en
gebiedsontwikkeling belangrijke discussie
een inhoudelijke en vooral financieel-economische bijdrage te leveren.
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Dat roept de vraag op of het dan wel verstandig is om nu al extra energiebesparende maatregelen te nemen, wanneer
bijvoorbeeld gemeenten daar om vragen.
Denk aan een EPC die 10 of 20% lager is
dan het Bouwbesluit voorschrijft of een
energieprestatie die vooruitloopt op de
2015-doelstelling van het Lente-akkoord.
Welke maatregelen moet je dan kiezen en
hoe moet je die dan waarderen, financieel
wel te verstaan? Daarbij gaat het niet alleen
om kosten, maar ook om opbrengsten uit
energiebesparingen en de waarde van woningen nu en op termijn. Welk concept levert de grootste gebruikswaarde op en heeft
de grootste toekomstwaarde?

kader 1 ▶ Reële optietheorie
Een optie is het recht, maar niet de verplichting, om een goed te kopen op een tijdstip naar keuze.
Daarbij kun je een onderscheid maken tussen enerzijds financiële opties (bijvoorbeeld het recht om
een aandeel te kopen) en anderzijds reële opties. Dat laatste is bijvoorbeeld de mogelijkheid van
een bedrijf om een machine te kopen en vervolgens goederen te produceren en verkopen.
Anders dan bij ‘gewone’ investeringsbeslissingen kijkt de reële optietheorie niet alleen naar de netto
contante waarde van kosten en opbrengsten van een investering, maar ook naar de uitstelwaarde
wanneer een investering niet direct maar op een later tijdstip wordt gedaan. Wat die uitstelwaarde
is, wordt geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld. Daarbij gaat het om een bedrijf dat de
mogelijkheid heeft om dit jaar of volgend jaar een machine te kopen en daarmee een product te
maken en verkopen. De prijs van de machine is 1600. De operationele winst is dit jaar 200, maar
stijgt volgend jaar naar 300 of daalt naar 100 met gelijke kansen. Daarna blijft de operationele
winst constant. De discontovoet is 10 procent. Moet het bedrijf investeren in de machine dit jaar of
wachten tot volgend jaar?
Indien het bedrijf dit jaar investeert is de netto contante waarde van de investering de som van
de prijs van de machine en de contante waarde van alle toekomstige operationele winsten. In dit
voorbeeld is dat 600. Dat wordt als volgt berekend:
∞

NETTO CONTANTE WAARDE = –1600 +

200
= –1600 + 2200 = 600
∑ (1,10)
t

t=0

Deze netto contante waarde is een verwachte waarde. Indien de winst volgend jaar stijgt, zal
de netto contante waarde ook stijgen. Maar indien
de winst volgend jaar daalt, zal ook de netto
∞
300
1
–1600
+
= 50% *suggereert
1545 = 773 een positieve netto
contante waarde
dalen en kan=deze
negatief
worden.
Niettemin
OPTIEWAARDE
50% zelfs
(1,10)t 1,10
t=0
contante waarde dat het bedrijf dit jaar moet investeren.

[

∑

]

Indien het bedrijf echter wacht tot volgend jaar, dan is de optiewaarde de som van de netto contante waarde van de investeringsmogelijkheid volgend jaar bij een stijging dan wel daling van de winst,
vermenigvuldigd met hun respectievelijke kansen. In dit voorbeeld zal het bedrijf alleen investeren
als de operationele winst volgend jaar stijgt naar 300.∞ Indien namelijk de winst daalt naar 100 is de
200
NETTO CONTANTE
WAARDE
–1600
+
= –1600 +is
2200
= 600
investering verlieslijdend
en zal het
bedrijf =niet
investeren.
Zodoende
de optiewaarde
gelijk aan
(1,10)t
t=0
de netto contante waarde van de investeringsmogelijkheid bij een winststijging vermenigvuldigd
met de kans op een winststijging. In dit voorbeeld is dat 773. Dat wordt als volgt berekend:

∑

∞

OPTIEWAARDE = 50%

300
[ –1600 + ∑ (1,10)

t

t=0

1
1,10

] = 50% * 1545 = 773

In dit voorbeeld is de optiewaarde (de waarde van het recht, maar niet de verplichting, om te
investeren volgend jaar) 773 en de netto contante waarde (d.w.z. de waarde van investering indien
dit jaar gedaan) slechts 600. Dat betekent dat de uitstelwaarde (de waarde van de flexibiliteit om te
wachten op gunstigere omstandigheden) 173 is. Wachten genereert dus waarde. En dat komt omdat
het de kans verkleint dat de investering verlieslijdend wordt wanneer de operationele winst daalt in
de toekomst. Deze uitstelwaarde gaat verloren wanneer het bedrijf dit jaar investeert. Een volledig
rationeel handelend bedrijf zal, op basis van de reële optietheorie, de investering daarom uitstellen
tot volgend jaar.
Bron: Dixit & Pindyck (1994)
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Figuur 1 ▶ Energieprijsverloop aardgas voor kleinverbruikers
(prijzen exclusief BTW)
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Bron: CBS en www.compendiumvoordeleefomgeving.nl

Economisch model
Om de optimale timing en de optiewaarde
van de drie energiebesparende maatregelen
te bepalen, is een economisch model ontwikkeld.4 Het model veronderstelt onder
andere dat alle parameters, met uitzondering van toekomstige energieprijzen, deterministisch zijn. Op die manier wordt alleen
onzekerheid met betrekking tot de toekomstige energieprijzen beschouwd. Meer specifiek is verondersteld dat de groeifactor van
de toekomstige energieprijzen normaal verdeeld is. Dat wil zeggen dat de kans dat de

Resultaten
Figuur 2 geeft de berekende netto contante
waarden, de uitstelwaarden en de optiewaarden weer voor een warmtepomp (WP)
met bodemwisselaar, zonnepanelen en een
zonneboiler.5 Te zien is dat de optiewaarden
voor alle drie de maatregelen positief zijn.
Dat betekent dat de mogelijkheid om deze
maatregelen in de toekomst te nemen waardevol is. Verder is te zien dat de netto contante waarde van de drie maatregelen negatief is bij een tijdshorizon van 30 jaar, maar
positief bij een tijdshorizon van 60 jaar. Dat

Real Estate Research Quarterly | december 2012 | 47

service

prijzen sterker stijgen of dalen ten opzichte
van de gemiddelde stijging, even groot is.
Verder worden de energiebesparende maatregelen met een eindige tijdshorizon beschouwd, te weten 30 jaar. Dat komt overeen met de gebruikelijke looptijd van een
hypotheek. Maar omdat de beschouwde
tijdshorizon de winstgevendheid van een
energiebesparende maatregel sterk kan
beïnvloeden, zijn ook langere perioden beschouwd, variërend van 30 tot 60 jaar. Tabel
1 geeft een overzicht van de relevante kosten
voor de energiebesparende maatregelen. Tabel 2 geeft de belangrijkste modelparameters van het economisch model weer.

onderzoek

en kunnen worden aangemerkt als bestaande en bewezen technieken. Het zijn
bovendien dezelfde technieken die ook gebruikt zijn in het woonconsumentenonderzoek ‘Baat het niet, dan gaat het niet’ (Van
de Griendt & Van Estrik, 2010) en die in de
nieuwbouw regelmatig worden gebruikt als
vervanger van dan wel als aanvulling een
op aardgas gestookte HR-ketel. Ten slotte is
het voor dit onderzoek (en in de ogen van
woonconsumenten) belangrijk dat het individueel, dus per afzonderlijke woning toepasbare technieken zijn die zowel tijdens als
na de bouw van een woning kunnen worden toegepast.

Tabel 1 ▶ Relevante meer/minderkosten voor de onderzochte
energiebesparende maatregelen (prijspeil 1-1-11)
Kostencomponent	warmtepomp met	zonnepanelen	zonneboiler
bodemwisselaar	

investeringskosten
variabele energiekosten (per jaar)
vaste energiekosten (per jaar)
onderhoudskosten (per jaar)
vervangingskosten (per jaar)

€ 10.040
- € 150
- € 190
€0
€ 60

€ 11.400
- € 502
€0
€ 42
€ 211

€ 5.700
- € 126
€0
€ 21
€ 105

Bron: Van Cann (2011)

Tabel 2 ▶ Belangrijkste modelparameters voor het economisch model
Modelparameter	waarde

gemiddelde index elektriciteitsprijs
standaardafwijking index elektriciteitsprijs
gemiddelde index aardgasprijs
standaardafwijking index aardgasprijs
index overige prijzen
index investeringskosten
discontovoet
risicovrije rente
tijdshorizon

5%
9%
7%
13%
2%
0%
7%
4%
30 jaar

Bron: Van Cann (2011)

Tabel 3 ▶ Total costs of ownership van referentie-energiesysteem	
		
Kostencomponent	

OPTIES OPEN
(op-de-toekomst-voorbereide woning)

Investeringskosten
Exploitatiekosten
Optiewaarden
total costs of ownership

€ 13.500,€ 58.500,- € 8.900,€ 63.100,-

betekent dat in het eerste geval (30 jaar) het
verlieslijdend en in het tweede geval (60
jaar) het winstgevend is om deze maatregelen vandaag te nemen. De lengte van de
tijdshorizon heeft dus grote invloed op de
conclusie of een maatregel winstgevend dan
wel verlieslijdend is. Verder is te zien dat
de uitstelwaarden van alle drie de maatregelen positief is bij een tijdshorizon tussen
de 30 en 60 jaar. De uitstelwaarde van een
maatregel gaat verloren als die maatregel
vandaag wordt genomen. Dat betekent dat,
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OPTIES UITGEOEFEND
(zeer energiezuinige woning)

€ 39.800,€ 31.100,€ 0,€ 70.900,-

hoewel het winstgevend kan zijn om een
maatregel vandaag reeds te nemen, het nog
meer loont om deze maatregel uit te stellen
en te wachten tot de energieprijzen verder
zijn gestegen. Wachten genereert waarde,
omdat het de kans op een mogelijk verlies
bij dalende energieprijzen verkleint (zie ook
het voorbeeld in kader 1). De lengte van de
tijdshorizon heeft daarbij geen invloed op
de conclusie dat het misschien slimmer is
om de maatregelen uit te stellen. En dat betekent dus dat uitstellen loont!

(A) Tijdshorizon = 30 jaar
€ 10.000
€ 10.000
€ 7.500
€ 7.500
€ 5.000
€ 5.000
€ 2.500

NETTO CONTANTE WAARDE (1)
NETTO CONTANTE WAARDE (1)

UITSTELWAARDE (2)

OPTIEWAARDE (= 1 + 2)

UITSTELWAARDE (2)

OPTIEWAARDE (= 1 + 2)

WP MET BODEMWISSELAAR

ZONNEPANELEN

WP MET BODEMWISSELAAR
€ 3.370

ZONNEPANELEN
€ 2.450

€ 3.370 € 1.720

€ 2.500
€0

€ 2.450

€ 1.720

ZONNEBOILER
ZONNEBOILER
€ 2.970
€ 2.970

€ 470

€ 190

€ 470

€0
- € 2.500

- € 1.650

- € 1.980

- € 2.500
- € 5.000

- € 1.650
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Figuur 2 ▶ Netto contante waarden, uitstelwaarden en optiewaarden van energiebesparende maatregelen
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winst van de investering wanneer die op
dat moment wordt gedaan. De optimale
investeringstiming van de drie maatregelen is een energieprijsniveau van ongeveer
200 procent ten opzichte van het niveau
bij uitvoering van het onderzoek ofwel een
verdubbeling van de prijzen. Gebaseerd op
historische energieprijsontwikkeling wordt
een dergelijk niveau naar verwachting bereikt in globaal 10 tot 15 jaar.
Tabel 3 ten slotte geeft de total costs of owner-
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Het beste moment om voor nieuwbouwwoningen extra te investeren in energiebesparende maatregelen, wat de centrale vraagstelling is van dit onderzoek, is gedefinieerd
als het energieprijsniveau waarbij de uitstelwaarde niet meer significant is ten opzichte van de netto contante waarde van een
maatregel, ofwel kleiner dan vijf procent
van de netto contante waarde. In dat geval is
de extra winst die behaald kan worden door
de investering uit te stellen verwaarloosbaar klein ten opzichte van de verwachte

kader 2 ▶ Op-de-toekomst-voorbereide woning
Een op-de-toekomst-voorbereide woning is
een woning met een robuust doch intelligent casco met een goed geïsoleerde schil.
Daarbij kan de consument zelf allerlei extra
energiebesparende maatregelen kiezen,
plug and play. Dat kan op het moment van
aankoop en bij de bouw, maar ook in de
jaren na oplevering. Of en wanneer een koper een optie uitoefent is mede afhankelijk
van de ontwikkelingen die de energieprijzen doormaken en vooral de eigen wensen
van de koper. Voor een ontwikkelaar, bouwer en consument zijn aan een dergelijk
casco nauwelijks of geen meerkosten verbonden en het staat toekomstige keuzes
niet in de weg.6
De Groene Kreek in Zoetermeer
ship van een energiesysteem in een nieuwbouwwoning weer met de opties van de drie
energiebesparende maatregelen nog open
en al uitgeoefend. Het energiesysteem met
de opties nog open wordt beschouwd als
een ‘op-de-toekomst-voorbereide woning’
(zie kader 2) en het energiesysteem met de
opties reeds uitgeoefend als een ‘zeer energiezuinige woning’. De total costs of ownership bestaat uit de investerings- en exploitatiekosten van het initiële systeem plus de
waarde van de opties om in de toekomst de
energiezuinigheid van het systeem te verbeteren. Te zien is dat de total costs of ownership
van het toekomstvoorbereide systeem bijna
8.000 euro lager zijn dan van het zeer energiezuinige systeem. Dat betekent dat een
op-de-toekomst-voorbereide woning dus
waardevoller is dan een zeer energiezuinige
woning.
Het concept van een ‘op-de-toekomst-voorbereide woning’ is overigens niet nieuw.
In de wijk De Groene Kreek in Zoetermeer
bijvoorbeeld werden een aantal jaren geleden al eens 65 van dergelijke woningen
ontwikkeld. In aanleg zijn al deze wonin-
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gen energie neutraal, maar nog niet in alle
woningen zijn de aanwezige opties door de
bewoners uitgeoefend.
Discussie
Uitgaande van volkomen rationeel handelende partijen en rekening houdend met
onzekerheden in verwachte energieprijsstijgingen, rekent het hiervoor beschreven
onderzoek af met de veel gehoorde vooronderstelling dat een energiezuiniger huis
meer waard is. Het laat zien dat, wanneer
energieprijzen onvoldoende snel stijgen of
zelfs dalen, additionele investeringskosten
voor extra energiebesparende maatregelen niet of pas op zeer lange termijn worden terugverdiend door opbrengsten uit
energiebesparingen en dat bovendien de
uitstelwaarde verloren gaat. Een woning
daarentegen die voldoet aan het vigerend
Bouwbesluit heeft meer waarde, mits deze
de flexibiliteit heeft om extra energiebesparende maatregelen te nemen wanneer de
energieprijzen daar aanleiding toe geven,
maar deze ook kan uitstellen wanneer de
energieprijzen dalen of minder hard stijgen dan verwacht. Bijkomend voordeel van
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een dergelijke op-de-toekomst-voorbereide
woning is bovendien dat de voorafgaande
investeringskosten laag zijn. Dit maakt een
op-de-toekomst-voorbereide woning niet alleen goedkoper, maar vermoedelijk ook beter verkoopbaar onder de huidige omstandigheden op de woningmarkt. Daar komt
bij dat kopers maar in beperkte mate bereid
zijn te betalen voor extra energiebesparende
maatregelen, tenzij deze meerinvesteringen binnen afzienbare tijd (< 10 jaar) kunnen worden terugverdiend (Van de Griendt
& Van Estrik, 2010).

onderzoek
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Conclusie
Samenvattend kan daarom worden gesteld
dat, onder de huidige omstandigheden, het
aanbeveling verdient om woningen niet
energiezuiniger te bouwen dan vereist door
de nationale bouwvoorschriften, maar ook
(en misschien nog veel belangrijker) om
opties niet uit te sluiten om de energiezuinigheid van de woning in de toekomst te
verbeteren. Daarbij zijn in dit onderzoek de
toekomstige energieprijzen, en daarmee de
verwachte opbrengsten uit energiebesparingen, als stochastische variabele aangenomen. De ontwikkeling van de effectiviteit
en met name investeringskosten van energiebesparende maatregelen is daarbij niet
expliciet beschouwd. Aangenomen is dat innovatie en inflatie elkaar opheffen (zie tabel
2, index investeringskosten). Zonnepanelen
echter hebben de afgelopen jaren laten zien
dat de investeringskosten ook sterk kunnen
dalen. Sinds de aanvang van dit onderzoek
namelijk zijn de prijzen per Watt piek bijna
gehalveerd.7 Hierdoor wordt de terugverdientijd voor zonnepanelen gereduceerd
van meer dan 15 naar minder dan 10 jaar.
Maar ook dat onderschrijft de conclusie
van dit onderzoek, namelijk dat uitstellen
loont. Tot welke prijs echter de panelen nog
verder zou moeten dalen, opdat het lonend
is ze reeds bij de bouw en niet later op een
nieuwe woning aan te brengen, is overigens
(nog) niet onderzocht.

voetnoten
1 Zie www.lente-akkoord.nl voor meer informatie.
2 In bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk ligt dat anders. Dat blijkt uit het Bouwfonds-onderzoek ‘Woningmarkten in
perspectief’ (2012). Waar in Nederland nauwelijks meer dan de helft van de consumenten het eens is met de stelling
dat toekomstige energiekosten een rol spelen bij hun woningkeuze, ligt dat met circa 85% in Duitsland en Frankrijk veel
hoger.
3 Het onderzoek werd uitgevoerd door Koen van Cann voor zijn MSc-opleiding Operations Management & Logistics aan
de Technische Universiteit Eindhoven. De volledige MSc-thesis ‘Postponement pays!’ is te downloaden van het internet
via http://repository.tue.nl/724600.
4 Dit model is gebaseerd op een binomiaal optiewaarderingsmodel, oorspronkelijk ontwikkeld door Cox et al (1979) voor
de waardering van financiële opties. Zie Van Cann (2011) voor meer informatie.
5	Voor alle berekeningen in van dit onderzoek is uitgegaan van een referentiehoekwoning van SenterNovem. Zie www.
senternovem.nl voor meer informatie.
6	Daarmee refereert een op-de-toekomst-voorbereide woning aan wat je de oerdefinitie kunt noemen van het begrip
duurzaam ontwikkelen. Volgens het VN Brundtland-rapport ‘Our Common Future’ (1987) is duurzaam dat “een ontwikkeling is die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen
behoeften te voorzien in gevaar te brengen”.
7 Zie o.a. www.solarbuzz.com.
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De strategische waarde van een gebouw
als aanjager in gebiedsontwikkeling

thema: China special

VASTGOED EN GEBIEDSONTWIKKELING

De gebiedsontwikkelingspraktijk is door de crisis hard geraakt. Vele projecten lig
gen stil of worden geschrapt. Daar waar naar een doorstart wordt gezocht draait
het in essentie om de slimme inzet van schaarse middelen; strategieën als ‘orga
nisch ontwikkelen’ en ‘stedelijke accupunctuur’ zijn populair. Niet zelden wordt
daarbij getracht de (waarde)ontwikkeling van een heel gebied op gang brengen via
een investering in een enkel gebouw. De potentie van deze aanjagers blijkt ondanks
evidente successen echter moeilijk in te schatten. Eenduidige voorspellingen over
de fysieke, economische en sociale (meer)waarde blijken lastig, maar toch bieden
resultaten uit het verleden wel degelijk houvast.
door Rogier Claassen, Tom Daamen en Matthijs Zaadnoordijk

Mooie voorbeelden van deze opschalingsstrategie zijn er zeker. Een veelbesproken
hedendaags initiatief is dat van architectenbureau ZUS met en rond het Schieblock in
Rotterdam. Dit succesvolle tijdelijke project
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Opschalen als alternatieve strategie
Soms is opschalen een optie. In deze strategie wordt niet enkel gekeken naar de ont-

wikkelmogelijkheden op gebouwniveau. Er
wordt ook gekeken naar de relatie tussen
het gebouw en haar stedelijke omgeving.
Gebruikers en/of eigenaren van omliggende gebouwen blijken een bijdrage of inspanning te willen leveren als ‘hun’ gebied door
de leegstand dreigt te verloederen. Het leegstaande object wordt een gedeeld p
 robleem
van gebouweigenaren, -gebruikers en overheden op gebiedsniveau. Regelmatig hebben lokale ondernemers of instanties interesse om het gebouw te betrekken, of om
bepaalde ruimtes in het gebouw te exploiteren. Gemeenten springen bij door de juiste
vergunningen te verlenen zodat alternatieve
functies al dan niet tijdelijk mogelijk worden.

onderzoek

O

nder het credo “if you can’t count it,
it doesn’t count” worden veel business cases in de vastgoedbranche
in monetaire grootheden uitgewerkt, beoordeeld, en besloten. Resultaten uit het verleden boden daarbij tot voor kort garanties
voor de toekomst; men kon de risico’s van
een voorgestelde investering goed beprijzen. Het is na het uitbreken van de crisis
echter pijnlijk duidelijk geworden dat de financiële waarde van gronden en gebouwen
in de periode ervoor zwaar zijn overschat.
Om dit overgewaardeerde vastgoed aan te
pakken dient nu – als niks doen of verkopen geen opties meer is – goed gekeken te
worden naar alternatieve strategieën om uit
het gebouw nog enig direct of indirect rendement te halen.

inspireert inmiddels velen die verouderde
kantoorpanden nieuw leven willen inblazen1). Een ander aansprekend voorbeeld,
waar we veel verder terug moeten in de
tijd, is dat van de Westergasfabriek in onze
hoofdstad. Na vele tijdelijke functies hebben
hier nu tal van creatieve en culturele instanties een plek gevonden die bezoekers uit de
hele stad aantrekken. En inmiddels wordt
het terrein om de voormalige fabriek heen
door de buurt als verblijfsplek zeer gewaardeerd.
De plekken in Nederland waar opschalen
heeft gewerkt zijn bij vele vastgoedprofes
sionals inmiddels welbekend. Aandacht
voor het proces dat het succes heeft ingeleid is er echter vaak nauwelijks, en dat is
vakmatig gezien ook wel logisch. Van een
bewuste, vooraf te beprijzen ontwikkelstrategie is bij opschalen immers geen sprake.
Ook in de voorbeelden hierboven was de wil
om de gebouwen en hun omgeving nieuw
leven in te blazen in eerste instantie slechts
bij één of enkele ondernemende particulieren aanwezig. Deze initiatiefnemers stuitten bij de gemeente vaak op tegenwerking
en de eigenaren in kwestie reageerden in
eerste instantie ook sceptisch. Men kiest er
dus het liefste voor om de kat uit de boom te
kijken en pas bij bewezen succes en draagvlak aan te haken, terwijl bij opschalen juist
de medewerking van eigenaren en lokale
overheden cruciaal kan zijn. Meer inzicht
in de werking van deze ontwikkelstrategie
kan de scepsis helpen wegnemen.
Dit artikel is gebaseerd op de resultaten van
een onderzoek naar het fenomeen aanjager: een gebouw dat een integrale bijdrage
(fysiek, economisch, sociaal) levert aan de
ontwikkeling van een groter stedelijk gebied. Dat individuele gebouwen de ontwikkeling van een groter gebied, en soms zelfs
hele steden of regio’s kunnen aanjagen is
evident; denk aan het Guggenheim in het
Spaanse Bilbao. Maar het is nog altijd niet
gemakkelijk om het effect van een enkel
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vastgoedobject in zijn omgeving wetenschappelijk vast te stellen of te beoordelen.
Kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksresultaten moeten elkaar hierin versterken.
Koppels et al. (2011) bevestigden bijvoorbeeld cijfermatig de premisse dat niet alleen
de eigenaren van structureel leegstaande
panden zelf, maar ook de eigenaren van nabijgelegen (nog) verhuurde panden hieronder lijden. Andere recente studies hebben
de (met name economische) relatie tussen gebouw en omgeving ook kwantitatief
willen vaststellen (o.a. Visser & Van Dam,
2006; Weterings et al., 2009; Marlet, 2010;
Koetse & Rietveld, 2011). In deze onderzoeken wordt echter ook vastgesteld dat exogene factoren altijd de prijsontwikkeling van
vastgoed in gebieden kunnen doorkruizen,
en dat investeringsbeslissingen en kostenbatenanalyses bovendien onderdeel zijn van
besluitvormingsprocessen waarin andere
belangen dan louter de financieel-economische een rol spelen. Dat laatste is dan ook
een reden om kwantitatieve analyses aan te
vullen met inzichten in de procesmatige aspecten die van gebouwen en hun omgeving
elkaar versterkende elementen maakt. Op
die laatste kennisbehoefte sluit het onderhavige onderzoek aan.
De aanjager
De wetenschappelijke kennis over het fenomeen aanjager is beperkt. In een aantal
praktijkgerichte onderzoeken is getracht
grip te krijgen op de kenmerken die een
aanjager (ook wel vliegwiel, trekker of incubator genoemd) van andere gebouwen onderscheidt. In de studie van Wellink (2008)
naar gebiedsincubators worden bijvoorbeeld
drie ideaaltypen aangeduid: een dynamo die
tijdelijk een beweging op gang brengt, een
sleutel die een voorloper vormt op het uiteindelijke programma, en een anker die het
programma onderscheidend maakt en de
identiteit van het gebied fixeert (zie figuur 1).
Het effect of de ‘gewenste impact’ krijgt hier
twee dimensies: het gebouw kan enerzijds
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Figuur 1 ▶ Ideaaltypen van gebiedsincubators
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Figuur 2 ▶ Model voor transformatie en innovatie m.b.v. incubators
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adoptiecurve van Rogers (1983) duidelijk
dat incubators door hun identiteit bepaalde
doelgroepen aantrekken.
In figuur 2 wordt weergegeven hoe innovators en early adaptors door een specifiek
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de inhoud van de gebiedsontwikkeling verrijken, en anderzijds haar proces versnellen.
Hoogendoorn & Peeters (2005) maken ook
onderscheid tussen incubators (aanjagers)
in verschillende fasen van gebiedsontwikkeling. Zij maken aan de hand van de

gebouw naar een bepaald gebied worden
getrokken, zoals kunstenaars naar een oud
pakhuis in de haven. Na verloop van tijd, als
het gerealiseerde programma toeneemt, komen in het gebied echter andere gebruikers
(de majority) in beeld. De bestaande incubator en zijn identiteit wordt dan veranderd of
zelfs vervangen door een andere, totdat er
een nieuwe fase aanbreekt. Hoewel de hier
voorgestelde fases geen heldere grenzen
kennen in zowel tijd als gebouwd volume,
wordt duidelijk dat iedere levensfase van
een gebied verschillende typen gebruikers en dus identiteiten - kent.
Van den Berg & Zandbelt (2005) wijzen ook
op het feit dat de beeld- en identiteitsvorming van een gebiedsontwikkeling mede
door een gebouw kan worden beïnvloed.
Gebouwen kunnen ook volgens hen in een
vroege fase als pionier fungeren of in een
later stadium als anker die andere investeerders aantrekt. Het gebouw als aanjager,
zoals bedoeld in dit artikel, laat zich echter
niet zo gemakkelijk plaatsen in een bepaalde fase van gebiedsontwikkeling. Stedelijke
gebiedsontwikkeling betreft in onze optiek
een doorgaand proces waarin met een gebouw door partijen een bewuste interventie
wordt gepleegd. Zoals gezegd kan er echter
pas gesproken worden van een aanjager
als deze voor fysieke, sociale en/of economische ontwikkelingen (spin-offs) in het
omliggende stedelijke gebied zorgt. Het
recente proefschrift van Wouter Jan Verheul (2012) over stedelijke iconen bevestigt
dit, maar laat tevens zien hoe een gebouw
zelfs uitstralingseffecten kan hebben voor
de stad of regio als geheel (ook wel urban
boosterism genoemd). In dergelijke gevallen heeft een gebouw vaak ook symbool- en
ansichtkaartwaarde, wat wil zeggen dat het
bouwwerk breed wordt geassocieerd met
de stad en binnen die stad een prikkelend
herkenningspunt vormt. De Eiffeltoren in
Parijs, het Opera House in Sydney, en de
Erasmusbrug in Rotterdam zijn daarvan
slechts enkele voorbeelden.
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Case studies en interviews
In het onderzoek waar dit artikel verslag
van doet is gekozen voor een kwalitatieve
onderzoeksmethodiek (Claassen & Zaadnoordijk, 2011). Dat wil zeggen dat een
aantal aanjagers geselecteerd en vervolgens
onderzocht zijn door middel van desk research en interviews. Nadat de inhoudelijke
en procesmatige kenmerken van de gebouwen in hun respectievelijke gebieden waren
geanalyseerd, zijn deze resultaten in semigestructureerde interviews gespiegeld aan
(en soms aangevuld met) de ervaringen van
een groot aantal erkende praktijkexperts2).
De cases betreffen vier stedelijke gebieden
in verschillende stadia van ontwikkeling: de
Binckhorst in Den Haag, het Lloydkwartier
in Rotterdam, en twee gebieden in Amsterdam: de NDSM-werf en de Piet Heinkade.
Elk gebied kent één of enkele gebouw(en)
die als aanjager(s) van hun ontwikkelingsproces kunnen worden aangemerkt. In
Den Haag is daarop nader gekeken naar
de Caballero Fabriek en in Rotterdam naar
de herontwikkeling van de Schiecentrale.
Pakhuis Amsterdam heeft in het onderzoek
naar de ontwikkeling van de Piet Heinkade
extra aandacht gekregen, en bestudering
van de NDSM-werf gaf aanleiding om op de
NDSM-loods als aanjager te focussen7. De
in het onderzoek bevraagde praktijkexperts
waren in sommige gevallen direct betrokken (geweest) bij de totstandkoming van
de aanjager en/of de gehele gebiedsontwikkeling. In andere gevallen zijn zij geïnterviewd door hun ervaring met gebiedsaanjagers elders. Daarbij is breed ingezet: om
een vakgetrouw beeld te krijgen zijn zowel
conceptontwikkelaars, architecten, projectontwikkelaars, beleggers, eindgebruikers,
politici als corporatiemedewerkers bevraagd.
Kenmerken van vier type aanjagers
De inzichten uit de literatuur, de case studies en de interviews zijn samengebracht
in figuur 3. Hierin worden vier typen aanja-

Figuur 3 ▶ Typologie van aan
jagers in gebiedsontwikkeling
met een case per type
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Betekenis creërende aanjager
Een initiatief tot gebiedsontwikkeling
wordt vaak getypeerd als doelzoekend. De
belangen van betrokken partijen zijn nog
niet helder, de aard van de gebiedsopgave
moet nog worden ontdekt, en over het
meest passende programma kan nog niet
veel worden gezegd. Toch is er in deze
beginfase vaak een wenkend perspectief
nodig, met daarbij een beeld van het uiteindelijke resultaat. In dat soort gebieden kan
met de aanpak van een enkel gebouw een
duidelijke start worden gemaakt. Met relatief weinig middelen kan met het gebouw
een toekomstbeeld worden geschapen voor
het gehele gebied. Een goed voorbeeld van
een dergelijke, betekenis creërende aanjager is de NDSM-loods op de NDSM-werf
in Amsterdam Noord. Met de bescheiden
renovatie van dit gebouw is actief gezocht

naar een nieuwe functie en identiteit van
dit voormalige havengebied. In het oorspronkelijke plan zou het gebouw voor een
periode van vijf jaar gebruikt worden voor
de huisvesting van creatieve industrie en
evenementen. Inmiddels is deze nieuwe
functie van de loods tot 2027 vastgelegd.
Doordat de pioniers de schaal van de voormalige havenfunctie van de loods durfden
te gebruiken en het industriële karakter
van de werf hebben omarmd, konden traditionele partijen het gebied ‘opeens’ van een
nieuwe betekenis en identiteit gaan voorzien. Een geleidelijk ontwikkelingsproces
was op gang gebracht, en het gebied veranderde steeds verder van functie. Andere
ontwikkelingen op de NDSM-werf, zoals
Kraanspoor en de huisvesting van MTV,
hebben de nieuwe betekenis van de werf
verder vorm gegeven. Dit heeft ervoor gezorgd dat het gebied zoals we deze nu kennen steeds gewilder wordt om te werken en
te recreëren, waarbij de werf ook zijn effect
heeft op omliggende gebieden in Amsterdam Noord. Het geheel is vandaag de dag
nauwelijks meer terug te herleiden op de
loods alleen.

thema: China special

gers onderscheiden die ieder twee specifieke, voor gebiedsontwikkeling strategische
waarden vertegenwoordigen. Zo blijken
sommige gebouwen slechts van tijdelijke
waarde in een gebiedsontwikkeling, waar
andere door de jaren heen aanhoudend de
ontwikkeling van een stedelijk gebied aanjagen. Daarnaast zijn er gebouwen met een
duidelijke productwaarde. Deze aanjagers
zijn een merk op zich, betreffen vaak bestaand vastgoed, en laten de rest van de gebiedsontwikkeling van zich profiteren door
bijvoorbeeld nieuwe doelgroepen naar het
gebied te lokken waardoor mogelijkheden
ontstaan voor functies die er voorheen niet
gevestigd waren. Ten slotte zijn er aanjagers
met proceswaarde. Dat zijn aanjagers die in
de beginfase van een gebiedsontwikkeling
duidelijk identificeerbaar zijn, maar nadien
onlosmakelijk verbonden raken of zelfs totaal op lijken te gaan in een groter stedelijke
ensemble. De vier typen die in de confrontatie van deze onderscheidende kenmerken
van aanjagers ontstaan, worden hieronder
kort besproken en met voorbeelden geïllustreerd.

Vertrouwen wekkende aanjager
Een veel gehoord probleem bij gebiedsontwikkeling is dat initiatiefnemers vaak
op weinig draagvlak kunnen rekenen bij
marktpartijen. Ontwikkelaars en investeerders bleken vaak huiverig voor het onbekende en wilden doorgaans geen onnodige
risico’s nemen door zich als eerste in een
gebied te vestigen en er de nodige voorinvesteringen te doen. Vaak ziet men dat een
eerste stap van de overheid wordt verwacht,
en dat zij deze stap in de praktijk vaak ook
zet. De aanpak van één gebouw wekt vervolgens het vertrouwen bij marktpartijen
in de ontwikkeling van het gehele gebied.
Dit type aanjager is in ons onderzoek het
meest naar voren gekomen - zo ook in het
Lloydkwartier in Rotterdam. Hier heeft de
gemeente het aanvankelijk op zich genomen om AV-, film- en ICT-bedrijven aan
te trekken, ondanks dat er vanuit de markt
weinig geloof en vertrouwen in het gebied
was uitgesproken. Uiteindelijk ging in 1997
Blue Horse Productions, een filmproducent uit Hilversum overstag. Deze onderneming wilde wel naar het oude ketelhuis
van de Schiecentrale verhuizen omdat de
gemeente de ambitie had uitgesproken – en
de subsidies beschikbaar had gesteld – om
de Schiecentrale te transformeren tot een
mediacluster. De aanwezigheid van Blue
Horse zorgde trok in een korte periode acht
andere bedrijven, waarna het oude ketelhuis in 1998 werd omgebouwd tot 5.000 m2
studio’s en kantoren. Een kleef-aan-effect
ontstond, waarbij meer en meer bedrijven
vertrouwen kregen in de toekomst van het
gebied en wilden profiteren van de verdere
ontwikkeling van het Lloydkwartier en de
Schiecentrale in het bijzonder.
Publiek trekkende aanjager
Een ander probleem waar veel gebieden
mee kampen hebben is onbekendheid of
zelfs een negatief imago. Het bestaande
beeld van mensen staat niet in verhouding
tot de ambitie of het toekomstbeeld dat ini-
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tiatiefnemers voor ogen hebben. Het is dan
de uitdaging om mensen toch in aanraking
te laten komen met het gebied. Een publiek
trekkend gebouw kan hier een cruciale rol
in spelen. Deze zorgt ervoor dat het gebied
bekendheid krijgt, en dat de plek van het
gebouw gaat leven. Welk publiek er aangetrokken moet worden is afhankelijk van
de uiteindelijk beoogde doelgroep, het momentum van de gebiedsontwikkeling en de
ligging van het gebied in de stad. Zo kan
er strategisch gekozen worden om met het
gebouw een specifieke groep aan te trekken, maar kan het zich ook richten op de
massa om algemene bekendheid voor het
gebied te genereren. Een goed voorbeeld
is de ontwikkeling van de Oostelijke Handelskade (thans de Piet Heinkade) in Amsterdam. Deze had een negatief imago als
vervallen havengebied met een duister
karakter. Veel Amsterdammers meden dit
gebied. Een van de eerste functionele veranderingen deed zich voor in 1999, toen
in het oorspronkelijke cacaopakhuis Azië
uit 1883 (tegenwoordig pakhuis Amsterdam) een showroom voor hedendaagse
designmeubelen werd gevestigd. Het trok
de eerste groep early adaptors naar het gebied, hetgeen de functieverandering naar
een multifunctioneel gebied inluidde. Het
doel voor de eerste gebruiker was primair
het hebben van een succesvolle showroom,
maar bij de bezoekers leverde het aandacht
en interesse op voor een gebied dat voorheen vrij onbekend was. Toen de totale
gebiedsontwikkeling van de Piet Heinkade
na 2004 vorm kreeg en de huren navenant
stegen, verhuisde de showroom van de
meubelontwerper weer.
Historie oproepende aanjager
Een gebouw kan ook vanaf de start een
bijzonder onderdeel uitmaken van een
gebiedsontwikkeling. De gebiedsontwikkeling volgt in die gevallen eigenlijk het
gebouw, welke karakteristiek is voor een
vervlogen functionele periode van het
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Conclusie: de waarde van aanjagers
De Nederlandse vastgoed- en gebiedsontwikkelingspraktijk is mede door de gewijzigde marktomstandigheden sterk aan het
veranderen. Er is een zoektocht gaande
naar nieuwe ontwikkelstrategieën en verdienmodellen, waarbij veel wordt gesproken over procesomkering en het faciliteren
van bottom-up initiatief3). Een zorgvuldige,
meer kwalitatieve bestudering van gebouwstrategieën uit het verleden, zoals hier het
fenomeen van aanjagers in gebiedsontwikkeling, laat echter zien dat gebiedsontwikkeling soms begint met een gedurfd initi-

atief van één of enkele eindgebruiker(s).
Gebieden met een duidelijke potentie komen logischerwijs vaak pas in de belangstelling nadat overheden hun plannen hebben gemaakt en marktpartijen hun posities
hebben ingenomen. Hier blijkt echter een
belangrijk proces aan vooraf te gaan waarbij de juiste condities worden geschapen
voor nieuwe investeringen. Door dergelijke processen aan vakgenoten inzichtelijk
te maken zijn er - voor degene die het wil
herkennen - veel lessen te trekken die ook
in de huidige marktsituatie wel degelijk
geldigheid hebben.
In dit artikel hebben wij vier typen aanjagers onderscheiden die ieder specifieke
strategische waarden vertegenwoordigen.
In figuur 3 zijn tevens de vier in dit artikel behandelde cases naar hun kenmerken
ingedeeld. Onderscheid is gemaakt tussen
aanjagers die enerzijds van tijdelijke of
permanente waarde zijn voor de ontwikkeling van een gebied, en anderzijds meer
proceswaarde (het gebouw committeert
investerende partijen) dan productwaarde
(het gebouw is een symbool op zich). Het
hier gemaakte onderscheid tussen aanjagers in gebiedsontwikkeling biedt de mogelijkheid om het potentiele effect van een
gebouw dat men op het oog heeft in een
gebied – en dus de strategische rol die het
kan spelen in de ontwikkeling – beter in te
schatten. Het is en blijft lastig om vooraf te
bepalen welke sociale en economische effecten verwacht mogen worden, maar uit
ons onderzoek komt duidelijk naar voren
dat aanjager en gebied onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn. Zij vormen in alle
gevallen elkaars voorwaarde voor succes.
Het inzetten van een aanjager in gebiedsontwikkeling vraagt om visie en lef. Effecten op gebiedsniveau zullen soms lang
op zich laten wachten, en succes is niet
gegarandeerd. Het bewust verder denken
dan het gebouw op zichzelf, door er bijvoorbeeld ook de proceswaarde van in te
zien, kan de sleutel zijn voor succes. In dat
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gebied in de stad. De aanjager is dan op
zichzelf een vertoning en vertaling van
de ambities en historische kwaliteiten die
men voor het gebied wil behouden. Het gebouw blijft echter te allen tijde ook een fenomeen op zichzelf, en verdwijnt (zoals bij
de betekenis gevende aanjager) niet in het
grotere geheel. Het gebouw genereert een
historisch besef, maar biedt tevens ruimte
voor eigentijdse elementen. Het meest prominente voorbeeld dat in ons onderzoek
naar voren is gekomen is Hotel New York
te Rotterdam, maar de Caballero Fabriek
in de Haagse Binckhorst is ook als historie
oproepende aanjager gaan gelden. Dit object is een verzamelgebouw voor creatieve
bedrijvigheid in een gebied dat wordt gedomineerd door automobielbedrijven en licht
industriële functies. De ambitie om het gebied rigoureus te transformeren tot levendige stadswijk is door de crisis gestrand, maar
de Caballero Fabriek laat nog altijd zien dat
het gebied onmiskenbare kwaliteiten heeft,
waaronder de uitstekende ligging in de
stad. De fysieke uitstraling van het gebouw
en de levendigheid die het teweegbrengt
spreekt velen aan. De afgelopen jaren is het
gebouw dan ook in fases uitgebreid. De eerste twee fases zijn inmiddels afgerond. Een
derde fase, met onder andere de functionele
toevoeging van een hotel, werd ten tijde van
het onderzoek overwogen.

geval is de spin-off van het gebouw eerst
in de economische en sociale dimensies
te vinden, waarna de waardecreatie in het
gebied ook fysiek vorm kan krijgen. Deze
procesbewuste inzet van aanjagers in gebiedsontwikkeling zijn in het verleden
meestal publiek gefinancierd, maar recente
voorbeelden zoals het Schieblock in Rotterdam laten zien dat ook private financiële
ondersteuning niet langer ondenkbaar is.
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voetNOTEn
1	Een reeks artikelen over dit project, waaronder Gelinck (2012), is te vinden via www.gebiedsontwikkeling .nu.
2 Deze praktijkexperts waren: Heleen Aarts (Amvest), Riek Bakker (Riek Bakker Advies), Donne Bax (RVOB), Jan-Cees
Blok (Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam), Ron Blomaard (Heijmans Vastgoed), Lex Brans (Stichting Kinetisch Noord),
David de Bruijne (Twynstra Gudde), Maarten van Duijn (Heijmans Vastgoed), Peter van Eijk (BAM Woningbouw), Hans
Gerson (Wethouder gemeente Amsterdam), Rene Grotendorst (Projectbureau Noordwaarts), Anne-Lize Hoftijzer (MAB
Bouwfonds), Gert van der Hooning (Bouwfonds), Daan Klaase (Biesterbos Planontwikkeling), Bart Peters (Werknaam),
Pierre van Rossum (PMB gemeente Amsterdam), Kees van Ruyven (Kees van Ruyven ruimte en ontwikkeling), Wicher
Schönau (Twynstra Gudde), Eelco Siersema (BPF Bouwinvest), Rudy Stroink (TCN), Pim van der Ven Walas Concepts),
Jesse Wellink (Eigen Haard) en Ted Zwietering (Haagsch Ontwikkelingsbedrijf) Respondenten zijn thans mogelijk elders
werkachtig dan hier genoemd.
3	Zie bijvoorbeeld de websites ruimtevolk.nl en gebiedsontwikkeling.nu voor actuele discussies en rapporten.
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De VOGON Research Award 2012
2012 bleek een vreemd jaar voor vastgoe
donderzoekers, althans afgaand op de short
list die de VOGON Research Award jury dit
maal had samengesteld. Zo leverde de oogst
dit jaar veel studies die reageerden op de ac
tualiteit. Net als in andere jaren is er weer
breed gezocht naar mooie onderzoeksar
tikelen in Building Business, Economische
Statistische Berichten (ESB), PropertyNL,
Real Estate Magazine, Real Estate Research
Quarterly, Rooilijn, Shopping Center News,
Stedebouw en Ruimtelijke Ontwikkeling,
Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, Tijd
schrift voor de Economische en Sociale Geo
grafie, en Vastgoedmarkt. De jury bestond,
net als verleden jaar uit: Gerjan Vos, Wabe
van Enk, Piet Korteweg, Hamith Breedveld
en Dirk Brounen.

vraag die hier centraal staat handelt name
lijk over de waardering van structureel
leegstaande kantoorpanden. Opnieuw geen
vrolijk onderwerp, maar zeker wel één die
aandacht en verdieping verdient. De au
teurs van dit artikel zijn in gesprek gegaan
met taxateurs en hebben op grond hiervan
de ‘best practices’ in beeld gebracht. De di
agnose laat zien dat de benaderingen in de
praktijk nog sterk uiteenlopen. Vervolgens
komen de auteurs ook tot een aanbeveling
voor de toekomst,.. Voor de exacte aanbev
elingen, verwijst de jury u graag naar Peter
van Gool en Willem Rodermond’s artikel
‘Waarderen structureel leegstaande kantoren’
(Real Estate Research Quarterly, december
2011).

Dit jaar gaat de derde prijs naar een studie
waarin een heet hangijzer wordt voorzien
van een feitelijke kijk. Zo is het verkopen
van de eigen woning steeds meer verwor
den tot een spannende strijd tegen de senti
menten in. De auteur slaagt er overtuigend
in helder duiding te geven aan wat er nu
speelt in de praktijk van alle dag. Op basis
van de zeer rijke databestanden van NVM,
laat de onderzoeker zien welke factoren zor
gen voor een snelle (versus trage) verkoop.
Bijzonder interessant daarbij is de ontle
ding van hoe de kans op verkoop evolueert
naarmate de dagen verstrijken. Maar de
inzichten uit de voorgaande twee decennia
sterken de jury in de overtuiging dat deze
leestip een onderscheiding verdient. Daar
om gaat de derde prijs dit jaar naar Eric de
Wit voor zijn studie ‘ Asymmetrische informatie en de verhandelbaarheid van koopwoningen’ (verschenen in Real Estate Research
Quarterly, april 2012).

Dan de eerste prijs. Na sterke winnaars van
de derde en tweede prijs, moeten wij wel te
maken hebben met een zeer overtuigende
studie die er dit jaar met de eerste prijs van
door gaat. De jury was snel en unaniem in
haar oordeel. De kwalificaties liepen uiteen
van: ‘zeer consistent, ‘heerlijk toegankelijk’,
‘mooie doorkijk in een rijke literatuur’, en
‘stevig gefundeerd’. De winnaar van 2012
stelt zichzelf de titelvraag ‘Kan de Neder
landse ruimtelijke ordening zichzelf nog
wel bedruipen?’ De auteur bespiegelt in dit
artikel de verschillende verdienmodellen,
planologische modellen, en marktproces
sen. De diagnose is haarscherp en de aan
bevelingen van grote waarde. Deze studie
scoort op alle VOGON-criteria zeer hoog. De
jury feliciteert dan ook graag Erwin van der
Krabben met het winnen van de VOGON
research award 2012. Het winnende artikel
‘Kan de Nederlandse ruimtelijke ordening
zichzelf nog wel bedruipen’ verscheen in ok
tober 2011 in Real Estate Research Quarterly.

Ook de tweede prijs gaat naar een studie
die vooral hoog scoort op actualiteit. De

Namens de jury: prof. dr. Dirk Brounen
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CALL FOR PAPERS VOOR MAART 2013

Het eerste nummer van Real Estate Research Quarterly in 2013 staat in het
teken van het belang dat de bouw- en vastgoedmarkt heeft voor de Nederlandse samenleving. Vanuit deze brede optiek wordt gepoogd inzicht te geven in de
actuele problematiek en dynamiek tussen de werking en uitkomsten van bouw- en
vastgoedmarkten met de economische ontwikkeling in Nederland. Immers de
economische ontwikkeling is niet alleen belangrijk voor de bouw- en vastgoedsector, maar ook de ontwikkeling op de bouw- en vastgoedmarkten is uitermate
belangrijk voor de economie.
Voor de editie van MAART 2013 roept de redactie auteurs op een bijdrage te leveren rond
het thema:

Het belang van de bouw- en
vastgoedmarkt voor Nederland
Door de schok van de crisis stagneert de
economische groei, besteden consumenten minder, zijn banken minder bereid
leningen te verstrekken en dalen de investeringen en vermogens. Vanwege de sombere verwachtingen zakt de economische
groei nog verder weg. Vastgoed, kortom is
een probleem geworden. Deze actuele ontwikkelingen lijken echter te verhullen dat
de ‘vastgoedmarkt’ en de ‘vastgoedsector’
een belangrijke maatschappelijke rol vervullen.
De recente doorrekening van de kabinetsvoorstellen door verschillende betrokkenen
en onderzoeksorganisaties zoals het CPB
geven tegenstrijdige vooruitzichten (Woningcorporaties,
hypotheekrenteaftrek,
huur
beleid, fiscaal vestigingsklimaat,
winkeltijden etc. etc.). In dit tijdsgewricht
is een beter inzicht in de verschillende relaties van cruciaal belang om publieke en
private interventies te optimaliseren. Moet
er beleidsmatig gestimuleerd worden of
bezuinigd? Welke private initiatieven vanuit de bouw- en vastgoedsector zouden een
belangrijke rol kunnen spelen?
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Het eerste themanummer van 2013 richt
zich dan ook op:
-
De bijzondere relatie tussen vastgoedmarkten en de Nederlandse economie
-
Toekomstbespiegelingen ten aanzien
van de uitkomsten van vastgoedmarkten
vanuit breder perspectief
- Het belang van de vastgoedmarkten voor
de concurrentiepositie van Nederland
-
Analyses van relaties tussen de vastgoedmarkt en sociaal-maatschappelijke instituties
- Relatie tussen teruglopende detailhandelsbestedingen en vastgoed (transactiemarkt
verhuur/verkoop)
- Het belang van (effecten) investeringen in
bouw- en vastgoed voor de economie
- Welke bijdrage kan de bouw- en vastgoedsector leveren om uit de crisis te komen.
Auteurs die een bijdrage willen leveren
kunnen voor 7 januari 2013 een korte opzet
van het artikel inzenden. Het concept artikel
dient uiterlijk 28 januari en het definitieve artikel dient uiterlijk 25 februari binnen te zijn.
Correspondentieadres:
vogon@propertynl.com.
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ag e n d a
Vastgoedlezing ASRE
6 december 2012, Amsterdam
Informatie: www.asre.nl vastgoedlezing
Nationaal Openbare Ruimte Congres 2012
12 december 2012, Den Haag, Elba Media
Informatie: www.ikcro.nl
Nascholing 2013
16 januari 2013, Amsterdam School of Real Estate, Amsterdam
Informatie: www.asre.nl/nascholing
WK2020 Vernieuwingsimpulsen bij woningrenovatie
31 januari 2013, Aula Congrescentrum, OTB TU Delft
Informatie: www.otb.tudelft.nl
Nascholing 2013
14 februari 2013, Amsterdam School of Real Estate, Amsterdam
Informatie: www.asre.nl/nascholing

Mastermiddag MRE/MSRE
21 maart 2013, Amsterdam School of Real Estate, Amsterdam
Informatie: www.asre.nl/mastermiddag

onderzoek

MIPIM
12 – 15 March 2013, Palais des Festivals, Cannes, France
Informatie: www.mipim.com

Nascholing 2013
21 maart 2013, Amsterdam School of Real Estate, Amsterdam
Informatie: www.asre.nl/nascholing
Provada – Professionele Vastgoed Dagen
4, 5 en 6 juni 2013, RAI Amsterdam
Informatie: www.provada.nl
Congres Stationslocaties
23 mei 2013, locatie nog niet bekend
Informatie: www.vastgoed-instituut.nl
service

ERES Annual Conference
3-6 juli 2013, Wenen, Oostenrijk
Informatie: www.eres.org
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Richtlijnen Real Estate Research
Quarterly 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. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor artikelen van
bijvoorbeeld promovendi met een op onderzoek
gebaseerd proefschrift of een onderwerp dat dieper ingaat op een bepaald onderwerp. Deze artikelen mogen 3.000 of 4.000 woorden beslaan,
zulks ter beoordeling aan de redactie.
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.
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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. met tenminste
1 tweezijdige blinde beoordeling. Auteurs ontvangen opmerkingen via de vakredacteur waarna
aanpassingen kunnen plaatsvinden.
Door het artikel aan te bieden aan Real Estate
Research Quarterly verklaart de 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.
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).
-	literatuurverwijzing in APA-stijl (voorbeeld:
Garfinkel, A. (1981) Forms of explanation;
rethinking the questions in social theory.
New Haven: Yale University Press.)
Voorstellen voor artikelen kunnen digitaal worden aangeleverd via: vogon@propertynl.com.

