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ERES CONFERENTIE 2014

Inleiding artikelen ERES special 2014
Jaarlijks vindt in een Europese stad met allure het congres van de European Real
Estate Society plaats. Dit jaar was het de eer aan ‘Bucharest University of Economic
Studies’ dit congres te organiseren in de hoofdstad van Roemenië. Het congres
bood net als andere jaren een uitstekend platform voor onderzoekers verbonden
aan universiteiten en bedrijven om nieuwe wetenschappelijke kennis te delen.
door prof. dr. Marc Francke en dr. ir. ing. Ingrid Janssen

Z

o’n 220 papers verdeeld over ruim
50 sessies werden gepresenteerd in
het klassieke universiteitsgebouw
dat met haar statige uitstraling en rijke historie zondermeer een inspirerende omgeving was. Het scala aan onderwerpen was
wederom breed. Inmiddels herkennen we
in het programma een aantal duidelijke onderzoekslijnen. Zo is veel interessant werk
gegroepeerd rondom de thema’s Housing
Market, Real Estate Development, Corporate Real Estate, Real Estate Finance en Valuation.
Wat was nieuw in 2014? Als rode draad door
de verschillende sessies zagen we natuurlijk veel werk dat terugkeek op de crisisjaren en probeerde voor de sector hier lessen
uit te trekken. Ook blijft duurzaamheid een
onderzoeksterrein dat terecht veel aandacht
krijgt. Gegeven de nieuwe werkelijkheid
waarin de vastgoedsector zich verkeert en
waarvan iedereen zich inmiddels bewust
is, is onderzoek naar strategieontwikkeling in deze nieuwe tijd relevant en actueel.
De drie papers die we voor u in deze ERES
special hebben opgenomen, belichten drie

actuele onderwerpen passend binnen deze
nieuwe tijd: nieuwe financieringsmethoden, gebiedstransformatie en ‘Het Nieuwe
Werken’.
Het werk van Frans Schilder e.a. sluit aan
op dit laatste thema. Dit artikel ‘Verzilveren voor de financiering van de oude dag’
bespreekt de mogelijkheden van het liquide maken van het eigen vermogen dat
eigenaar-bewoners hebben opgebouwd in
hun eigen woning. Het idee hierachter is
dat verzilvering zou kunnen leiden tot een
structurele verhoging van het netto inkomen wat vervolgens bijvoorbeeld gebruikt
zou kunnen worden om de toenemende
kosten van de zorg te kunnen betalen.
Schilder e.a. laten zien dat de mogelijkheden hiertoe eigenlijk beperkt zijn. De studie
voorziet de recente discussie over dit onderwerp van een stevige onderbouwing.
Het tweede artikel uit de ERES-selectie is
van Mark van Duijn e.a. getiteld ‘Herontwikkeling van industrieel erfgoed en de impact
op woningprijzen’. De toepassing van hedonische prijsmodellen is een interessante
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en inmiddels veelgebruikte methode om de
factoren die significant van invloed zijn op
de prijsvorming van vastgoed te achterhalen. Van Duijn e.a. gebruikten deze methodiek om de effecten van de transformatie
van industrieel erfgoed in 5 geselecteerde
woongebieden te bestuderen. Zij laten zien
dat de herontwikkeling van industrieel erfgoed niet vanzelfsprekend leidt tot hogere
woningprijzen. Desondanks geeft elke casestudie op zichzelf interessante inzichten.
De studie maakt duidelijk dat de effecten
sterk afhangen van de karakteristieken van
de buurt en de aard van de investering die
met de herontwikkeling gemoeid is.

Over de auteurs
Prof. dr. M. K. Francke is hoogleraar
Real Estate Valuation aan de UvA en
hoofd Real Estate Research bij Ortec
Finance;.

service

Het ERES congres blijft een bijzondere
bijeenkomst voor de vastgoedonderzoeker.
De grote diversiteit aan onderwerpen en
sprekers vormen een bron van inspiratie.
Het is het vastgoedcongres bij uitstek waar
onderzoekers met uiteenlopende disciplinaire achtergronden elkaar treffen. Daarnaast kent het congres een lage drempel.
Dit maakt het mogelijk dat de beginnende
vastgoedonderzoeker gemakkelijk in contact komt met onderzoekers die hun sporen in de wetenschap al hebben verdiend.
We hopen dat u zich uitgenodigd voelt het
volgende jaarcongres (24 tot en met 27 juni
2015 in Istanbul) te bezoeken!

onderzoek

Een ERES-thema waar Nederlandse bijdragen ruim vertegenwoordigd zijn, is
Corporate Real Estate. De technische universiteiten Delft en Eindhoven kennen elk
hun eigen onderzoeksprogramma’s op dit
thema. In deze special is het artikel van
Rianne Appel-Meulenbroek e.a. opgenomen, getiteld ‘Verschillen in toegekend
belang aan huisvestingskenmerken en faciliteiten door medewerkers uit 5 Europese
landen’. Zij evalueerden de belangen die
door respondenten met verschillende culturele achtergronden worden gehecht aan aspecten die samenhangen met Het Nieuwe
Werken.

Dr. ir.ing. I. I. Janssen is universitair
hoofddocent aan TIAS School for Business and Society
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Overwaarde in de eigen woning

Verzilveren voor de financiering
van de oude dag¹
Door vergrijzing nemen kosten voor gezondheidszorg en pensioenvoorziening
in de toekomst naar verwachting toe. Vanuit de politiek wordt voor de bekostiging hiervan voorzichtig gekeken in de richting van het eigen vermogen dat veel
eigenaar-bewoners opgebouwd hebben in hun woning. Dit roept de vraag op in
hoeverre dit opgebouwde vermogen een structurele bijdrage kan leveren aan het
bekostigen van deze groeiende uitgaven. Dit onderzoek toont aan dat, in lijn met
eerdere resultaten uit het buitenland, de mogelijkheden beperkt zijn.
door dr. Frans Schilder, prof. dr. Johan Conijn, dr. Bert Kramer en prof. dr. Jan Rouwendal

‘V

ergrijzing is geen probleem
meer’ leest de kop van de Volkskrant op de voorpagina van vrijdag 4 juli 2014. Dit naar aanleiding van het
verschijnen van het CPB-rapport ‘Minder
zorg om vergrijzing’ van Smid et al. (2014)
waarin getoond wordt dat, bij constante arrangementen en ongewijzigd overheidsbeleid, het huishoudboekje van de Rijksoverheid sterk verbetert tot 2060. Dit wordt
toegeschreven aan recentelijk doorgevoerde
hervormingen en dan met name de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting. De aanname van constante
arrangementen veronderstelt dat het aantal
(zorg)diensten dat geleverd wordt gelijk
blijft: de zorgkosten per persoon stijgen
met de bruto loonkosten. De groei van de
productiviteit in de zorg bleef de afgelopen
decennia echter achter bij de rest van de
economie. Indien dit ook in de toekomst het

geval is komt de houdbaarheid onder druk
te staan. De impliciete aanname achter de
CPB-modellen is ‘dat uitbreiding van de
arrangementen door middel van eigen betalingen gefinancierd wordt en dus niet via
collectieve bestedingen’ (Smid et al., 2014,
p.67). Deze aanname heeft geen gevolgen
voor de CPB-studie, aangezien deze gericht
is op de houdbaarheid van het overheidsbudget in de toekomst gegeven constante
arrangementen. Het CPB toont evenwel dat
de gevolgen van stijgende zorgkosten bij
niet-constante arrangementen voor individuele huishoudens enorm kunnen zijn en
‘kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s’
(Smid et al., 2014, p.83).
De Taskforce Verzilveren heeft in 2013 het
liquide maken van in de woning opgebouwd vermogen nadrukkelijk onder de
aandacht gebracht. Hierbij is niet alleen in
kaart gebracht wat de mogelijkheden en be-
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Onderzoeksopzet
Zoals gesteld wordt in dit onderzoek inzichtelijk gemaakt hoe groot het additionele inkomen is dat eigenaar-bewoners gedurende
het resterende leven kunnen realiseren op
basis van het in de woning opgebouwde
vermogen. Hierbij is gekozen voor een
sale-and-leaseback-constructie waarbij de
verzilverende eigenaar-bewoner in de eigen
woning blijft wonen en de netto verkoopopbrengst in een lijfrente-polis belegt. De
opzet van de constructie is weergegeven
in figuur 1. Te zien is hoe de investeerder

onderzoek

waarde dat liquide gemaakt kan worden, en
vice versa’. In andere woorden wordt hier
gesteld dat naar mate de eigenaar-bewoner
meer bereid is risico te lopen over het te
verzilveren vermogen, hij er een hogere liquide geldstroom uit kan verkrijgen.
In het licht van het doel van het verzilveren
van het eigen vermogen is het de vraag of
en in welke mate de eigenaar-bewoner risico’s zou moeten lopen. Immers, verzilveren
vindt plaats op hoge leeftijd. De mogelijkheid om tegenvallers op te vangen uit het
lopende inkomen, of de effecten ervan te
spreiden over de tijd, is nihil. Het is daarom wenselijk om, indien gekeken wordt
naar de mogelijke bijdrage van het te verzilveren eigen vermogen aan het lopende
inkomen, de risico’s bij partijen te leggen
die deze beter kunnen dragen. Zogenaamde ‘op-eet-hypotheken’ vallen daardoor als
verzilver-strategie af: zowel het risico van
woningprijsdalingen als het langleven risico ligt bij dergelijke producten bij de
eigenaar-bewoner. In dit onderzoek wordt
daarom specifiek gekeken naar een saleand-leaseback-constructie: de eigenaar verkoopt zijn woning aan een investeerder en
belegt het daaruit vrijkomende vermogen
bij een verzekeraar in een lijfrente-polis.
Alle risico’s liggen op deze wijze bij partijen
die de risico’s kunnen dragen; de verzilverende huizenbezitter is daarnaast zeker van
een levenslange uitkering.

thema: eres special

perkingen zijn van het huidige aanbod van
financiële producten die Nederlandse huishoudens hiervoor ter beschikking staan,
maar is het verzilveren van het eigen vermogen in de woning ook nadrukkelijk als
optie voor het dekken van toenemende eigen bijdragen geopperd. Daarbij wordt door
de Taskforce gewezen op het recentelijke
achterblijven van de inkomensontwikkeling als gevolg van het niet-indexeren van
pensioenen en de stijgende eigen bijdragen. Dit perspectief geldt echter niet alleen
voor huizenbezitters, maar ook voor huurders. Doordat deze categorie huishoudens
volledig buiten beeld blijft in de analyse van
de Taskforce kan vanuit beleidsperspectief
mogelijk geconcludeerd worden dat huizenbezitters, als gevolg van het in de stenen gestolde vermogen, een grote(re) eigen
bijdrage aan (zorg)kosten kunnen dragen.
Ongeacht het gekozen perspectief, de eigenaar-bewoner die het eigen welvaartsniveau
wil verbeteren of de overheid die het in de
woning opgebouwde vermogen belast, blijft
de vraag in welke mate het eigen vermogen
überhaupt een rol van betekenis kan spelen.
De kern van de vraag is of huizenbezitters
door het verzilveren van het in de woning
opgebouwde vermogen het inkomen structureel kunnen verhogen, ongeacht of zij
daar vrijwillig voor kiezen of daartoe genoodzaakt worden door belastingen. De
belangrijkste factor bij het bepalen van de
omvang van de potentiële bijdrage van het
eigen vermogen aan het inkomen van het
huishouden is de vraag wie de bijbehorende
risico’s draagt. Het verzilveren van het eigen
vermogen, waarbij niet gekozen wordt voor
het verkopen van de woning en een kleinere
woning terug kopen of huren, brengt immers risico’s met zich mee. Welke risico’s
van belang zijn en voor welke partij deze risico’s relevant zijn is afhankelijk van de gekozen vorm van verzilveren. De Taskforce
onderkent dit en schrijft daarover dat ‘hoe
meer risico de afnemer/woningbezitter
zelf draagt, hoe groter het deel van de over-
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Figuur 1 ▶	
Eenvoudige weergave van geldstromen bij verzilveren in
sale-and-leaseback

INVESTEERDER

VERKOPER

VERZEKERAAR

BANK

de woning koopt van de eigenaar-bewoner.
Eventuele uitstaande hypotheekschuld
wordt afgelost. De rest van de opbrengst
wordt bij een verzekeraar ondergebracht.
Deze betaalt de (voormalige) eigenaar een
periodiek bedrag. De verzilverende eigenaar
betaalt op zijn beurt een periodiek bedrag,
in de vorm van huur, aan de investeerder.
Vanwege het in kaart brengen van het beleidspotentieel van een dergelijke verzilver-constructie is gekozen voor een opzet
waarbij de eigenaar-bewoner zo min mogelijk risico’s loopt. De verzilveropzet met
een lijfrente-polis is de enige optie om in
de eigen woning te blijven wonen zonder
een vermogensrisico te lopen (zie tabel 1).
Dat vermogensrisico wordt wel gelopen
indien de eigenaar-bewoner kiest voor het
zelf beleggen van het vermogen, zelfs (zij
het beperkt) indien voor beleggings- of
spaarproducten wordt gekozen met een beperkt risico. Verzilver-varianten waarbij de
eigenaar-bewoner naar een kleinere koopwoning of een huurwoning verhuist zijn
niet opgenomen, omdat het idee achter verzilveren juist is dat de eigenaar in de eigen
woning kan blijven wonen.

Het bepalen van de uitkering uit de lijfrentepolis bestaat uit twee delen: het berekenen
van de verwachte omvang van het vermogen dat vrij valt uit de verkoop van de woning en de berekening van de annuïteit op
basis van het verwachte in te brengen vermogen. De berekeningen zijn uitgevoerd
aan de hand van het databestand van het
Woningbehoeftenonderzoek, WoON2012.
De gegevens in het WoON komen uit een
grote, representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. De berekeningen zijn
uitgevoerd op 15.613 waarnemingen uit het
databestand die eigenaar-bewoner zijn, in
een zelfstandige woning leven en ten minste 50 jaar oud zijn. In de presentatie van
de uitkomsten zijn deze individuele waarnemingen aan de hand van weegfactoren
opgehoogd om een representatief beeld
voor heel Nederland te creëren. Overigens
geldt voor alle berekeningen dat deze zijn
uitgevoerd voor het moment waarop het
huishouden 75 jaar oud wordt. De leeftijdsgrens is op 75 gesteld aangezien zorgkosten
pas op hogere leeftijd een rol gaan spelen;
er zijn echter ook scenario’s doorgerekend
indien de leeftijdsgrens op 65- of 85-jarige
leeftijd zou worden gesteld.
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tabel 1 ▶	
Overzicht van type risico’s bij verschillende
verzilver-scenario’s
Eigenaar blijven
Niet verzilveren
Renterisico

Verkopen en huren

Op-eethypotheek

Ja, indien niet
volledig afgelost

Ja

Nee
Ja

Huurstijging
Langlevenrisico

Beleggingsrisico
Woningprijsontwikkeling

Zelf beleggen

Lijfrente-polis

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

hebben in dat jaar kan de omvang van het
verwachte vermogen worden berekend:

(1) E(W)= ∑nt =1 pt *Wt

(2) U=(VVt – aq – k*∑nt =0 pi*(1+rfi)^ –
(i+0,5))⁄(1+m)*∑nt =0 pi*(1+rfi)^ – (i+0,5)

service

waarbij E(W) de verwachte waarde van de
woning in bewoonde staatn is op het mo(2) U=(VVt – aq – pk*∑
t =0 pi*(1+rfi)^ –
ment van verzilveren,
t de genormaliseerde
sterftekans van het nlangstlevende
lid van
(i+0,5))⁄(1+m)*∑
t =0 pi*(1+rfi)^ – (i+0,5)
het huishouden in jaar t en Wt de waarde
van de woning in bewoonde staat indien de
woning na t jaar leeg kan worden verkocht.
Dit bedrag, verminderd met de uitstaande
hypotheek op het moment van verzilveren
en vermeerderd met een inschatting van
de omvang van eventuele kapitaalverzekeringsproducten levert een verwacht vermogen op (VVt in (2)).
Het verwachte vermogen dat op basis van
bovengenoemde methode berekend wordt
kan vervolgens ingebracht worden in een
lijfrentepolis. De uitkering U die volgt uit
het
inbrengen
hett verwachte vermogen
(1) E(W)=
∑nt =1van
pt *W
kan als volgt worden berekend:

onderzoek

De berekening van het verwachte vermogen dat vrijvalt na verkoop van de woning
aan een investeerder is gelijk aan de netto
contante waarde van de toekomstige huurbetalingen en de toekomstige uitpondwaarde van de woning op het moment dat het
langst levend lid van het huishouden overlijdt, verminderd met de uitgaven aan onderhoud en beheer door de investeerder gedurende de periode van exploitatie en met
een eventuele uitstaande hypotheekschuld
op het moment van verzilveren. De aannamen voor de verschillende parameters zijn
te vinden in Conijn et al. (2014). De door de
investeerder te realiseren kasstromen zijn
onzeker: het is per slot van rekening onbekend wanneer het langst levend lid van het
huishouden komt te overlijden. Er is daarom gebruik gemaakt van de sterftekanstabel van het Actuarieel Genootschap. Aan de
hand van deze tabel kan voor ieder lid van
een huishouden de kans berekend worden
dat hij of zij in enig jaar komt te overlijden,
waarbij voor de berekeningen is aangenomen dat het zelfstandig wonend huishouden per definitie eindigt te bestaan indien
het jongst levend lid de leeftijd van 100 jaar
bereikt. Door voor ieder huishouden voor
ieder toekomstig jaar de kans op het overlijden van het langstlevende lid te vermenigvuldigen met de waarde die de woning zou

Hierbij is VVt het verwachte vermogen zoals eerder beschreven, aq de acquisitiekos-
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ten van de polis, k de jaarlijkse kosten van
de verzekeraar, pi de kans dat de ontvanger
van de uitkering nog leeft i jaar na start vande lijfrente, rfi het risicovrije rendement bij
looptijd i, en m is de marge voor de verzekeraar. Ter controle van de aannamen voor de
parameters zijn uitkomsten op basis van (2)
vergeleken met werkelijke uitkeringen zoals aangeboden door verzekeraars. Op basis
hiervan blijkt dat de inschatting van de uitkering zoals gegeven in (2) een betrouwbaar
beeld van de werkelijkheid geeft.
Resultaten en conclusies
Op basis van de uitgevoerde berekeningen
is voor een groot aantal huishoudens uitgerekend hoe groot de uitkering zou zijn
die op basis van het door hen opgebouwde
vermogen te realiseren is. Er moet daarbij
rekening worden gehouden met het feit dat
de uitkering uit de lijfrente een bruto uitkering is: de verzilverende eigenaar-bewoner
heeft immers zijn woning verkocht en moet
nu huur betalen. Daar staat tegenover dat
de verzilverende huizenbezitter niet meer
te maken heeft met eigenaarslasten. In
de presentatie van de resultaten wordt de
netto uitkering weergegeven: de uitkering
uit de lijfrente, verminderd met de huur en
vermeerderd met de omvang van de wegvallende eigenaarslasten. In tabel 2 is een

voorbeeldberekening weergegeven voor
de verzilver-afweging van een huishouden
waarvan beide partners 75 jaar oud zijn. Er
is een markthuurniveau aangenomen van
5,5% van de leegwaarde van de woning, onderhoud en beheer zijn vastgesteld op respectievelijk 0,75% en 0,6%. Op basis van
de netto contante waarde van de markthuur
en de uitpondwaarde van de woning kan
worden berekend dat de jaarlijkse uitkering
voor het echtpaar ruim € 18.000 bedraagt.
Doordat er geen sprake is van een hypotheek kan daar een beperkte besparing in de
eigenaarslasten bij worden opgeteld: voor
de opstalverzekering en de ozb is 0,1% van
de waarde van de woning gerekend. Kosten
voor onderhoud worden niet meegerekend
aangezien ouderen in de praktijk weinig
onderhoud plegen; het meerekenen van
onderhoudsuitgaven zou de werkelijke besparing overschatten. Na aftrek van de verschuldigde huur houdt het huishouden na
het verzilveren € 3.876 per jaar over totdat
het langstlevende lid van het huishouden
overlijdt.
Deze netto uitkering wordt voor alle waarnemingen in het databestand berekend; ook
voor huishoudens die nog een hypotheekschuld hebben. De uitkomsten worden zowel weergegeven voor de situatie waarin de

tabel 2 ▶	
Eenvoudig rekenvoorbeeld van geldstromen bij verzilveren
Echtpaar, beide 75 jaar oud
Woning

€ 267.120

Hypotheek (netto)

€0

Belegger

Verzilverend huishouden

Huur

€ 14.692

Lijfrente-uitkering

€ 18.033

Onderhoud

€ 2.003

Eigenaarslasten (excl. onderhoud)

€ 534

Beheer

€ 1.603

Totale besparing

€ 18.567

Netto direct rendement

€ 11.085

Netto uitkering

€ 3.876
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figuur 2 ▶	Gemiddelde netto jaarlijkse uitkering lijfrente, huidige vs.
lange termijn parameters
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naar-bewoner overhoudt van het verzilveren
na aftrek van de kosten van het huren van
zijn eigen woning wordt negatief.
De reden dat er netto weinig overblijft voor
de eigenaar-bewoner is dat hij een belegging verkoopt met een rendement van 6%,
en deze inruilt voor een lijfrentepolis met
een impliciet rendement van ongeveer 2%.
Het grote verschil tussen de rendementen
zorgt ervoor dat het verzilveren van het
opgebouwde eigen vermogen niet aantrekkelijk is voor woningbezitters. In Conijn et
al. (2014) worden diverse scenario’s doorgerekend met andere aannamen, zoals eerder
of juist later verzilveren, een ander rendement op de lijfrentepolis (meer in lijn met
de historische rente), andere huurniveau’s
et cetera. De uitkomsten variëren vanzelfsprekend, maar leiden niet tot wezenlijk
andere resultaten. Zo resulteert een berekening met de historische rente als basis
voor het rendement op de lijfrentepolis tot
een uitkering van gemiddeld ongeveer € 550

onderzoek

parameters zijn gebaseerd op de huidige
marktomstandigheden met een lage rente
en een relatief hoogrendement op investeringen als een situatie met parameters gebaseerd op de lange termijn gemiddelden.
Uit figuur 2 blijkt dat het netto-bedrag dat
verzilverende huizenbezitters uitgekeerd
kunnen krijgen op basis van het opgebouwde vermogen in de woning nihil is. Hierbij
dient opgemerkt te worden dat de weergave
het gemiddelde netto bedrag is en geldt voor
de eigenaar-bewoners die in dat jaar zouden
kunnen verzilveren. Dit is het geval indien
het oudste lid van het huishouden de leeftijd van 75 jaar bereikt. De gepresenteerde
cijfers zijn derhalve niet cumulatief. De eerste periode blijft er een klein positief bedrag
over voor de verzilverende eigenaars. In de
eerste jaren betreft het een netto uitkering
van ongeveer € 300 per maand; vanaf 2020
is dat nog maar € 100 per maand. Op de
middellange termijn is er sprake van een
omslagpunt: het netto bedrag dat de eige-
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per maand in de eerste periode (zie figuur
1). Er is tot slot nog een scenario waarbij
geen huur wordt betaald gedurende de resterende levensduur en de eigenaar wel in
de woning mag blijven wonen (‘usufruct’
in de literatuur). Een investeerder dient in
een dergelijk scenario over diepe zakken te
beschikken; gedurende de levensduur van
het huishouden is er geen inkomsten uit
de zaak, maar is er wel sprake van management- en onderhoudskosten. Uit berekeningen blijkt dat het mediane huishouden
in een dergelijk scenario iets minder dan
€ 67.000 uitgekeerd krijgt. Indien een huishouden dit bedrag in een lijfrente investeert resulteert dat in een uitkering van iets
minder dan € 350 per maand. Indien ervoor
gekozen zou worden het huishouden zelf
te laten investeren kan wellicht een hoger
rendement gerealiseerd worden, maar het
huishouden loopt dan ook meer risico’s.
Diverse internationale studies in zowel de
Verenigde Staten als in Europa hebben aangetoond dat eigenaar-bewoners het eigen
vermogen in de woning überhaupt niet
willen aanwenden voor consumptieve doeleinden (b.v. Venti & Wise, 1990; Elsinga et
al. 2010). Vaak wordt daarbij verwezen naar
een vererfmotief; ouderen willen graag wat
nalaten aan hun kinderen (b.v. Kopczuk
& Lupton, 2007). Een sale-and-lease-back
constructie om de overwaarde te verzilveren
staat op gespannen voet met een dergelijke
wens. Het verzilverende huishouden zal de
gewenste nalatenschap door de verkoop van
de woning aan de investeerder uit het inkomen uit de lijfrente-polis moeten creëren.
Daarnaast vervalt bij vroegtijdig overlijden
het ingelegde vermogen aan de verzekeraar
en blijven nabestaanden met lege handen
achter. De berekeningen in onze studie
tonen aan dat, in lijn met vergelijkbaar
onderzoek van Venti en Wise (1991) in de
Verenigde Staten, het potentiële profijt voor
verzilverende eigenaar-bewoners beperkt
is als gevolg van rendementsverschillen
tussen de markten. De netto uitkering die

eigenaar-bewoners mogen verwachten bij
het verzilveren van hun in de woning opgebouwde vermogen in een sale-and-leaseback-constructie is gemiddeld genomen
laag. Het bedrag is zelfs dermate laag dat
het niet erg aannemelijk is dat veel huishoudens, die bovendien te kampen hebben met de emotionele weerstand die hier
sowieso tegen bestaat, hun vermogen zullen verzilveren. De mogelijkheden om het
eigen vermogen in de woning te benutten
voor een duurzame verhoging van het inkomen, zijn dus beperkt en in veel gevallen
afwezig.
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eigen woningbezit in de bekostiging van wonen, zorg en pensioen”.
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DE IMPACT OP WONINGPRIJZEN

Herontwikkeling van industrieel erfgoed1
Onlangs is de Van Nellefabriek te Rotterdam - een voorbeeld van het succesvol
herontwikkelen van industrieel erfgoed met als thema ‘Het Nieuwe Bouwen’ - gekozen tot UNESCO Werelderfgoed. Lokale beleidsmakers zien het herontwikkelen
van industrieel erfgoed als een manier om de lokale economie te stimuleren. Dit
artikel onderzoekt een aantal cases of de herontwikkeling van industrieel erfgoed
kan leiden tot positieve externe effecten op de prijs van omliggende woningen.
Resultaten tonen aan dat het ontstaan van externe effecten op woningprijzen niet
vanzelfsprekend is. Beleidsmakers die denken dat ze het succes van bijvoorbeeld
de Amsterdamse Westergasfabriek in hun eigen plaats kunnen kopiëren, moeten
zich wel realiseren dat het een uitzonderlijk en uniek project was.
door dr. Mark van Duijn, prof. dr. Jan Rouwendal en Richard Boersema MSc RE

I

n de afgelopen decennia heeft een groot
deel van de industriële bedrijvigheid de
stedelijke gebieden verlaten. Daardoor
hebben deze industriële gebieden - het terrein en daarbij behorende vastgoed - hun
originele functie verloren. Lokale beleidsmakers kunnen kiezen om het gebied te
laten zoals het is, het vastgoed te slopen
en de bestaande grond te herbestemmen,
of het vastgoed te renoveren en het terrein
te herontwikkelen. Het laatste alternatief is
voornamelijk aantrekkelijk als het industriële gebied een cultuur-historische waarde
heeft.
Externe effecten
Binnen stedelijke gebieden zijn vele industriële terreinen zo herontwikkeld dat
de cultureel-historische aspecten van het
industrieel erfgoed bewaard zijn gebleven.
Vaak wordt door beleidsmakers aangeno-

men dat de herontwikkeling een positieve
impact heeft op de kwaliteit van de omliggende woningmarkt (zie bijvoorbeeld CPB
& PBL, 2010 en SBR & Aedes, 2010). Dus,
herontwikkeling genereert externe effecten.
Deze externe effecten op woningprijzen
kunnen op meerdere manieren tot stand
komen (Schwartz et al., 2006).
Allereerst, er is literatuur waarin wordt beweerd dat de aanwezigheid van een industrieel gebied een negatieve impact heeft op
omliggende woningprijzen (De Groot & De
Vor, 2011). Het herontwikkelen van deze industriële gebieden zou dan mogelijk de negatieve externe effecten van het wonen nabij een industrieel gebied doen verdwijnen.
Ten tweede, de plannen om industrieel erfgoed te herontwikkelen worden vaak in een
vroeg stadium al bekend gemaakt. Met deze
informatie zijn rationele kopers en verkopers in staat het effect van de herontwikke-
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Data en methodologie
Om de externe effecten van het herontwikkeld industrieel erfgoed te onderzoeken,
worden de transactiedata van de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en
Vastgoeddeskundigen (NVM) tussen 1995
en 2011 gebruikt. Deze data bevatten een
groot deel (ongeveer 70%) van alle woningtransacties in Nederland. Vele (structurele)
woningkarakteristieken staan in deze dataset: transactieprijs, type woning, bouwjaar,
vloeroppervlakte, hoeveelheid kamers, et
cetera. De aanwezigheid van de X- en Ycoördinaten van de verkochte woning in de
data maakt het mogelijk om de afstand naar
het dichtstbijzijnde industriële gebied te berekenen. Vervolgens onderzoeken we alleen
de woningen die zich binnen een straal van
2km van het herontwikkeld industrieel erfgoed bevinden.
De methodologie volgt een quasi-experimentele methode die gebruik maakt van
een difference-in-difference design. Dit betekent voor dit onderzoek dat de verkochte
woningen dichtbij het herontwikkeld industrieel erfgoed worden vergeleken over de
tijd én tussen vergelijkbare woongebieden
waarbij gecorrigeerd wordt voor verschil-
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Selectie cases
Gezien de vele herontwikkelingsprojecten
in Nederland is er gekozen om vijf cases te
belichten die bekend staan als herontwikkelingsprojecten van industrieel erfgoed: Westergasfabriek (WG) (Amsterdam), Zaanse
Chocoladefabriek (ZC) (Zaandam), Villa
Augustus (VA) (Dordrecht), DRU Cultuurfabriek (DC) (Ulft) en Wooncomplex Tricot
(WT) (Winterswijk). Bij elk van deze cases ligt
de nadruk van de renovatie op het behoud van
de cultuur-historische waarde van het gebied.

Enkele details van de verschillende cases
die we gekozen hebben staan in Tabel 1. Uit
deze tabel komt duidelijk naar voren dat de
renovatieprojecten ook duidelijke verschillen hebben. Het meeste is geïnvesteerd in
de Westergasfabriek (±66M euro) met de
renovatie van het vastgoed, de grondsanering en het aanleggen van een park. Villa
Augustus en Wooncomplex Tricot zijn specifieke cases waarbij nadrukkelijk geïnvesteerd is in het exterieur van het gebied, al
zijn de investeringen niet zo substantieel
geweest als die van de Westergasfabriek.
Voor de overige cases, de Zaanse Chocoladefabriek en de DRU Cultuurfabriek, is er
niet of nauwelijks geïnvesteerd in het exterieur van het gebied maar meer in het interieur van het vastgoed.2
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ling te anticiperen en dus te kapitaliseren
in de woningprijs voordat het herontwikkelingsproject is afgerond.
Tot slot, herontwikkeling kan leiden tot positieve externe effecten voor het aanzien van
de buurt, bijvoorbeeld door het bouwen van
aantrekkelijke woningen of het aanleggen
van parken op het terrein van het industrieel erfgoed.
Dit artikel richt zich op het schatten van
deze drie verschillende externe effecten van
de herontwikkeling van industrieel erfgoed
op de prijzen van omliggende woningen.
Het schatten van externe effecten is niet
simpel. Externe effecten hebben per definitie geen geobserveerde marktprijzen. De
waarde van de externe effecten moet dan
gemeten worden op een indirecte manier,
zoals het bestuderen van prijzen van woningen in de nabijheid van herontwikkeld
industrieel erfgoed. Daarnaast is het niet
direct duidelijk welke woningen externe
effecten hebben ondervonden en hoever
deze reiken. We verwachten dat de externe
effecten geen enorme uitstralingseffecten
hebben, zoals gerapporteerd in de literatuur
(Rossi-Hansberg et al., 2011; Schwartz et al.,
2006). De uitstralingseffecten zijn hoogstwaarschijnlijk niet gelijk voor elk herontwikkelingsproject omdat de locatie, de investering en verdere details van het project
verschillend zijn. De schattingen worden
daarom ook voor elk herontwikkelingsproject apart gedaan.

Real Estate Research Quarterly | september 2014 | 15

PNL14-RERQ3-014-MARC-V-DUIN.indd 15

16-09-14 12:59

taBEL 1 ▶ OVERZICHT CASES: HERONTWIKKELING VAN INDUSTRIEEL ERFGOED
CASE

ORIGINELE FUNCTIE

NIEUWE FUNCTIE

H

Westergasfabriek
Amsterdam
Populatie: 810k

WG

Steenkoolgasfabriek

Multifunctioneel gebruik met
creatieve bedrijvigheid, diverse events, park

Villa Augustus
Dordrecht
Populatie: 280k

VA

Watertoren

Multifunctioneel gebruik met horeca,
hotel, tuin

Zaanse Chocoladefabriek
Zaandam
Populatie: 73k

ZC

Brood- / Chocoladefabriek

Multifunctioneel gebruik met creatieve
bedrijvigheid, horeca, ﬁtness

DRU Cultuurfabriek
Ulft
Populatie: 11k

DC

Ijzergieterij

Multifunctioneel gebruik met creatieve
bedrijvigheid, diverse events,
theater, bibliotheek

Wooncomplex Tricot
Winterswijk
Populatie: 24k

WT

Textielfabriek

Creatieve functie met lokale
events, wonen

BRON: WWW.KENNISBANKHERBESTEMMING.NU

len in locatie, fysieke kenmerken en het
transactiejaar. Verkochte woningen worden
voor het startjaar, tussen het startjaar en het
eindjaar en na het eindjaar van de herontwikkeling met elkaar vergeleken. Tegelijkertijd worden verkochte woningen dichtbij
het herontwikkeld industrieel erfgoed - die
dus waarschijnlijk externe effecten ondervinden - vergeleken met vergelijkbare verkochte woningen verder weg van het herontwikkeld industrieel erfgoed - die geen
externe effecten hebben ondervonden. Het
is voor de schattingsprocedure essentieel
dat de twee woongebieden - de één die externe effecten ondervindt en de ander niet

- identiek zijn. In de praktijk is het lastig, zo
niet onmogelijk, om in alle opzichten volstrekt vergelijkbare woongebieden te vinden. Daarom is dit één van de knelpunten
van deze methodologie.
De hedonische prijsmethode wordt als
uitgangspositie genomen waar de transactieprijs (in log) van een heterogeen goed
- woningen in dit geval - dient als de te verklaren variabele. Deze methode wordt gebruikt om de impliciete prijs van woningkenmerken, die worden opgenomen als
verklarende variabelen, te schatten.
De specificatie bevat een aantal verklarende
variabelen die de externe effecten en het
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OPPERVLAKTE
(HA)

KOSTEN
(IN €MLN)

2000

2003

13

66,5

2005

2007

1,8

6

2004

2009

1,9

10

2005

2009

14

14

2003

2006

0,9

21

resultaten van de quasi-experimentele
hedonische prijsmethode
Tabel 2 toont de resultaten van het geschatte model voor elk van de gekozen cases.
De steekproefgrootte van elke case bevat
de verkochte woningen binnen 2km van
het herontwikkelingsproject. De verkochte
woningen binnen 1km van het herontwikkelingsproject worden als de indexgroep
genomen. Deze indexgroep zou de externe
effecten moeten hebben ondervonden. De
verkochte woningen tussen 1km en 2km
zijn de controle groep en hebben dus geen
externe effecten ondervonden. Er wordt
aangenomen dat de verkochte woningen
binnen 1km vergelijkbaar zijn met de verkochte woningen tussen 1km en 2km van
het herontwikkelingsproject en dus dezelfde prijsontwikkeling over de tijd heb-
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verval van deze externe effecten over de
ruimte schatten. Allereerst, we voegen een
dummy variabele (VOOR) toe die 1 is als de
verkochte woning binnen een radius van
1km van het herontwikkeld industrieel erfgoed gelegen is en anders 0 is. Deze variabele refereert (uiteindelijk) naar de externe
effecten die aanwezig zijn voor de start van
de herontwikkeling. Ten tweede, we voegen
een dummy variabele (TUSSEN) toe die
1 is als aan de criteria van de VOOR variabele voldaan is en als de verkochte woning
verkocht is tussen de start en het eind van
het herontwikkelingsproject en anders 0 is.
Ten derde, we voegen een dummy variabele

(NA) toe die 1 is als aan de criteria van de
VOOR variabele voldaan is en als de verkochte woning verkocht is na het eind van
het herontwikkelingsproject. Ten vierde,
we voegen een variabele (TREND) toe die
gelijk staat aan het verschil tussen het jaar
dat de woning is verkocht en het jaar dat het
herontwikkelingsproject is geëindigd. Deze
variabele is alleen positief als het aan de criteria van de NA variabele voldaan heeft en is
anders gelijk aan 0. Op deze manier wordt
er onderzocht of er door de herontwikkeling een bepaalde positieve, negatieve of
geen trend wordt gevonden in de woningprijzen van nabije woningen na het eind
van het herontwikkelingsproject. Tot slot,
om het verval van deze drie externe effecten en van de trend over de ruimte te schatten worden de VOOR, TUSSEN, NA en
TREND dummy variabelen geïnteracteerd
met AFSTAND. Dit is de afstand tussen de
verkochte woning en het nabijgelegen industrieel erfgoed in meters. De afstand in
het kwadraat wordt ook geïnteracteerd met
de bovenstaande dummy variabelen om te
onderzoeken of het verval over de ruimte
lineair, concaaf of convex is.
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EINDE
HERONTWIKKELING
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taBEL 2 ▶ RESULTATEN VAN DE QUASI-EXPERIMENTELE HEDONISCHE PRIJSMETHODE*
WESTERGASFABRIEK
WG

Steekproefgrootte
Indexgroep
Controle groep

< 2000m
0-1000m
1000-2000m

VILLA AUGUSTUS
VA

< 2000m
0-1000m
1000-2000m

Voor
Voor * Afstand
Voor * Afstand²

-0,1379
0,00018
-3,56E-08

***
*

(0.02680)
(0.00011)
(9.62e-08)

-0,0244
0,0007
-5,39E-07

Tussen
Tussen * Afstand
Tussen * Afstand²

0,0715
-0,00023
1,57E-07

**
*

(0.03000)
(0.00013)
(1.20e-07)

-0,1000
0,000211
-1,61E-07

(0.06280)
(0.00023)
(1.99e-07)

Na
Na * Afstand
Na * Afstand²

0,1160
-0,00010
-3,10E-08

***

(0.02900)
(0.00012)
(1.12e-07)

-0,0620
0,000284
-2,34E-07

(0.07550)
(0.00028)
(2.30e-07)

Trend
Trend * Afstand
Trend * Afstand²

0,0044
-2,04E-05
2,20E-08

(0.00300)
(1.24e-05)
(1.23e-08)

0,00864
-6,60E-05
5,74E-08

(0.03930)
(0.00013)
(1.07e-07)

Structurele karakteristieken
Buurtkarakteristieken
Bouwperiode dummies
Jaar dummies
Buurt dummies
Observaties
Aangepaste R²

*

***
***

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

10405
0,915

6128
0,858

(0.06210)
(0.00020)
(1.55e-07)

*DE TE VERKLAREN VARIABELE IS LN(TRANSACTIEPRIJS). DE COËFFICIENTEN VAN DE CONTROLE VARIABELEN VOOR DE CASES
KUNNEN OPGEVRAAGD WORDEN BIJ DE AUTEUR. ROBUUSTE STANDAARDFOUTEN ZIJN GERAPPORTEERD TUSSEN HAAKJES.
SIGNIFICANTIENIVEAU OP 90, 95, EN 99% ZIJN, RESPECTIEVELIJK, AANGEGEVEN ALS *, **, ***.

ben ondergaan behalve het effect van de
herontwikkeling. Op deze manier filteren
we de externe effecten van het industrieel
erfgoed en de herontwikkeling van andere
niet-waargenomen investeringen en ontwikkelingen.
De eerste kolom van Tabel 2 bevat de regressieresultaten voor de Westergasfabriek case
(WG). Door de log-lineaire structuur van

het model is het mogelijke om de coëfficienten in Tabel 2 te interpreteren als procentuele veranderingen.
Voor de WG geldt dat de coëfficiënt van de
VOOR variabele significant verschillend
van nul is en het laat zien dat er negatieve
externe effecten waren voor de start van de
herontwikkeling van de WG. Woningen
heel dichtbij de WG (Afstand = 0) waren
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< 2000m
0-1000m
1000-2000m

DRU CULTUURFABRIEK
DC

< 2000m
0-1000m
1000-2000m

WOONCOMPLEX TRICOT
WT

< 2000m
0-1000m
1000-2000m

-0,0867
0,000283
-1,86E-07

***
***
***

(0.02100)
(6.69e-05)
(5.69e-08)

-0,0330
7,74E-05
1,37E-07

(0.21500)
(0.00102)
(1.04e-06)

0,0592
-0,000422
3,99E-07

0,0628
-0,000136
6,63E-08

**

(0.02470)
(9.48e-05)
(8.31e-08)

0,0440
-9,60E-05
-5,86E-08

(0.16400)
(0.00082)
(8.26e-07)

-0,0772
0,000271
-2,26E-07

0,0127
6,18E-05
-9,79E-08

(0.04000)
(0.00017)
(1.61e-07)

-0,0281
-4,94E-05
-6,83E-08

(0.24200)
(0.00115)
(1.16e-06)

0,1840
-0,00036
1,67E-07

**

(0.08930)
(0.00030)
(2.33e-07)

0,0493
-0,000218
2,16E-07

(0.03360)
(0.00013)
(1.22e-07)

-0,000726
6,88E-06
1,49E-08

(0.02090)
(9.61e-05)
(9.51e-08)

-0,0471
7,50E-05
-2,92E-08

*

(0.02720)
(9.06e-05)
(7.18e-08)

*

9282
0,860

x
x
x
x
x
799
0,856

***
***

(0.05020)
(0.00016)
(1.29e-07)
(0.06840)
(0.00023)
(1.87e-07)

onderzoek

x
x
x
x
x
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ZAANSE CHOCOLADEFABRIEK
ZC

x
x
x
x
x
2674
0,825
DATA: NVM, CBS.
SOFTWARE: GIS, STATA.

sen de 1km en 2km van de WG.
De coëfficiënt van de TUSSEN variabele is
positief en significant verschillend van nul
voor de WG. Dit betekent dat de negatieve externe effecten van de WG verdwenen
zijn. In plaats daarvan worden er positieve
externe effecten gevonden tussen de start
en eind van de herontwikkeling van de
WG. Dit suggereert dat huiseigenaren de
herontwikkeling anticiperen en kapitaliseren in hun woningprijs. Woningen vlakbij

service

ongeveer 14% (= 0.138*100) minder waard
dan vergelijkbare woningen tussen de 1km
en 2km van de WG voor de start van de
herontwikkeling. Dit negatieve externe effect nam met 1.8% af voor elke 100m op
een significantieniveau van 90%. Dus als
een woning op 300m van de WG staat en
voor de start van de herontwikkeling van de
WG verkocht zou worden, was het 8.4% (=(
0.138+(300*0.00018))*100) minder waard
geweest dan een vergelijkbare woning tus-
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de WG (Afstand = 0) waren ongeveer 7%
meer waard dan vergelijkbare woningen
tussen de 1km en 2km van de WG tussen
de start en eind van de herontwikkeling.
Dit positief externe effect nam met 2.3% af
voor elke 100m. Het anticipatie effect lijkt
dus na ongeveer 300m (=0.0715/0.00023)
te verdwijnen.
De externe effecten van de herontwikkeling
kunnen worden afgeleid van de coëfficiënten van de NA variabele. Voor de WG is de
coëfficiënt positief en significant verschillend van nul. Woningen binnen 1km van
de WG zijn ongeveer 12% meer waard dan
vergelijkbare woningen op 1km en 2km van
de WG na de herontwikkeling. De negatieve
externe effecten voor de herontwikkeling
zijn verdwenen en de positieve externe effecten zijn nog groter geworden vergeleken
met de periode tussen de start en eind van
de herontwikkeling. De interactie variabelen tussen NA en AFSTAND en de TREND
variabelen zijn niet significant Dit suggereert dat er geen verval van de externe effecten zijn over de ruimte en tijd voor de WG
na de herontwikkeling.
De overige kolommen van Tabel 2 bevatten
de regressieresultaten voor de andere herontwikkelingsprojecten. Deze laten zien dat
de negatieve externe effecten - als deze al
aanwezig zijn - inderdaad verdwijnen na de
start van het herontwikkelingsproject. Vergeleken met de WG worden positieve externe effecten nauwelijks gegenereerd. Voor de
Zaanse Chocoladefabriek (ZC) lijkt er een
anticipatie effect te zijn, maar dit positieve
externe effect verdwijnt na de herontwikkeling van de ZC. Voor Wooncomplex Tricot
(WT) lijken er nauwelijks negatieve externe
effecten en geen anticipatie effecten te zijn,
maar wel positieve externe effecten na de
herontwikkeling van de WT. Deze positieve
externe effecten lijken van korte duur te zijn
omdat deze met bijna 5% per jaar afnemen.
Gevoeligheidsanalyses zijn uitgevoerd om
de resultaten te testen op robuustheid. Het
eerder genoemde knelpunt kan bijvoorbeeld

aangepakt worden door de methodologie uit
te breiden met matching estimators zoals de
veelal gebruikte propensity score matchingprocedure. De resultaten zijn vergelijkbaar.
Meer informatie over deze toepassing in de
context van herontwikkeling kan worden
gevonden in Van Duijn et al. (2014).
Conclusies
Uit de quasi-experimentele hedonische
prijsmodellen is gebleken dat het herontwikkelen van industrieel erfgoed niet vanzelfsprekend positieve externe effecten op
woningprijzen genereert. De externe effecten zijn ook niet hetzelfde voor de verschillende cases die onderzocht zijn. De nabijheid van een industrieel terrein wordt vaak
gezien als een negatieve extern effect. Dit
artikel laat zien dat dit niet altijd het geval
hoeft te zijn. Zijn er wel negatieve externe
effecten dan verdwijnen deze aan het begin
van de herontwikkeling. Dit suggereert dat
er anticipatie effecten zijn. De woningprijzen passen zich al aan voordat het gebied is
herontwikkeld.
Als de herontwikkeling voor significante
veranderingen zorgt in de buurt kan dat
gevolgen hebben voor het aanzien van de
buurt. Op deze manier kunnen er ook positieve externe effecten ontstaan tijdens en
na de herontwikkeling. Alleen voor de Westergasfabriek in Amsterdam vinden we blijvende positieve externe effecten na de herontwikkeling. Er is nog wel een discussie te
voeren of deze effecten alleen zijn ontstaan
door de herontwikkeling van het industrieel
erfgoed ook door andere niet-waargenomen
investeringen en ontwikkelingen in de omgeving.
De verschillen in externe effecten tussen de
cases zijn waarschijnlijk te verklaren door
de locatie, de grootte van de investering en
andere details van het herontwikkelingsproject. Een (substantiële) investering in
het exterieur van het industrieel erfgoed
op de juiste locatie lijkt de grootste kans
te hebben op het genereren van positieve
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externe effecten, zoals gebeurd is voor de
herontwikkeling van de Westergasfabriek.
Dit suggereert ook dat beleidsmakers voorzichtig moeten zijn met het kopiëren van
succesvolle herontwikkelingsprojecten in
hun eigen plaats. Er is namelijk geen onesize-fits-all beleid voor het herontwikkelen
van industrieel erfgoed.
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voetNOTEn
1 Dit artikel is een beknopte versie van Van Duijn et al. (2014).
2	Er zijn plannen om het gebied rondom de DRU Cultuurfabriek te herontwikkelen waar meer aandacht wordt besteed aan
het exterieur van het gebied. In de technische appendix van het volledige artikel staat meer informatie over elk van de
herontwikkelingscases.
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VERSCHILLEN TUSSEN 5 EUROPESE LANDEN

Belang van huisvestingskenmerken
In de huidige Europese economie, sterk gebaseerd op kennisorganisaties, zijn de
medewerkers de belangrijkste productiefactor. Het Corporate Real Estate Management (CREM) wordt naast kostenbesparing dan ook opgedragen om de medewerkers in hun gebouwen zo optimaal mogelijk te ondersteunen bij hun activiteiten.
Steeds vaker wordt daarbij voor het zogeheten Nieuwe Werken (HNW) gekozen,
waarbij kantoren worden omgezet in een activiteit-gebaseerde werkomgeving. Medewerkers kunnen daarin op basis van hun eigen voorkeuren kiezen om bepaalde
activiteiten op bepaalde typen werkplekken uit te voeren. Multinationals kiezen er
vaak voor om daarbij hetzelfde concept wereldwijd in te voeren. Uit onderzoek is
echter gebleken, dat de nationale cultuur van invloed is op hoe medewerkers hun
werkomgeving ervaren en gebruiken. Wellicht is het invoeren van een identieke
werkomgeving in verschillende landen dus niet een strategie die tot een optimale
ondersteuning van medewerkers leidt.
door dr. ir. Rianne Appel-Meulenbroek, dr. ir. Astrid Kemperman,
ir. Marianne Liebregts, Tim Oldman BA

O

m een optimale werkomgeving te
kunnen creëren, is het essentieel
om inzicht te hebben in de behoeften en het gedrag van de medewerkers die
er gebruik van zullen gaan maken (Oseland,
2009). Als bij het inrichten van de werkomgeving onvoldoende met deze voorkeuren
rekening wordt gehouden, kan het lang duren voordat zij de gemaakte veranderingen
accepteren. Ze kunnen zich zelfs tegen het
hele idee achter HNW keren en de geplande
nieuwe werkstijl dwarsbomen. Volgens Bijl
(2009) heeft ongeveer 80% van de cases
waar HNW werd ingevoerd niet tot meetbaar succes geleid.

Het is al lang bekend dat cultuur consequenties heeft voor hoe mensen denken,
zich gedragen, problemen oplossen, beslissingen nemen en hun omgeving vormgeven (Hall, 1976). Daarbij worden 5 cultuurniveaus onderscheiden (Karahanna et al,
2005): groep, organisatie, industrie, land,
land overschrijdend. Cultuur bestaat uit
waarden en gewoontes, waarbij waarden
de kern zijn en het moeilijkst te beïnvloeden (Hofstede, 1991). Volgens Karahanna et
al is de organisatie en groep cultuur meer
gebaseerd op gewoontes, terwijl de nationale cultuur van landen meer afhangt van
waardes en normen. Omdat deze laatste
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Een belangrijke doelstelling van HNW
(naast kosten overwegingen) is het verhogen van de productiviteit van medewerkers.
Haynes et al (2000) laten zien, dat ook medewerkers zelf vinden dat de werkomgeving
een belangrijke invloed op hun producti-

service

Op deze vragen is getracht antwoord te geven middels een exploratief onderzoek van
een bestaande database met resultaten van
enquêtes onder medewerkers uit diverse
(Europese) landen. Deze database van Leesman (www.leesmanindex.com) bevat naast
metingen over tevredenheid met bestaande
werkomgevingen, namelijk ook data over
het belang dat medewerkers toekennen aan
hun diverse activiteiten en de huisvestings-

Werkplek activiteiten, kenmerken
en faciliteiten
HNW en de daarbij gebruikte activiteitgebaseerde werkomgevingen worden (zoals
de naam al doet vermoeden) vormgegeven
om de verschillende activiteiten van medewerkers optimaal te ondersteunen. Deze
activiteiten moeten dan ook de basis zijn
voor besluitvorming over de werkomgeving
(Raymond & Cunliffe, 1997). Er kunnen
verschillende typen activiteiten worden onderscheiden in kantoororganisaties, waarbij
het aantal gebruikers verschilt en ook of
deze meer formeel of informeel zijn en of
ze (on)gepland zijn (Tabak, 2009; Mooij,
2002). Appel-Meulenbroek, Groenen &
Janssen (2011) beschrijven een complete
classificatie van mogelijke activiteiten gebaseerd op het proefschrift van Tabak (zie
Tabel 1, 1e kolom) en bestudeerden daarmee
het gebruik van HNW omgevingen. De
door Leesman gespecificeerde activiteiten
in hun database (zie 2e kolom) sluit goed
bij deze indeling aan. Sommige activiteiten
zijn wat algemener verwoord (bijv. individueel werk), maar de soorten bijeenkomsten en presentaties zijn juist nog verder
uitgesplitst. Uit de analyse zal blijken of
deze verdere opsplitsing nodig is (zie onderzoeksaanpak).

onderzoek

1.	Is er verschil tussen landen in het door
medewerkers toegekende belang aan
werk gerelateerde activiteiten?
2.	Is er verschil tussen landen in het door
medewerkers toegekende belang aan de
kenmerken en faciliteiten van de werkomgeving die deze activiteiten moeten
ondersteunen?

kenmerken en faciliteiten die deze zouden
kunnen ondersteunen. Juist dit toegekend
belang zal met statistische analyses op significante verschillen tussen medewerkers
uit verschillende landen worden onderzocht. Echter allereerst wordt in de volgende paragraaf middels een literatuur review
getoond, dat deze database volledig en dus
geschikt is voor dergelijk onderzoek.

thema: eres special

moeilijker te veranderen zijn, is het dus des
te belangrijk dat de werkomgeving daarbij
aansluit. Doordat multinationals in alle landen een kopie van het ontwerp opleggen bij
het invoeren van HNW (Steelcase, 2009)
wordt echter aan deze culturele verschillen
voorbij gegaan.
Het onderzoek door Steelcase heeft wel verschillen laten zien in hoe ontwerpers in verschillende landen de werkplek zouden willen vormgeven. En ook de manier waarop
medewerkers de werkomgeving ervaren en
gebruiken bleek eerder al van nationale cultuur afhankelijk te zijn (Plijters, 2012). Dergelijke post-occupancy evaluaties hebben
waardevolle inzichten gegeven, maar waren
wel verbonden aan een bestaande werkomgeving. Voor het ontwerpen van moderne
kantoorinrichtingen is het wellicht interessanter om juist inzicht te krijgen in wat
medewerkers in het algemeen belangrijk
vinden in hun werkomgeving, zonder daarbij naar een bestaande situatie te refereren.
Voor multinationals is het vervolgens interessant om te kijken of dit verschilt tussen
landen. De belangrijkste vragen van dit onderzoek zijn dan ook:
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tabel 1 ▶	
Taxonomy van activiteiten
Taxonomie van activiteiten (vertaald van
Appel-Meulenbroek, Groenen & Janssen, 2011)

Activiteiten in Leesman database

Achter de computer

Individuele routine taken

Schrijven

Individueel gefocust werk achter bureau

Lezen

Lezen

Telefoneren

Telefoneren

Archiveren

Individueel gefocust werk elders dan aan eigen bureau

In een meeting

Video conferenties
Ontvangen van bezoekers
Privé gesprekken
Vertrouwelijke werkgerelateerde gesprekken
Leren van anderen
Geplande ontmoetingen
Grotere groepsbijeenkomsten
Samen geconcentreerd werken
Samenwerken aan creatieve taken

Informele gesprekken

Informele sociale interactie
Informele ongeplande ontmoetingen
Privé gesprekken

Presenteren

Audio conferenties
Papieren of materialen uitspreiden

Lunch

Technisch of specialistisch materieel/materiaal
gebruiken
Relaxen, pauzeren

Toilet bezoek
Koffie pauze
Andere pauze

viteit heeft. Bovendien is aangetoond dat
tevreden medewerkers productiever zijn
(Inalhan, 2009; Van der Voordt, 2004). De
relevante kenmerken en faciliteiten van de
werkomgeving om het toegekend belang
van over te bepalen, zijn dan ook uit grootschalige empirische studies over medewerkerstevredenheid en –productiviteit verzameld (zie Tabel 2 + 3). Echter, er is in deze
literatuur geen eenduidige definitie wat de

kenmerken van de werkomgeving zijn en
welke faciliteiten daarbinnen beschikbaar
worden gesteld. In dit onderzoek zijn kenmerken gedefinieerd als aspecten van de
werkplek zelf (o.a. bureau, controle over
temperatuur, zie Tabel 2) in overeenstemming met de hoofdcategorie ‘huisvesting’
uit de NEN 2748. Onder faciliteiten worden
alle aspecten van het totale kantoor verstaan,
wat in de NEN 2748 onder de hoofdcatego-
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Brill et al. 2001

Batenburg en Van der
Voordt, 2008

Barber, 2001

Kenmerken in Leesman
database

Mogelijkheid om individueel geconcentreerd te
werken

• Kantoor layout
• Niet door geluid
verstoord worden

Stilte ruimte
Privacy

Stilte ruimtes
Scheidingen tussen bureaus
of ruimtes
Afstand tussen werkplekken
Geluid niveaus

Goede condities voor
spontane sociale interactie

• Informele ontmoeting ruimtes

Atrium en gemeenschappelijke
ruimtes

Goede condities om ongestoord te ontmoeten en in
groepen te werken

• Formele ontmoeting
ruimtes

Grote vergaderruimtes
Kleine vergaderruimtes

Ergonomisch comfort
en genoeg ruimte voor
kantoor attributen

Werk omgeving
• Grootte
• Bureau + comfort
• Scherm/toetsenbord
• Stoel + comfort
• Ergonomische hulpmiddelen
• Werkplek layout
Diensten
• Archief opslag
Psychologisch
• Plek voor persoonlijke spullen

Goede condities om naast
elkaar te werken en te
onderbreken voor een kort
gesprek

• Kantoor layout
• Oriëntatie in kantoor

Mensen die voorbij je bureau
lopen
Variatie in typen werkplekken

Kleine afstand tot collega’s en makkelijk elkaar
kunnen vinden

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid collega’s

Opslag ruimte Mogelijkheid werkplek te personaliseren Ergonomische
meubels
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tabel 2 ▶	
Kenmerken van de werkomgeving

Stoel
Bureau
Archief opslag
Persoonlijke opslag
Mogelijkheid werkplek te
personaliseren

onderzoek

Goede plekken om te
pauzeren1
Diensten
• ICT
• helpdesk
• Presentatie hulpmiddelen

State-of-the-art technologie

Goede verlichting en
daglicht toetreding

Klimaat
• Temperatuur
• Ventilatie
• Lucht kwaliteit
• Daglicht
• Verlichting
• Akoestiek
• Geluidsniveau

Verlichting controle
Buiten raam

Natuurlijk licht
Kantoorverlichting

Persoonlijke invloed op
lucht kwaliteit en temperatuur

• Individuele klimaat
controle
• Individuele verlichting controle

Individuele klimaat
controle

Temperatuur controle
Lucht kwaliteit

service

Toegang tot de benodigde
technologie
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rieën ‘diensten en middelen’ en ‘ICT’ valt
(o.a. parkeren, restaurant, schoonmaak, zie
Tabel 3). Wederom lijken de variabelen in de
Leesman database goed bij de bestaande li-

teratuur aan te sluiten. Van de diensten die
door Batenburg en Van der Voordt (2008)
zijn onderscheiden is alleen over ‘openingstijden gebouw’ geen informatie aanwezig.

tabel 3 ▶ Faciliteiten in de werkomgeving
Taxonomie van faciliteiten (Batenburg en Van der
Voordt, 2008)

Faciliteiten in Leesman database

Receptie

Receptie Hospitality

Post kamer

Post kamer

Openingstijden gebouw

-

Kantine

Restaurant, kantine

Koffie/thee machines

Thee, koffie + versnaperingen

Schoonmaak

Schoonmaak

Schoon en netjes

Netheid

Beveiliging en surveillance

Beveiliging

Reservering gesloten kamers
Reservering project ruimtes

Bureau/kamer reserveringssystemen

Presentatie middelen

Audio visuele voorzieningen

ICT

Computer voorzieningen
Telefoon voorzieningen
Print voorzieningen
Remote access werk files of netwerk
In-office netwerk connectiviteit
Netwerk toegang voor gasten

Goede plekken om te pauzeren

Informele break out zones
Leisure faciliteiten op de site of dichtbij

1

Dit zijn volgens onze definities faciliteiten en dus te vinden in Tabel 3

Onderzoeksaanpak
Leesman verzamelt data door werknemers
in organisaties middels enquêtes te vragen
of zij de aspecten uit de eerder getoonde
lijsten met activiteiten, kenmerken van de
werkomgeving en faciliteiten wel of niet
belangrijk vinden. Vervolgens wordt voor
de belangrijk gevonden aspecten gevraagd
hoe tevreden men daarover is in hun hui-

dige omgeving. De gegevens werden door
Leesman verzameld middels een online
vragenlijst. Een URL link gaf medewerkers
toegang tot de online enquête gehost op
de server van Leesman. Leesman gebruikt
deze gegevens voor het meten en benchmarken van de prestaties van de fysieke
werkomgeving van een organisatie vanuit
de mening van de gebruikers. Zo kunnen
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de respondenten aangegeven of deze wel
of niet belangrijk zijn voor hen tijdens het
werk. Deze vraag is dus algemeen gesteld
en niet met een bepaald doel (bijv. productiviteit of welzijn) voor ogen. Omdat het
lange lijsten met activiteiten, kenmerken
en faciliteiten betreft, is voor dit onderzoek
elke lijst eerst aan een factoranalyse onderworpen om met een kleinere set factoren
te kunnen werken bij de verschil analyses
tussen landen. Hiervoor is principale componenten analyse gebruikt met Varimax rotatie. Er zijn factoren onderscheiden tot een
eigen waarde kleiner of gelijk aan 1. De factoren zijn vervolgens gelabeld op basis van
de variabelen die op deze factor het zwaarst
laadden. Vervolgens zijn de gemiddelde
factor scores per land met Anova en F-tests
getoetst op significante verschillen tussen
de landen.

onderzoek

Resultaten en discussie
Belang van verschillende activiteiten
Uit de lijst van 21 activiteiten konden 4 factoren worden geëxtraheerd (zie Tabel 5).
Deze factoren geven een helder inzicht in
het werkproces van hedendaagse kenniswerkers. Naast faciliteit afhankelijke werkzaamheden (routinetaken, pauzeren, papieren uitspreiden) benadrukken de andere
drie factoren de bekende paradox tussen
communicatie en concentratie op kantoor.
De communicatie-activiteiten werden opgesplitst in twee vormen van communicatie,

thema: eres special

hun klanten zien welke gebouwen volgens
medewerkers niet goed presteren en waar
dat aan ligt. De antwoorden over toegekend
belang worden alleen gebruikt om te selecteren waarover tevredenheid gemeten moet
worden. Voor dit onderzoek is echter juist
deze informatie over belangrijkheid nader
geanalyseerd los van meningen over de bestaande werkomgeving.
De database is momenteel de grootste beschikbare databron over werkplek effectiviteit met in september 2014 al meer dan
65.000 respondenten. Waar de WODI database van het CfpB (zie De Been & Beijer,
2014) voornamelijk gevuld is met enquêtes
onder Nederlandse medewerkers, is Leesman gestart in de UK, maar al heel snel ook
over de grenzen gegevens gaan verzamelen. In 2010 werden de eerste vragenlijsten
voorgelegd aan medewerkers en in 2013
(toen dit onderzoek plaatsvond) hadden al
35.901 werknemers deze ingevuld. Omdat
95% van de respondenten uit Europa kwamen, zijn voor deze studie 32.006 respondenten uit de 5 best vertegenwoordigde Europese landen geselecteerd (zie Tabel 4). Uit
sommige landen waren nog maar kleine(re)
hoeveelheden respondenten aanwezig dan
andere (UK is nog steeds verreweg de grootste groep), waardoor slechts voorzichtige
conclusies worden getrokken over verschillen tussen sommige landen.
Voor alle variabelen (activiteiten, werkomgeving kenmerken en faciliteiten) hebben

tabel 4 ▶ Geselecteerde respondenten uit de Leesman Database
Land

Aantal locaties
7

Aantal respondenten

% van totaal

280

0,9 %

Duitsland

7

79

0,2 %

Nederland

12

990

3,1 %

204

21.129

66,0 %

12

9.528

29,7 %

242

32.006

100,0 %

UK
Zweden
Totaal

service

Frankrijk
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namelijk interactie (o.a. vertrouwelijke vergaderingen, conferenties) en collaboratie
(o.a. creatief denken en leren van anderen).
Deze splitsing is in overeenstemming met
kennismanagement en samenwerking literatuur (Kahn, 1996), waarbij interactie
wordt benoemd als korte en veelal door
de werkzaamheden bepaalde ontmoetingen en collaboratie als een bewustere en
ongestructureerde langdurige relatie. Een
aantal gezamenlijke activiteiten laadden
opvallend genoeg niet het hoogst op deze
2 communicatie factoren, waar ze eigenlijk
wel thuis lijken te horen (en ook redelijk
hoog op scoorden). Nader onderzoek naar
de vele soorten ontmoetingen zou moeten
uitwijzen waarom dit zo is. Voor nu zijn de
factoren gelaten zoals ze o.b.v. de data gevormd zijn.
In het algemeen worden de activiteiten in
de factor concentratie door veel meer werknemers als belangrijk aangemerkt (gem.
81% met als hoogste uitschieter 94% van
de respondenten vindt individueel gefocust
werk achter bureau belangrijk), dan de activiteiten in de andere 3 factoren (collaboratie
52%, faciliteit afhankelijk 49% en interactie
42%). Dit is duidelijk niet in lijn met de toegenomen focus van kennisorganisaties op
communicatie en kennisdeling en de vaak
genoemde trend dat het kantoor alleen nog
zou blijven bestaan om te ontmoeten. Deze
medewerkers van vele kantoororganisaties
in Europa denken daar duidelijk anders
over en willen ook individuele en concentratie vergende activiteiten op kantoor kunnen
uitvoeren. Het kantoor als pure ontmoetingsplek waarbij concentratiewerk thuis of
onderweg wordt gedaan, lijkt daarmee een
utopie als naar de voorkeuren van de huidige medewerkers wordt gekeken. Onderzoek
naar tevredenheid en productiviteit op de
werkplek laat ook zien dat concentratieproblemen anders tot ontevredenheid kunnen
leiden (De Been & Beijer, 2014).
Kijkend naar verschillen tussen de Euro-

pese landen (zie Tabel 6) wordt duidelijk
dat het land waar medewerkers werkzaam
zijn voor alle factoren significant beïnvloedt
welke activiteiten het belangrijkst worden
gevonden. Waar Nederland en Zweden
meer belang hechten aan collaboratie (de
vergaande vorm van samenwerking), hechten de Duitsers en Fransen relatief meer
waarde aan (de meer gestructureerd plaatsvindende vorm van samenwerking) interactie. De meest negatieve (gestandaardiseerde) waarde voor Nederland bij deze factor
laat zien dat wij interactie relatief het minst
belangrijk vinden.
Belang van kenmerken en faciliteiten
De factoranalyse over het belang van de
kenmerken en faciliteiten in de werkomgeving heeft 7 relevante factoren opgeleverd,
die de werknemers moeten ondersteunen
bij hun activiteiten (zie Tabel 7). In de eerste factor zijn zowel een aantal kenmerken
als een aantal faciliteiten gegroepeerd, die
samen zorgen dat het werk onafhankelijk
van een vaste werkplek kan worden uitgevoerd (o.a. variatie in typen werkplekken en
ICT). Drie verschillende design kenmerken
van de werkomgeving kwamen als aparte
factoren naar voren, te weten klimaat, personalisatie + privacy en vergaderruimtes.
De meeste faciliteiten kwamen samen op
een factor gebouwgebonden diensten (o.a.
receptie, beveiliging, restaurant). Kantoor
equipment (o.a. computer, printer) en het
meubilair (bureau/stoel) kwamen als 2 afzonderlijke factoren van materieel op de
werkplek.
In het algemeen worden de typische aspecten die rondom HNW en activiteit-gebaseerde werkomgevingen veel besproken
worden, te weten privacy en het plaatsonafhankelijk werken, door relatief minder
medewerkers als belangrijk genoemd dan
andere factoren. Het hoogste aantal medewerkers noemde de factor bureau/stoel
belangrijk (96%), gevolgd door kantoor
equipment (88%), klimaat (73%), verga-
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,112

,222

,239

% medewerkers dat belangrijk vindt

,581

concentratie

Vertrouwelijke werk gerelateerde gesprekken

Werkplek activiteiten

Interactie

Faciliteit
afhankelijke
activiteiten

Factoren
Collaboratie

(N=32006)

49

Privé gesprekken

,379

,035

,312

,132

34

Audio Conferenties

,657

,253

-,019

,208

48

Grotere groepsbijeenkomsten

,594

,265

,246

,142

44

Ontvangen van bezoekers

,661

,104

,193

,153

48

Individueel gefocust werk elders dan
aan eigen bureau

,426

,259

,290

-,059

37

Video conferenties

,703

,216

,147

-,022

30

Samen geconcentreerd werken

,172

,641

,070

,226

60

,270

,742

,071

,003

44

,205

,621

,222

,095

55

Leren van anderen

,039

,583

,454

-,023

51

Individuele routine taken

,019

,130

,635

,152

53

Lezen

,210

,274

,340

,331

58

Informele sociale interactie

,210

,386

,447

,158

51

Papieren of materialen uitspreiden

,398

,306

,448

-218

47

Technisch of specialistisch materieel/materiaal gebruiken

,398

,306

,448

-,218

27

Relaxen, pauzeren

,233

,178

,563

,073

56

-,097

-,021

,187

,641

94

,310

,340

,012

,507

72

Informele ongeplande ontmoetingen
Geplande ontmoetingen

,325

,277

-,094

,557

81

Telefoon gesprekken

,286

-,042

,295

,508

88

Eigen waarde

3,188

2,523

2,351

1,688

% verklaarde variantie

15,182

12,013

11,197

8,037

invoeren van HNW wel vaak grote discussiepunten.
Kijkend naar verschillen tussen de 5 Europese landen (zie Tabel 8), wordt duidelijk
dat met name Frankrijk en Duitsland relatief meer belang hechten aan het plaatsonafhankelijk kunnen werken. Dit is opmerke-

service

derruimtes (69%) en de gebouwgebonden
diensten (64%). Zeer opvallend werden
dus personalisatie + privacy (59%) en het
plaatsonafhankelijk kunnen werken (51%),
maar door iets meer dan de helft van de
respondenten belangrijk gevonden aan
een werkomgeving. Dit zijn echter bij het

onderzoek

Samenwerken aan creatieve taken
Creatief denken

Individueel gefocused werk achter bureau
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tabel 5 ▶ Factor analyse belang van activiteiten
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tabel 6 ▶ BELANG ACTIVITEITEN FACTOrEN PEr LAND
Gemiddelde Factor Score

interactie

collaboratie

Faciliteit afhankelijke activiteiten

concentratie

landen
Frankrijk (N=280)

,11

-,05

-,17

-,20

Duitsland (N=79)

,48

,12

-,20

-,35

Nederland (N=990)

-,25

,20

,03

-,19

Zweden (N=9528

,08

,36

-,19

,02

uK (N=21129)

-,03

-,17

,09

,01

Total

,00

,00

,00

,00

F-test

F=39,861

F=494,767

F=126,508

F=16,740

P waarde

P=,000

P=,000

P=,000

P=,000

(GESTANDAARDISEERDE WAARDE MET GEMIDDELDE 0)

lijk, gezien het feit dat niet veel bedrijven in
deze landen HNW al hebben geïmplementeerd. Werknemers uit de UK noemen dit
relatief minder vaak belangrijk, terwijl zij
juist wel vaak in activiteit gebaseerde werkomgevingen werken. Misschien is dit voor
hen al zo evident geworden, dat de werknemers niet meer over de noodzaak van deze

kenmerken en faciliteiten nadenken. Gebouwgebonden diensten worden vooral in
de UK vaker als belangrijk genoemd. Blijkbaar waarderen medewerkers uit de UK
verschillende werkomgeving factoren anders dan op het vasteland van West-Europa.
Zweedse werknemers onderscheiden zich
dan weer van de rest met meer nadruk op

Bureau / stoel

Kantoor
equipment

Vergaderruimtes

Personalisatie +
privacy

Klimaat

Werkomgeving kenmerken
en faciliteiten

Gebouwgebonden diensten

Factoren
Plaatsonafhankelijk werken

(N=32006)

% medewerkers dat
belangrijk vindt

tabel 7 ▶ FACTOr ANALySE BELANG VAN KENmErKEN EN FACILITEITEN

Variatie in typen werkplekken

,587

,262

,166

,234

,163

-,068

-,012

32

Toegankelijkheid collega’s

,433

,207

,309

,168

,167

,115

-,004

53

Audio visuele equipment

,682

,161

,107

,104

,074

,073

,022

38

In office netwerk connectivity

,524

,015

,210

-,032

,187

,310

,064

74

Remote access werk files of
netwerk

,618

,050

,130

-,020

,158

,257

,040

64

Netwerk toegang voor gasten

,681

,201

,077

,214

,095

,044

,014

35

Informele break out zones

,401

,296

,201

,163

,336

,051

,009

59

Atrium en gemeenschappelijke
ruimtes

,285

,554

,191

,193

,135

-,048

,085

56
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% medewerkers dat
belangrijk vindt

Vergaderruimtes

Personalisatie +
privacy

,055

,139

,154

-,173

,290

82

,441

,085

,223

,047

-,153

,102

48

Hospitality diensten

,477

,532

,062

,233

,0476

,004

-,003

34

Post kamer

,214

,606

,155

,230

,070

,214

-,022

56

Thee, koffie + versnaperingen

-,015

,351

,161

-,038

,146

,063

,283

93

Receptie

,247

,626

,125

,181

,110

,113

,010

53

Beveiliging

,230

,591

,223

,120

,043

,220

-,022

59

Algemene schoonmaak

-,030

,488

,377

-,063

,11-

,308

,005

86

Algemene netheid

,068

,563

,375

,032

,084

,242

-,025

74

Natuurlijk licht

,118

,207

,309

,168

,167

,115

-,004

79

Kantoorverlichting

,162

,227

,634

,209

,093

,179

,061

70

Temperatuur controle

,056

,171

,603

,078

,042

,189

,098

84

Lucht kwaliteit

,229

,145

,684

,176

,065

,034

,068

70

Geluid niveaus

,169

,086

,673

,186

,151

,016

,068

78

Mensen die voorbij je bureau
lopen

,222

,164

,502

,397

,115

-,028

,053

59

Scheidingen tussen bureaus of
ruimtes

,153

,029

,202

,648

,128

,011

,113

60

Persoonlijke opslag

-,045

,202

,083

,477

,148

,343

,091

83

Archief opslag

,375

,205

,098

,516

,028

,138

-,016

41

Mogelijkheid werkplek te
personaliseren

,166

,174

,117

,656

,000

,081

,038

53

Afstand tussen werkplekken

,178

,131

,196

,623

,096

,105

,012

56

Stilte ruimtes

,378

,109

,2167

,185

,487

-,061

,056

65

Grote vergaderruimtes

,195

,150

,099

,095

,783

,153

,032

73

Kleine vergaderruimtes

,142

,111

,142

,044

,815

,167

,053

80

Desk room booking systemen

,398

,205

,174

,181

,447

,132

,032

57

Computer equipment

,130

,020

,120

,033

,044

,640

,210

95

Telefoon equipment

,146

,107

,136

,189

,106

,617

,133

86

Printer equipment

,099

,216

,184

,179

,160

,533

,074

84

Bureau

,023

,040

,077

,101

,023

,190

,797

96

Stoel

,043

,040

,106

,055

,016

,186

,799

96

Eigen waarde

3,711

3,480

3,287

2,634

2,219

1,982

1,589

% verklaarde variantie

10,030

9,407

8,883

7,118

5,996

5,358

4,296

Bureau / stoel

,424

,385

Kantoor
equipment

Klimaat

,055

Leisure faciliteiten onsite of
dichtbij

SERVICE

Restaurant, kantine

Werkomgeving kenmerken
en faciliteiten

ONDERZOEK

Gebouwgebonden diensten

Plaatsonafhankelijk werken

Factoren
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(N=32006)
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Bureau / stoe

Kantoor
equipment

Vergaderruimtes

Personalisatie
+ privacy

Klimaat

Countries

Plaatsonafhankelijk werken

Mean
Factor
Scores

Gebouwgebonden diensten

tabel 8 ▶ Belang werkomgeving factoren per land

Frankrijk (N=266)

,62

-,42

-,30

-,52

-,24

,05

-,30

Duitsland (N=59)

,60

-,44

,11

-,17

-,12

-,12

-,33

Nederland (N=929)

,01

-,17

,04

,02

-,27

-,20

-,02

Zweden (N=9489)

,14

-,26

,12

-,03

,20

-,18

,05

UK (N=20728)

-,07

,13

-,05

,02

-,07

,09

-,02

Total

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

F-test

F=105,79

F=290,42

F=56,23

F=23,76

F=143,10

F=131,15

F=15,92

P waarde

P=,000

P=,000

P=,000

P=,000

P=,000

P=,000

P=,000

het belang van vergaderruimtes. Personalisatie + privacy is relatief minder belangrijke
voor medewerkers uit Duitsland en Frankrijk. Wederom zijn de verschillen tussen de
landen voor alle factoren significant.
Conclusies en aanbevelingen
De database van Leesman laat significante
verschillen zien in toegekend belang aan
aspecten voor en faciliteiten in de werkomgeving tussen de 5 onderzochte Europese
landen. Dit, terwijl Europa toch ook een bepaalde gemeenschappelijke cultuur begint
te creëren. Het lijkt daarmee aannemelijk,
dat de verschillen in waardes en normen
tussen verder van elkaar verwijderde landen
(bijv. NL, China en Mexico) een nog groter
verschil in toegekend belang aan zowel
werk gerelateerde activiteiten als de werkomgeving zullen laten zien. Het invoeren
van identieke werkomgevingen in verschillende landen zal voor multinationals wellicht wel de gewenste efficiëntie voordelen
opleveren, maar mogelijk niet in elk land de
gezochte stijging in productiviteit en medewerkerstevredenheid. Met de verwachte
daling van de beroepsbevolking (in WestEuropese landen) in de komende decennia,

wordt de werkomgeving bovendien een belangrijker onderdeel bij het aantrekken van
de beste kenniswerkers (Puybaraud, 2007).
Voorzichtigheid lijkt geboden bij internationale besluitvorming rondom CREM en
het lijkt aan te raden om lokale gebruikersbehoeften beter in kaart te brengen. Bovendien kunnen ervaren (en vooral lokale)
change managers mogelijk het implementatie proces van HNW beter begeleiden.
Deze eerste resultaten over toegekende belangrijkheid laten zien, dat onderzoeken
naar voorkeuren en mogelijk ook naar tevredenheid (zowel van CRE managers als
door academici) wellicht naar minder verschillende kenmerken en faciliteiten van
de werkomgeving hoeven te vragen. Hierdoor kunnen vragenlijsten onder medewerkers korter worden en dus minder tijdrovend zijn. In plaats van te vragen over
alle verschillende faciliteiten en kenmerken, kan het belang van en de tevredenheid met slechts deze zeven componenten
worden bestudeerd. Alleen onderdelen die
zeer negatief scoren onder medewerkers
zouden dan in meer detail kunnen worden
geanalyseerd met de uitgebreidere lijsten
om specifieke verbeteringen in de werk-
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omgeving te identificeren.
Aanbevelingen voor verder onderzoek naar
de relatie tussen cultuur en de werkomgeving zijn (naast het herhalen met evenredige aantallen respondenten voor alle landen)
o.a. vergelijkbaar onderzoek onder landen
met sterker van elkaar verschillende culturen en het zoeken naar verklaringen voor
de gevonden verschillen. Ook vergelijkend
onderzoek naar de invloed van de 5 verschillende cultuurniveaus op de werkomgeving
is nog niet gedaan. Dit soort onderzoek
geeft meer inzicht in gebruikersbehoeften
en kan CRE managers helpen bij het bereiken van gestelde doelen rondom het verhogen van medewerkerstevredenheid en –productiviteit en het invoeren van HNW.

onderzoek
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Real Estate Research Quarterly signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
wetenschapsgebieden die relevant zijn voor de vastgoedsector: economie,

thema: eres special

CALL FOR PAPERS MAART 2015

sociale geografie, bouwkunde, planologie maar ook bijvoorbeeld bestuurskunde.
De uitgave biedt een podium voor onderzoek, analyses en discussies die
bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de vastgoedsector.
Voor de editie maart 2015 roept de redactie auteurs op rond het thema

De toekomst van grote steden

en technologische ontwikkelingen, eigen initiatief vs. sturende overheid, aandacht voor de
(her-)ontwikkeling op gedrag van gebruikers
en publiek, de rol van de binnenstad, et cetera.
Het thema mag breed worden uitgelegd.

In dit themanummer willen wij ons richten
op de toekomst van de grote steden, de gevolgen voor vastgoed en tevens de invloed van
vastgoed daarop. We zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in onderzoeken over de (her-)ontwikkeling van de binnenstad, perifere en (her-)
ontwikkeling van allerhande detailhandel, vormen van gebruik van vastgoed en transformatie, infrastructuur, nieuwe verdienmodellen

Auteurs die een bijdrage willen leveren, kunnen voor 15 december 2014 een korte opzet
van het artikel inzenden. Het concept artikel
dient uiterlijk 31 januari 2015 en het definitieve
artikel dient uiterlijk 10 maart 2015 binnen te
zijn bij de redactie.

De redactie daagt academici en praktijkmensen uit artikelen in te sturen die passen bij dit
onderwerp.

onderzoek

De Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur
(“Rli”) bracht op 23 april 2014 het advies ‘De
toekomst van de stad: de kracht van nieuwe
verbindingen’ uit. De Rli reflecteert enerzijds
dat steden steeds belangrijker worden in
de mondiale economie, maar anderzijds in
Nederland aan verdienvermogen dreigen te
verliezen door een gebrek aan agglomeratiekracht. Maatschappelijk initiatief ten aanzien
van bijvoorbeeld de inrichting van de buurt
(tuinen en parken), het gezamenlijk opwekken
van energie, maar ook initiatieven als crowd
funding en/of gebiedsfondsen lijken in opmars De (traditionele) verhoudingen tussen
partijen en actoren lijken te verschuiven en
nopen tot een andere kijk op steden.

Behalve artikelen binnen het thema, is het ook
altijd mogelijk om buiten het thema artikelen
in te sturen. De bijdrage moet zijn gebaseerd
op eigen wetenschappelijk of toegepast onderzoek, of becommentarieert onderzoek van
derden.

service
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VERBETERING VAN HET REFERENTIEBEELD

Energieverbruik in de utiliteitssector¹
Energiebesparing in de utiliteitsbouw is voor de rijksoverheid een beleidsprioriteit
zoals onder meer blijkt uit het in september 2013 afgesloten ‘Energieakkoord voor
duurzame groei’. Een probleem bij het bepalen van het besparingspotentieel is
dat er nog geen goed inzicht is in de totale voorraad utiliteitsgebouwen en het
energieverbruik per gebouwtype. Zoveel als we weten over de woningvoorraad, zo
weinig weten we over de utiliteitsbouw. Door diverse databronnen slim met elkaar
te combineren is een eerste inschatting gemaakt van het oppervlak en totaal gasen elektriciteitsverbruik per gebouwtype, waarbij ook een relatie is gelegd naar de
economische sector. Dit artikel geeft de belangrijkste resultaten, methodiek en achtergronden van dit onderzoek.
door drs. ing. J.M. Sipma

I

n opdracht van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) in 2013 de
kwaliteit van het ‘referentiebeeld’ van de
utiliteitsbouw verbeterd. Het referentiebeeld betreft o.a. onderscheiden gebouwtypen, voorraadgegevens, inzicht in de
verdeling naar gebouwgrootte, leegstand,
energie-intensiteiten, huidig energiegebruik, penetratiegraad van maatregelen en
het besparingspotentieel. Een verbeterd
referentiebeeld maakt het mogelijk om de
potentie van energiebesparingsmaatregelen van utiliteitsgebouwen eenduidig te
beschrijven. In dit artikel behandelen we
de resultaten van het eerste deel van het
onderzoek; de voorraadgegevens en energieverbruiken. Het besparingspotentieel en
gerelateerde investeringskosten en arbeidseffecten komt hier niet aan de orde. In het
vervolg van dit artikel wordt eerst de onder-

zoeksmethode besproken. Daarna volgen
de belangrijkste resultaten met betrekking
tot voorraadgegevens en energieverbruiken
per gebouwtype. Het artikel sluit af met een
discussie en aanbevelingen.
Onderzoeksmethode
In tegenstelling tot woningen, was er tot
voor kort relatief weinig bekend over voorraadgegevens en energiegebruik van utiliteitsgebouwen. Met de komst van de Basisadministratie Gebouwen (BAG) en de
zogenaamde Klantenbestanden (KB) van
het CBS is dit inzicht sterk verbeterd.
In de Klantenbestanden van het CBS wordt
de levering van elektriciteit en aardgas via
het openbare net aan bedrijven gegeven. De
data is geaggregeerd naar het niveau van
economische sectoren volgens de Standaard
Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008). Het gaat
daarbij om de levering via het openbaar net,
inclusief de levering van het openbare net
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De uitdaging binnen dit onderzoek was in
essentie om zo veel mogelijk beschikbare
data met elkaar in relatie te brengen. Dit
betreft naast de BAG en Klantenbestanden,
ook voorraadgegevens die worden aangeboden door commerciële bedrijven, eerder

De BAG gebruiksfunctie ‘winkel’ omvat
echter diverse gebouwtypen. Deze voorraad
kan verder opgedeeld worden naar energie
relevante gebouwtypen. Er is gekozen voor
‘winkels met koeling’ en ‘winkels zonder
koeling’. Via een andere bron is bekend
welke voorraden hier bij horen (Locatus,
2013), deze zijn in Tabel 1 ingevuld in kolom 1A. Ook is bekend dat de BAG tevens
de ‘groothandels’ onder de gebruiksfunctie
‘winkel’ schaart (Waarderingskamer, 2012).
Hieraan is de restvoorraad toegevoegd. De
gehele BAG voorraad in m² met gebruiksfunctie ‘winkel’ is nu verdeeld over drie gebouwtypen.

service

Het één is niet zo maar met het ander te
vergelijken. Uit bovenstaande volgt dat de
BAG uit gaat van ‘gebruiksfuncties’, wat
niet gedetailleerd genoeg is om energetisch
gezien belangrijke gebouwtypen te onderscheiden. De Klantenbestanden gaan uit
van de eerder genoemde economische sectoren op het niveau van hoofdafdelingen.
Een economische sector is wat anders dan
een gebouwtype.

We gaan er hierbij in principe van uit dat het
verbruik volgens de CBS Klantenbestanden
data betreft met een relatief grote nauwkeurigheid. Het wordt gezien als een ‘baken om
naar toe te navigeren’. Dit is de enige data
welke we bij voorkeur niet aanpassen. Tijdens het onderzoek is steeds geverifieerd of
dit uitgangspunt altijd houdbaar is. Uiteindelijk worden er vraagtekens gezet bij het
verbruik voor de sector gezondheidszorgsector; deze kan vooralsnog niet op grond
van voorraadgegevens beschreven worden.
Hier moet beter naar gekeken worden.

onderzoek

De BAG omvat een database waarin alle
gebouwen van Nederland zijn opgenomen.
Van ieder gebouw is het oppervlak bekend.
Ook is aan ieder gebouw een zogenaamde
‘gebruiksfunctie’ toegekend, dat veel overeenkomst vertoont met de ‘gebruiksfunctie’ uit het bouwbesluit. Er zijn in totaal 11
gebruiksfuncties. De gebruiksfunctie ‘kantoor’ is direct bruikbaar om het gelijknamige gebouwtype te onderscheiden; andere
gebruiksfuncties omvatten nog diverse gebouwtypen.

zijn geschat in vergelijkbare onderzoeken
en her en der beschikbaar zijn via brancheorganisaties. Vervolgens is een ‘iteratieve
puzzel’ ingericht, waarmee het gasverbruik
op grond van voorraadgegevens is bepaald
(route 1) en is vergeleken met het gasverbruik volgens de CBS Klantenbestanden (route 2). Wanneer het verbruik op
grond van voorraadgegevens (route 1) niet
overeenkomt met het verbruik volgens de
CBS Klantenbestanden (route 2), worden
de meest onzekere parameters van route 1
aangepast, binnen de grenzen van logische
bandbreedtes. Tabel 1 en de toelichting
ernaast verduidelijken deze strategie met
een voorbeeld van de economische sector
Handel.
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aan bedrijvennetten. Door bedrijven zelf geproduceerde elektriciteit voor eigen gebruik
is niet in deze cijfers opgenomen. De cijfers
zijn berekend op basis van gegevens uit de
aansluitingenregisters van de beheerders
van de openbare netten van elektriciteit en
aardgas. Van alle netbeheerders in Nederland zijn gegevens verkregen. De cijfers
over 2010 en 2011 zijn inmiddels definitief
(CBS, 2014). De data is door ECN bewerkt,
zo is er een graaddagencorrectie toegepast,
is er gecorrigeerd voor warmteverbruik en
is specifiek voor de sector gezondheidszorg
geëvalueerd of de inzet van warmtekrachtkoppeling (WKK) goed in de statistiek is
verwerkt.
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tABeL 1 ▶ coNcEPTuELE VooRsTELLING mATcH GAsVERBRuIk VoLGENs cBs
sTATIsTIEk EN oP GRoND VAN VooRRAADGEGEVENs (sEcToR HANDEL)

BaG
gebruiksfunctie
binnen SBi2008
hoofdafdeling
G HanDEL
Kantoor
Winkel
Winkel
Winkel
industrie
industrie
overig

1A

1B

Gebouwtype binnen
SBi2008 hoofdafdeling

oppervlak
gebouwtype
mln m2 BVo

Gasintensiteit,
inclusief
leegstand

Kantoor
Winkel met koeling
Winkel zonder koeling
Groothandel
Bedrijfshal; opslag, distributie
autobedrijf
overig
ToTaaL

8
6
24
15
75
22
2
151
Route 1

14
17
12
5
4
10
18
7

BRon: (SipMa, 2014)

Om het gasverbruik van deze gebouwen te
weten, is het gasverbruik per vierkante meter nodig; de zogenaamde gas-intensiteit.
Hiervoor is een inventarisatie gemaakt van
beschikbare gegevens en een keus in gemaakt. In kolom 1B is deze ingevuld.
In kolom 1C volgt via de eenvoudige vermenigvuldiging 1A*1B het totaal gasverbruik per gebouwtype, op grond van voorraadgegevens (1098 mln m3/jaar, route 1).
Wanneer het totaal hiervan niet overeenkomt met het verbruik volgens de Klantenbestanden van het CBS (route 2), worden
de meest onzekere parameters van route
1 aangepast, binnen de grenzen van logische bandbreedtes. Dit proces continueert,
totdat de verbruiken zo veel mogelijk overeenkomen. Aan het eind van dit proces
mag er van uitgegaan worden dat hiermee
de meest waarschijnlijke voorraadgegevens en verbruiken per gebouwtype bepaald zijn. Bovendien is hiermee de relatie
tussen economische sectoren en gebouwtypen in beeld gebracht.

Gekozen gebouwtypen
Er is een zeer grote verscheidenheid aan typen utiliteitsgebouwen; dit loopt uiteen van
bijv. een ‘bloemist’ tot een ‘industriële productiehal’. Bovendien lopen ‘gebouwtypen’
en ‘branches’ door elkaar heen, afhankelijk
van een gekozen uitgangspunt of van definitiekwesties. Voor dit onderzoek zijn gebouwtypen onderscheiden die energetisch
relevant zijn. De ‘bloemist’ wordt hierbij
bijv. geschaard onder de ‘winkels zonder
koeling’.
Een gebouwtype kan energetisch relevant
zijn omdat een individueel gebouw van
dat type relatief veel energie verbruikt. Een
voorbeeld is een datacenter. Een gebouwtype kan echter ook energetisch relevant zijn
omdat de totale voorraad van dat type relatief veel verbruikt. Een voorbeeld is het hoge
verbruik van de ‘eet- en drinkgelegenheden’
binnen de horeca.
De gekozen 24 gebouwtypen staan vermeld
in tabel 2.
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1c / 2

2

Gasverbruik mln
m3/jaar op grond
van voorraadgegevens

procentueel
verschil

Gasverbruik mln
m3/jaar op
grond van cBS
statistiek
G HanDEL

toelichting tabel 1:

117
92
278
69
286
214
41
1098

0,1%

1097
Route 2

Belangrijkste resultaten

woningen ligt rond de 850 mln. m². Daarnaast is er ruim 200 mln. m² dat zowel een
utiliteits- als een woonfunctie heeft; een
voorbeeld hiervan is een kantoor aan huis.
Onderstaande figuur 1 geeft de procentuele
verhoudingen van deze voorraden, gebaseerd op de Basisregistratie Adressen en
Gebouwen (BAG).

onderzoek

Oppervlak
Utiliteitsgebouwen zijn alle gebouwen in
Nederland die geen woning zijn. Het totaal
oppervlak aan utiliteitsgebouwen is bepaald
op afgerond 600 mln. m² BVO (Bruto
Vloer Oppervlak). Het totaal oppervlak aan

Vanuit de BaG is bekend wat de totale
voorraad aan gebouwen is in nederland,
uitgedrukt m2 brutovloeroppervlak (BVo).
ieder gebouw heeft hierbij een gebruiksfunctie toegekend gekregen, b.v. ’winkel’
of ‘kantoor’. Het Economisch instituut
voor de Bouw (EiB) heeft de BaG voorraden gekoppeld aan economische sectoren volgens de SBi2008 systematiek.
Een economische sector wordt ook wel
een ‘hoofdafdeling’ genoemd. Zodoende
is bijv. bekend welke BaG voorraden bij
de ‘handel’ staan; dit wordt in Tabel 1 getoond (151 mln. m2 BVo).

thema: er
u erso ps ep ae n
c i ar le a l e s t at e s o c i e t y

1c = 1A * 1B

fiGuur 1 ▶ PRocENTuELE VERDELING GEBouwENVooRRAAD (1,6 mRD m2 BVo)
verDeLiNG BAG vOOrrAAD NAAr GeBruiKSfuNCtie

36%

52%
ﬁguur 1 geeft de procentuele verhoudingen
van deze voorraden, gebaseerd op de Basisregistratie adressen en Gebouwen (BaG).
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13%

Woonfunctie
Overlap
Utiliteitsfunctie

BRon: BEWERKTE GEGEVEnS BaG (KaDaSTER)
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Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) onderscheidt 20 economische sectoren op het aggregatieniveau van ‘hoofdafdelingen’, waarbinnen zich bedrijven en
instellingen bevinden met een bepaalde
‘economische activiteit’.
Een belangrijk resultaat van dit onderzoek
is dat nu de relatie tussen economische
sectoren en 24 gebouwtypen is bepaald.
Hiermee is bekend uit welke gebouwvoorraden een bepaalde sector bestaat
en hoeveel gas- en elektriciteit deze verbruiken. Dit is belangrijk omdat het CBS
(Centraal Bureau voor de Statistiek) het
gas- en elektriciteitsverbruik relateert aan
economische sectoren, terwijl besparingspotentiëlen berekend worden via typische
gebouwkarakteristieken. Voorbeelden hiervan zijn gas- en elektriciteitsintensiteiten,
penetratiegraden van energiebesparende
maatregelen en de bijbehorende besparingskengetallen.
Het energiebesparingsbeleid van BZK
richt zicht op de gebouwde omgeving. Dit
omvat huishoudens en utiliteitsgebouwen. Utiliteitsgebouwen bevinden zich in
alle economische sectoren; bijv. binnen de
industrie, de landbouw en de dienstensector. Binnen de industrie zijn ‘Meerjarenafspraken’ gemaakt om het energieverbruik
te reduceren. Deze verantwoordelijkheid
ligt niet bij BZK maar voornamelijk bij het
ministerie van Economische Zaken. Het
ministerie van BZK is daarom met name
geïnteresseerd in het energieverbruik en
het besparingspotentieel van de utiliteitsgebouwen binnen specifiek de dienstensector.
In de economische sectoren die gezamenlijk de dienstensector vormen (hoofdafdeling G t/m U), bevindt zich 473 mln.m²
BVO aan utiliteitsgebouwen (79% van het
totaal). De overige utiliteitsgebouwen staan
met name in de industrie (hoofdafdeling C).

De bedrijfshallen nemen maar liefst 31%
van de totale voorraad binnen de dienstensector voor hun rekening. Het begrip ‘bedrijfshal’ was echter een containerbegrip
binnen dit onderzoek en heeft bovendien
een sterke overlap met ‘groothandels’; het
verdient aanbeveling dit verder op te delen. Een eerste opdeling zou kunnen zijn
bedrijfshallen waar een productieproces
plaatsvindt, bedrijfshallen die uitsluitend
voor opslag en overslag dienen, en bedrijfshallen waar productkoeling plaatsvindt.
Kantoren omvatten 18% van het totaal oppervlak, gevolgd door ‘winkels zonder koeling’ en ‘eet- en drinkgelegenheden’ (horeca) met ieder 6%.
Grootteklassen gebouwen
Er zijn studies gedaan naar de gemiddelde
grootte voor de gehele voorraad van een
gebouwtype. Vanuit (Bak, 2011) is dit bijv.
bekend voor kantoren (vanaf een bepaald
minimale afmeting). Er zijn ook studies gedaan waarbij de voorraad van gebouwtypen
is opgedeeld naar grootteklassen. Een voorbeeld is het onderzoek van Geon (Olthof,
2012). De verdeling naar gebouwgrootte vertoont over het algemeen geen normaalverdeling; er zijn veel meer kleine gebouwen
dan grote.
In Tabel 2 wordt de gemiddelde grootte per
gebouwtype gegeven.
Aantal gebouwen
Door uit te gaan van een de gemiddelde
gebouwgrootte van Tabel 2, is bepaald hoeveel individuele gebouwen er per type zijn.
Hieruit volgt dat er in totaal ruim 450.000
utiliteitsgebouwen in Nederland staan, waarbij de kleine gebouwen domineren. Ruim
90% hiervan staat bij de dienstensector. De
winkels zonder koeling omvatten de meeste
gebouwen; 22% van het totale aantal binnen
de dienstensector. Kantoren en horecagelegenheden volgen met respectievelijk 17% en
16% (zie ook Figuur 2).
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DEFINITIE GEBouwTyPEs

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

23
24

435
1.989
2.961
1.495
1.500
1.500
250
4.460
20.664

BRoN

nVM/Geon/Ecn
Locatus
Locatus
Geon
pantheia
Geon
RGD
Mobius, Geon
Mobius, Geon
Mobius, Geon
Rekenkundig
Mobius, Geon
Mobius, Geon
EBVu
RGD
Mobius, Geon
Zwembaden branche
Zwembaden branche
Mobius, Geon
Ecn schatting
Ecn schatting
Ecn schatting
Bedrijfshal
RGD

Door uit te gaan van een gemiddeld jaarlijks
gas- en elektriciteitsverbruik per m² BVO
(de energie-intensiteit), is bepaald hoeveel
gas- en elektriciteit per gebouwtype wordt
verbruikt. De ervaring leert dat de gemiddelde intensiteit voor een gebouwtype zonder procesgebonden energieverbruik, grotendeels bepaald wordt door de gemiddelde
energetische staat van het gebouwtype. Met
het toepassen van energiebesparende maatregelen neemt deze intensiteit door de jaren
heen af. De intensiteiten voor gebouwen
waar ook procesgebonden energieverbruik
plaatsvindt, vertoont een veel grotere bandbreedte. Hier spelen factoren als economi-

service

Jaarlijks energieverbruik
Het energieverbruik van gebouwen binnen
de dienstensector kan getypeerd worden als
hoofdzakelijk ‘gebouwgebonden’ en ‘persoonsgebonden’. Voorbeelden zijn gasverbruik voor ruimteverwarming via een HR-ketel en elektriciteitsverbruik voor het bereiden
van warmtapwater via elektrische boilers. Het
gebouwtype ‘bedrijfshal’ kan hiernaast ook
‘procesgebonden’ energieverbruik hebben;
een voorbeeld zijn de autoreparatiebedrijven,
die ook binnen de dienstensector staan. De
bedrijfshallen die binnen de industrie staan
hebben uiteraard een zeer groot aandeel aan
procesgebonden energieverbruik.

1.228
521
321
2.371
4.460
996
19.910
1.316
7.500
7.935
2.374
11.144
3.002
337
8.433

onderzoek

16
17
18
19
20
21
22

GEBouw GRooTTE m2 BVo

Kantoor
Winkel met koeling
Winkel zonder koeling
Groothandel
Bedrijfshal; opslag, distributie
autobedrijf
Laboratorium
onderwijs primair
onderwijs Secundair
onderwijs uni/HBo
onderwijs overig
Ziekenhuis
Verpleeghuis
Groepspraktijk
openbaar bijeenkomstgebouw
(bijv. theater, museum)
Horeca; eten en drinken
Zwembad
Sauna
Sport accommodatie
Hotel
Logies overig
Logies gezondheidszorg
(relatie verpleeghuis)
overig (vaak ov-gerelateerd; station)
penitentiaire inrichting
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tABeL 2 ▶ GEkoZEN GEBouwTyPEN EN GEmIDDELDE GRooTTE PER GEBouw
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sche groei een veel grotere rol. Dit betekent
dat we redelijk in staat zouden moeten zijn
om op grond van deze intensiteiten en
voorraadgegevens het totaal gas- en elektriciteitsverbruik binnen de dienstensector
te berekenen. Voor de voorraad binnen de
industrie is dit lastiger en zou rekening gehouden moeten worden met een veel grotere bandbreedte.

antwoordelijk voor het grootste aandeel gasverbruik (gezamenlijk 47%). Dit geldt ook
voor het elektriciteitsverbruik, alleen dan
in een andere volgorde (gezamenlijk 63%).
Interessant is dat bij de handhaving van de
Wet Milieubeheer vaak niet de prioriteit
wordt gelegd bij horeca en of bedrijfshallen,
terwijl deze juist zo dominant aanwezig zijn
qua voorraad en qua verbruik.

In totaal verbruiken de gebouwen binnen
de dienstensector gezamenlijk 181 PJ aan
gas en 128 PJ aan elektriciteit per jaar. Een
PJ (Peta Joule) gas komt overeen met 31,6
mln. m³ gas. Een PJ elektriciteit komt overeen met 278 mln. kWh elektriciteit. Ter vergelijk; de huishoudens verbruiken bij elkaar
ongeveer 340 PJ aan gas en 83 PJ aan elektriciteit. Deze vergelijking zegt overigens
nog niets over de verhoudingen in besparingspotentieel. Kantoren, bedrijfshallen en
eet- en drinkgelegenheden (horeca) zijn ver-

Figuur 2 vat het voorgaande samen. De figuur geeft de procentuele verdeling van het
totaal gas-, en elektriciteitsverbruik naar
gebouwtype. Het gaat om de voorraad die
zich binnen de dienstensector bevindt. De
tabel is gesorteerd op aandeel gasverbruik.
Alleen de 14 gebouwtypen met een aandeel
groter dan 1,5% worden getoond; samen
zijn deze verantwoordelijk voor ruim 90%
van het verbruik. De laatste twee kolommen
geven het aandeel in oppervlak en in aantal
gebouwen.

figuur 2 ▶ Procentuele verdeling
Gebouwtype	

% PJ gas verbruik % PJ elektriciteits- % BVO mln m2
% Aantal
	verbruik		gebouwen

Kantoren
Bedrijfshallen
Horeca, eten en drinken
Groepspraktijken
Winkels zonder koeling
Verpleeghuizen
Ziekenhuizen
Sport accommodaties
Autobedrijven
Logies overig
Onderwijs secundair
Onderwijs primair
Sauna’s
Winkels met koeling
Overige 10 gebouwtypen
Totaal Diensten

20%
17%
10%
6%
6%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
10%

19%
34%
11%
3%
6%
3%
2%
3%
4%
2%
1%
1%
0%
5%
7%

18%
31%
6%
4%
6%
3%
2%
4%
5%
3%
4%
3%
0%
1%
12%

17%
8%
16%
13%
22%
1%
0%
3%
5%
2%
1%
3%
0%
3%
7%

181

128

473

409.000

Procentuele verdeling gasverbruik (181 PJ), elektriciteitsverbruik (128 PJ), totale voorraad
(473 mln. m2 BVO) en aantal gebouwen (409.000) in de dienstensector, naar gebouwtype

Bron: (Sipma, 2014)
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Conclusie
In dit onderzoek is een verbeterd referentiebeeld ontstaan van de gebouwen in de
utiliteitssector. Een belangrijk resultaat van
dit onderzoek is ook dat de relatie tussen
economische sectoren en 24 gebouwtypen
is bepaald. Hiermee is bekend uit welke gebouwvoorraden een bepaalde sector bestaat
en hoeveel gas- en elektriciteit deze verbruiken. Dit maakt het mogelijk om energiebesparingsmaatregelen van deze gebouwen
per economische sector nauwkeurig in
kaart te brengen.

service

Over de auteur

onderzoek

Wanneer wordt ingezoomd op een enkel
gebouwtype is het verstandig wat voorzichtiger te zijn. De mate van deze voorzichtigheid hang af van het gekozen gebouwtype
en de databeschikbaarheid ervan.
Het is mogelijk dat gebouwen met een dubbele gebruiksfunctie de match beïnvloeden.
Dat wil zegen, wat de totalen voor de dienstensector kan beïnvloeden is keuzes die
gemaakt worden rondom het definiëren
van gebouwen die zowel een utiliteits- als
woonfunctie hebben. Dus de kantoren-,
paramedische praktijken-, en winkels aan
huis; en b.v. de aanleunwoningen in beheer
van verzorgingshuizen. Aangegeven is dat
maar liefst 13% van de gehele voorraad in
Nederland zo’n dubbele gebruiksfunctie
heeft. Met deze voorraad kan geschoven
worden, afhankelijk van het uitgangspunt
van de onderzoeker of beleidsmaker. Met
betrekking tot dit onderwerp is het nog niet
geheel duidelijk in hoeverre de uitgangspunten voor de BAG en Klantenbestanden
van elkaar verschillen.

Het is verstandig parallelle trajecten van
dataverzameling in te richten. Een concreet
voorbeeld hiervoor is de dataverzameling
tijdens de handhaving van de Wet Milieubeheer. Dit betreft energie-intensiteiten en de
energetische staat van gebouwen. Het verdient aanbeveling om de handhaving van de
Wet Milieubeheer in de praktijk zodanig uit
te voeren, dat verzamelde data van individuele gebouwen uiteindelijk geanonimiseerd
beschikbaar komen voor verdere analyses.
In dat verband worden er op dit moment gebouwen bezocht en wordt geïnventariseerd
welke maatregelen nog niet zijn toegepast.

thema: er
u erso ps ep ae n
c i ar le a l e s t at e s o c i e t y

Discussie en aanbevelingen
Het gebruik van de BAG staat eigenlijk nog
in de kinderschoenen. Steeds meer organisaties maken er gebruik van en steeds meer
al bestaande databases worden met de BAG
gecombineerd. Bovendien zal de nauwkeurigheid van de BAG toenemen naarmate
gemeenten foutieve invoeren corrigeren.
Ook zullen de Klantenbestanden zich doorontwikkelen en een hogere graad van nauwkeurigheid bereiken. Dit betekent ongetwijfeld dat de voorraadgegevens en verbruiken
zoals in dit onderzoek bepaald, na verloop
van tijd een update verdienen
Echter, het is goed om te beseffen dat dit
voornamelijk tot verschuivingen van voorraden en verbruiken tussen gebouwtypen
zal leiden, en niet zozeer tot een drastische
aanpassing van totalen. Voor macro-economisch onderzoek wordt de nauwkeurigheid
van de huidige resultaten dan ook als voldoende beschouwd.

Drs. ing. J.M. Sipma is onderzoeker bij
het Energieonderzoek Centrum Nederland, unit Beleidsstudies.

Real Estate Research Quarterly | september 2014 | 43

PNL14-RERQ3-036-JEFFREY-SIPMA.indd 43

16-09-14 12:59

voetNOTEn
1 De volledige rapportage ‘Verbetering referentiebeeld utiliteitssector’ kan gedownload worden via de website van ECN;
www.ecn.nl/publicaties/ECN-E--13-069. Er wordt ook een Excel file aangeboden met daarin opgenomen de belangrijkste
data.
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Leren van bloemkoolwijken

thema: eres special

SUCCESVOLLE RUIMTELIJKE PRINCIPES

Professionals uit de woningbouwwereld maken nog weinig gebruik van de leerpunten uit bestaande wijken bij het ontwerpen van toekomstige woonomgevingen.
Ook zijn zij niet goed op de hoogte van de waardering van de bewoners zelf voor de
opzet van bijvoorbeeld de openbare ruimte of parkeeroplossingen. Een combinatie
van ruimtelijke analyse en marktonderzoek levert concrete randvoorwaarden op
voor het ontwerp van woonwijken met een hoge waardering door de eindgebruikers. Dat is de conclusie van een onderzoek dat Bouwfonds Property Development
en de faculteit Bouwkunde van de TU Delft samen uitvoerden.
door ir. Joris Quaedflieg en ir. Harald Mooij

principes te ontdekken die succesvol zijn
gebleken en die in een toekomstige opgave
opnieuw toegepast kunnen worden? En is
die kennis ook nuttig voor de verbetering
van bestaande wijken?

service

Deze vragen lagen ten grondslag aan een
onderzoek2 van Bouwfonds Property Development in samenwerking met de faculteit
Bouwkunde van de TU Delft naar kansrijke
kenmerken van ‘bloemkoolwijken’. Deze
naam verwijst naar een ruimtelijke structuur van slingerende wegen met doodlopende aftakkingen – net als de roosjes in
een bloemkool. In bredere zin wordt met
deze term gedoeld op de woningbouwproductie in Nederland vanaf eind jaren ‘60 tot
midden jaren ‘80. Deze wijken beslaan zo’n
20% van de bestaande Nederlandse woningvoorraad3. Het belangrijke aandeel in
de voorraad, de typerende ruimtelijke opzet,
en de aanname dat er gemiddeld genomen
nog naar tevredenheid wordt gewoond,
motiveerden de keuze voor bloemkoolwijken als onderwerp van het onderzoek.

onderzoek

D

e ontwikkeling van de Nederlandse
woningbouw in de tweede helft van
de 20ste eeuw is te lezen als een
serie opeenvolgende reacties tegen trends
en overtuigingen van slechts enkele jaren
eerder. In de naoorlogse wederopbouw
wonnen licht, lucht en ruimte voor iedere
woning het van de traditionele gesloten
bouwblokken in de als ongezond bestempelde binnenstad. In reactie op de monotonie en anonimiteit van deze seriematige
productie gingen de zogenoemde ‘bloemkoolwijken’ van de jaren 1965-1985 uit van
kleinschalige buurten met een sterk gemeenschappelijk karakter. Herwaardering
van een meer stedelijke wooncultuur in de
jaren ‘80 maakte hier weer een einde aan,
waarna het individuele suburbane ideaal
in de jaren ’90 leidde tot de realisatie van
de grote Vinex-opgave. Nu die is afgerond
en de volgende trend zich mede door de
economische crisis niet direct aandient,
is er gelegenheid voor reflectie: is het niet
zinvol om te kijken of er iets te leren is uit
de al gebouwde wijken? Zijn er ruimtelijke
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Tabel 1 ▶ geselecteerde bloemkoolwijken met bouwperiode,
woningen, huishoudens en stedelijkheid
wijk

woningen

naam
bouwperiode
aantal
			
Emmerhout, Emmen
1965-1973
3365
Baggelhuizen, Assen
1969-1976
1055
Park Rozendaal, Leusden
1970-1972
475
Muschberg/Geestenberg, Eindhoven
1970-1974
1855
Aa-Landen-Midden, Zwolle
1971-1975
1975
Matendreef, Apeldoorn
1972-1974
1920
Meerzicht-West, Zoetermeer
1972-1975
4110
Rivierenwijk, Heerhughowaard
1978-1984
1525
De Grienden, Almere
1980-1981
985
Beijum-Oost, Groningen
1981-1987
3050

gem woz waarde
(x 1.000 euro)
141
159
300
204
194
189
191
161
191
136

huur
(%)
51
16
5
55
73
50
58
49
42
67

koop
(%)					
49
84
95
45
27
50
42
51
58
33

Bron: CBS

Doel en opzet van het onderzoek
Doel van het onderzoek was te achterhalen
welke organisatorische principes en ruimtelijke kenmerken van bloemkoolwijken hoog
worden gewaardeerd door de bewoners en
daarmee mogelijk zijn in te zetten bij de ontwikkeling van toekomstige woonbuurten. Tevens kan deze kennis inzetbaar zijn bij de herstructureringsopgave van bloemkoolwijken.
De onderzoeksmethode bestaat uit een combinatie van ruimtelijke analyse en marktonderzoek, waarbij het oordeel van de bewoners zelf
is gebruikt om positieve en negatieve ruimtelijke kenmerken van de wijken te achterhalen.
Na selectie van een tiental representatieve
wijken is een gedetailleerde schriftelijke bewonersenquête uitgevoerd, met een focus op
de ruimtelijke kenmerken en opbouw van de
wijk. Parallel hieraan heeft een ruimtelijke
analyse van de planeconomische opzet en de
toegepaste stedenbouwkundige typologieën
plaatsgevonden. Uitkomsten van beide onderzoeken zijn aan elkaar gekoppeld om uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit van de
wijk als geheel en afzonderlijke ontwerpoplossingen zoals de openbare ruimte, parkeeroplossingen en het bebouwingspatroon.

Selectie van de onderzoekswijken
Op basis van statistische gegevens en literatuuronderzoek4 zijn in totaal in Nederland
meer dan tweehonderd ‘bloemkoolwijken’ geïdentificeerd. Deze zijn gecategoriseerd naar
bouwperiode, geografische ligging, grootte,
gemiddelde woningwaarde, percentage huur/
koop, type huishouden en mate van stedelijkheid, waarna een selectie van tien wijken is
gemaakt (zie tabel 1). Deze wijken kennen een
brede variatie op al deze aspecten en geven
daarmee een doorsnede van de Nederlandse
bloemkoolwijken.
Een nadere verkenning leerde dat veel van de
wijken uit kleinere buurten bestaan die onderling in ruimtelijke opzet verschillen. In de
tien wijken zijn 38 deelwijken geïdentificeerd,
waarin de bewonersenquête evenredig is uitgezet. Hierdoor zijn zowel uitspraken over de
wijk als geheel als over de afzonderlijke deelwijken mogelijk.
Enquête bewoners
De schriftelijke enquête kende ruim 1.400
respondenten en minimaal 100 per bloemkoolwijk. Zowel de waardering van de wijk
als geheel als van de verschillende ruimte-
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huishoudens

stedelijkheid

1p

zk

mk

gem grootte

adressen / km2

40
33
22
45
51
35
33
38
27
43

31
29
35
30
28
28
30
23
33
18

29
39
43
25
22
38
37
39
40
39

2
2,3
2,5
1,9
1,8
2,2
2,2
2,2
2,3
2,1

1000-1500
500-1000
1500-2500
1500-2500
1500-2500
1500-2500
> 2500
1500-2500
1000-1500
1000-1500

3%

5%
12%

35%
45%
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figuur 1 ▶ TEVREDENhEID VaN
BEwONERS OVER DE wIJK

zeer ontevreden
ontevreden
neutraal
tevreden
zeer tevreden
geen mening

BROn: BEWOnERSEnQuÊtE BLOEMkOOLWiJkEn
BOuWfOnDS, 2012 (n=1415)

figuur 2 ▶ MEEST POSITIEVE aSPECT VaN DE wIJK VOLgENS DE BEwONERS
2%
4%
6%

7% 5%
4%

37%

1%

Ruimtelijke structuur van de wijk
Gemeenschappelijke ruimtes
Hoeveelheid openbaar groen
Diversiteit woningaanbod
Afstand tot (dagelijkse) voorzieningen
Nabijheid van scholen
Aanbod aan speelvoorzieningen
Bevolkingssamenstelling
Saamhorigheid onder de bewoners
Anders

onderzoek

21%

13%

BROn: BEWOnERSEnQuÊtE BLOEMkOOLWiJkEn BOuWfOnDS, 2012 (n=1415)

grote meerderheid (80%) tevreden tot zeer
tevreden over hun wijk (figuur 1). Bijna
90% geeft daarnaast aan zich in de wijk
thuis te voelen.
Opvallend is ook de lage verhuisgeneigdheid
en de lange woonduur van de respondenten
in de huidige woning. Een grote meerderheid woont er al langer dan 10 jaar. Een vijfde woont er zelfs al langer dan 30 jaar en is
daarmee als eerste bewoner altijd in de wijk
blijven wonen.
Als belangrijkste redenen voor de hoge mate
van tevredenheid worden de woning, het

service

lijke kenmerken is gemeten: onder meer
de groenvoorzieningen, de parkeeroplossingen, de oriëntatie van de woning op de
openbare ruimte en de aanwezige voorzieningen. Ook zijn meer objectieve indicatoren onderzocht zoals de intensiteit van
het gebruik van de openbare ruimte en hoe
lang men al in de wijk woont.
De algemene uitkomsten van enquête bieden een interessant beeld van de bloemkoolwijken als geheel. Ten eerste zijn de bewoners nauwelijks bekend met het begrip
‘bloemkoolwijk’ dat de vakwereld voor hun
woonwijken gebruikt. De bewoners zijn in
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figuur 3 ▶ aSPECTEN DIE hERhaaLBaaR zIJN BIJ NIEUwBOUw VOLgENS
hUIDIgE BEwONERS VaN BLOEMKOOLwIJKEN
5%
9%

6%

15%

10%
9%

15%
26%

5%

de ruimtelijke structuur van de wijk
veel gemeenschappelijke ruimtes
veel openbaar groen
parkeren uit het straatbeeld
mix van koopwoningen en huurwoningen
mix van verschillende woningtypen
geen aspecten voor herhaling vatbaar
anders
geen mening

BROn: BEWOnERSEnQuÊtE BLOEMkOOLWiJkEn BOuWfOnDS, 2012 (n=1415)

voorzieningenaanbod, de groene opzet en de
contacten met de medebewoners genoemd.
De meest positieve aspecten van de wijken
zijn de hoeveelheid openbaar groen, de nabijheid van voorzieningen en de ruimtelijke
structuur van de wijk (figuur 2). Als voornaamste problemen worden het parkeren en
het beheer van de openbare ruimte genoemd.
Gevraagd naar opnieuw toe te passen aspecten bij het bouwen van een nieuwe wijk worden vooral de hoeveelheid openbaar groen,
de gemeenschappelijke ruimtes en de ruimtelijke opzet van de wijk genoemd (figuur 3).
Wel sluiten de woningtypes in een aantal gevallen niet meer aan bij de huidige behoefte.
Er is een lichte verschuiving in de vraag
zichtbaar van eengezins- naar meergezinswoningen. Dit hangt samen met de ouder
wordende bevolking. Ook is in een aantal
wijken sprake van bouwtechnische veroudering. De toekomstige opgave voor deze
bestaande wijken lijkt dan ook niet zozeer
in een drastische aanpassing van de ruimtelijke structuur te zitten, maar eerder in een
moderniseringsslag van de woningvoorraad
en het beheer van het openbaar groen.
De aanleiding van het onderzoek was onder
meer de vraag of de vakwereld iets kan leren van de waardering van bewoners voor

bepaalde kenmerken van de wijk. Het is
daarom interessant om te bezien of de mening van deze vakwereld over de bloemkoolwijken sterk verschilt van die van de
bewoners. Daarom is tegelijk met de bewonersenquête een enquête uitgezet onder
300 professionals bij gemeenten, corporaties, adviesbureaus, bouwers en ontwikkelaars. De resultaten hebben geen betrekking op individuele wijken maar betreﬀen
het imago van bloemkoolwijken in het algemeen en de toekomstige herhaalbaarheid
van het concept.
In haar waardering van de stedenbouwkundige opzet is de vakwereld verdeeld, maar
gemiddeld genomen niet erg positief. Bijna
de helft vindt de stedenbouwkundige opzet
(zeer) onaantrekkelijk en slechts een kwart
is positief. Circa 65% vindt de opzet niet
meer herhaalbaar in toekomstige nieuwbouwwijken tegen ongeveer een kwart die
dat wel wenselijk acht. De professionals zijn
een stuk negatiever over de bloemkoolwijk
als geheel dan de bewoners in hun waardering voor de eigen wijk. Zo is de ruimtelijke
structuur van de wijk als geheel en de opzet
met veel collectieve ruimtes nauwelijks een
probleem voor de bewoners en vinden de
meesten dit juist voor herhaling vatbaar.
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figuur 4 ▶ t
 wee verschillende typen wijkontsluiting: Baggelhuizen
in Assen (a) en Rivierenwijk in Heerhugowaard (b)

b

figuur 5 ▶ t
 wee verschillende typen bebouwing: Aa-landen in Zwolle
(a) en Emmerhout in Emmen (b)

onderzoek

a

b

figuur 6 ▶ t
 wee verschillende typen van openbaar groen: Geestenberg-Muschberg in Eindhoven (a) en Meerzicht-West in
Zoetermeer(b)
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a

b
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figuur 7 ▶ de planeconomische opzet

woningen
23%

privé groen
42%

openbaar groen
6%

wegen (auto)
18%

langzaam verkeer
8%

woningen
18%

privé groen
19%

openbaar groen
36%

wegen (auto)
17%

langzaam verkeer
8%

Twee goed scorende onderzoekswijken vergeleken: een deelwijk in Aa-landen,
Zwolle (boven) en Park Rozendaal, Leusden (onder).

Ruimtelijke analyse
De wijken zijn op twee manieren ruimtelijk
geanalyseerd:
Planeconomisch, waarbij het grondgebruik is
onderscheiden naar uitgeefbaar (wonen en
privé groen) en niet-uitgeefbaar (openbaar
groen, autowegen, langzaam verkeerroutes
en parkeren).
Ruimtelijk-typologisch, gericht op het achterhalen van de verschillende toegepaste ontwerpoplossingen voor de wijkontsluiting,
het bebouwingspatroon, de groenstructuur
en het parkeren.
De vergelijking op planeconomische aspecten brengt de kwantitatieve verschillen
in grondgebruik tussen de diverse deelwijken aan het licht, uitgedrukt in percentage
van het totaal oppervlak. Met name voor
het grondgebruik wonen (12-36%), privé
buitenruimte (19-45%) en openbaar groen
(3-50%) blijkt de variatie aanzienlijk te zijn.
De ruimtelijk-typologische analyse gaat
in op de onderscheidende kwalitatieve
verschillen in de structuur van de afzon-

derlijke deelwijken. Er blijkt een beperkt
aantal terugkerende ontwerpprincipes in
de onderzoekswijken te zijn gebruikt. Zo
varieert de ontsluiting voor auto’s van culde-sac-pleintjes (figuur 4a) tot onder meer
pleintjes aan doorgaande wegen (figuur 4b)
en komt het bebouwingspatroon voor in
clusters rond besloten collectieve ruimtes
(figuur 5a), maar ook in verspreid staande
rijtjes (figuur 5b) of doorgaande stroken aan
de openbare weg. De groenstructuur kent
vier verschillende type oplossingen: een
centraal wijkpark (figuur 6a), gefragmenteerd groen verspreid door de wijk, een collectieve groenzone tussen meerdere woonclusters (figuur 6b) en groene pleintjes in
besloten collectieve ruimte. Ook het parkeren komt voor in een gradatie van privé
en nabij tot verder weg en in openbaar gebied. De verschillende oplossingsprincipes
komen steeds in andere combinaties voor,
waardoor over de hele linie sprake is van
een grote variatie in stedenbouwkundige
uitwerkingen.
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service

Waardering van de ruimtelijke kenmerken
Tussen de deelwijken zijn grote verschillen
geconstateerd in waardering door de bewoners. Naast de algehele tevredenheid is ook
de waardering voor specifieke ruimtelijke
kenmerken van de bewoners met de enquête in beeld gebracht. Zo is de waardering
van de kwaliteit en de hoeveelheid openbaar

onderzoek

Een grote hoeveelheid privé buitenruimte is
dus niet per definitie vereiste voor tevreden
bewoners, mits daar andere kwaliteiten tegenover staan: bijvoorbeeld een goed vormgegeven en beheerde collectieve ruimte
met veel groen. Een scherpe keuze in het
planconcept - een opzet rond privé groen of
juist openbaar groen - lijkt daarbij doorslaggevend (figuur 7).

groen bruikbaar voor het meten van het succes van de groenstructuur. Op vergelijkbare
wijze is de bewoners onder meer gevraagd
naar de parkeeroplossing, de bebouwingsstructuur en de verkeersontsluiting. De verschillende ontwerpoplossingen voor deze
aspecten zijn vergeleken op basis van de gemiddelde waardering door de bewoners van
wijken met een vergelijkbaar type oplossing. De waardering voor de diverse onderdelen is gemeten op een schaal van 1 (zeer
ontevreden) tot 5 (zeer tevreden).
Op het onderdeel ontsluiting scoren deelwijken met een cul-de-sac-oplossing (figuur
4a) gemiddeld het hoogst op tevredenheid
en wijken met pleintjes aan doorgaande wegen het laagst (4,4 tegen 3,8).
Deelwijken met woonclusters die zijn georiënteerd op een collectieve ruimte met
een besloten karakter (figuur 5a) scoren gemiddeld iets hoger dan deelwijken met een
openbare oriëntatie aan doorgaande wegen
(4,2 tegen 4,0). Ook de waardering voor de
ruimtelijke structuur en de kwaliteit van de
openbare ruimte ligt in die wijken hoger.
De deelwijken met de hoogste intensiteit
van het gebruik van de openbare ruimte
zijn gelegen aan een duidelijk en zorgvuldig
vormgegeven collectieve ruimte.
Deelwijken met een collectieve groenzone
tussen de verschillende woonclusters (figuur 6b) scoren het hoogst op tevredenheid
(gemiddeld 4,3 en nooit lager dan 4,0). De
bewoners voelen zich vaker thuis en wonen
er gemiddeld langer. Ook scoort dit type hoger op de waardering van de kwaliteit en de
hoeveelheid van het openbaar groen, het gevoel van sociale veiligheid en de intensiteit
van het gebruik van de collectieve ruimte.
Het laagst scoren de deelwijken waarbij het
openbaar groen in kleine clusters is verspreid over de wijk (3,9).

thema: eres special

Vergelijking bewonerswaardering en planeconomische opzet
Uit de vergelijking van de bewonerswaardering met de planeconomische analyse
blijkt geen duidelijke relatie tussen de verhouding uitgeefbaar en niet-uitgeefbaar en
de tevredenheid. Anders gezegd lijkt een
goede wijk te realiseren met verschillende
planeconomische verhoudingen.
Zo zijn bij zowel hoge als lage bebouwingspercentages goede en minder goede beoordelingen verkregen. Wel scoren alle vier
de deelwijken met het hoogste percentage
privé buitenruimte zeer hoog in waardering: een indicatie dat privé buitenruimte
gewaardeerd wordt. Er zijn echter ook enkele deelwijken met heel lage percentages
privé buitenruimte, die toch een zeer hoge
tevredenheid kennen; deze hebben in plaats
daarvan dan wel veel openbaar groen.
Een hoog percentage openbaar groen leidt
ook niet altijd tot een goede beoordeling;
wat bij de ene wijk goed verzorgd en gebruikt wordt is bij een andere slecht beheerde restruimte. Ook andersom scoren enkele
wijken met een laag percentage openbaar
groen goed, mits daar veel privé buitenruimte tegenover staat.

Bewoners van deelwijken waarbij het parkeren op enige afstand van de woning in
de openbare ruimte plaatsvindt, geven een
lagere waardering voor de parkeeroplossing
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figuur 8 ▶ A
 a-landen, Zwolle; cul-de-sac pleintjes en een collectieve
groenzone tussen de woonclusters

figuur 9 ▶ M
 eerzicht-West, Zoetermeer; collectieve groenzone
tussen verspreide rijtjes woningen

dan bij deelwijken waarbij dit op privé terrein of in de hof plaatsvindt (3,3 tegen 3,5).
Tot slot is er een klein aantal deelwijken met
zeer uitgesproken kenmerken, waarvoor de
bewoners bij de open vragen in de enquête
vrijwel zonder uitzondering hun waardering uitspreken. Dit betreft bijvoorbeeld
deelwijken met een uitgesproken architectuur of een bijzondere voorziening zoals
een zwembad dat door de bewoners wordt
gedeeld.

Succesvolle combinaties
Na weging van de afzonderlijke aspecten
ontsluiting, bebouwing, groenstructuur en
parkeren is vervolgens gekeken of combinaties van succesvolle oplossingen leiden
tot een gemiddeld hogere score. Die combinaties blijken er inderdaad te zijn.
De cul-de-sac ontsluiting gaat in veel
deelwijken met dit principe samen met
woonclusters rond die cul-de-sac. Vaak
ook wordt er in dat geval in de cul-de-sac
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Model 1: cul-de-sac ontsluiting, besloten woon-

Model 1: cul-de-sac ontsluiting, besloten woon-

clusters, collectieve groenzone tussen de clus-

clusters, collectieve groenzone tussen de clus-

ters, parkeren op ‘erf’ voor de eigen woning;

ters, parkeren op ‘erf’ voor de eigen woning;

Op basis van deze resultaten zijn op z’n
minst twee verzamelingen combinaties van
succesvolle kenmerken te destilleren. Deze
combinaties zijn te abstraheren tot twee
modellen, met de hierboven genoemde kenmerken (figuur 10). Meerdere onderzoekswijken met deze combinaties zijn zeer positief beoordeeld door hun bewoners.

Conclusies
Een aantal typen ruimtelijke ontwerpoplossingen in bloemkoolwijken blijkt door
bewoners aanzienlijk hoger gewaardeerd
te worden dan andere. Vaak betreft dit een

service

Als abstracte modellen, los van de specifieke uitwerkingen in de onderzochte deelwijken, zijn deze modellen ook interessant als
vertrekpunt of inspiratie voor het ontwerp
van nieuwe woonwijken. De beoordeling
door ervaringsdeskundigen van de samenstellende kenmerken ervan wijst immers
uit dat deze in bestaande wijken als zeer
positief worden ervaren.

onderzoek

geparkeerd, in de nabijheid van de eigen
woning. De pleintjes krijgen dan het karakter van een ‘erf’, waar parkeren, spelen
en recreëren door elkaar heen plaatsvinden. Deelwijken waarin deze principes
samengaan met een collectieve groenzone
tussen de woonclusters, aan de achterzijde van de woning, scoren over het algemeen hoger dan de deelwijken zonder
die groenstructuur. Het onderscheid tussen een zijde voor de auto en een autovrij groengebied dat gedeeld wordt met
de achterburen lijkt hier een succesvolle
combinatie (figuur 8).
Ook komt de cul-de-sac ontsluiting voor
bij een bebouwing van woningen in rijtjes,
verspreid door de collectieve ruimte (figuur
9). Hier zijn de woningen losgekoppeld van
de autopleintjes en parkeergelegenheid;
daarentegen zijn ze sterk verbonden aan de
collectieve groenstructuur met langzaam
verkeerroutes. Ook wijken met deze combinaties komen goed uit de beoordeling, zij
het iets minder dan de eerste variant.
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figuur 10 ▶ t
 wee modellen voor een woonwijk gebaseerd op principes
uit de bloemkoolwijken:
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stedenbouwkundige uitwerking die in de
vakwereld als typerend voor de ontwerpgedachte achter de bloemkoolwijken wordt
gezien. Zo scoren de concepten met een
sterk collectief en meer besloten karakter
gemiddeld gezien hoger dan de concepten
met een meer openbaar karakter.
Als succesvolle kenmerken komen naar voren:
• een cul-de-sac verkeersontsluiting scoort
beter dan principes met een meer doorgaande wegenstructuur.
• woningen geclusterd rond een collectieve
ruimte met een relatief besloten karakter
scoren gemiddeld hoger dan woningen
met een meer openbare oriëntatie.
• Een collectieve groenzone tussen de woonclusters, aan de ‘achterzijde’ van de woningen, scoort beter dan meer openbare
groenstructuren.
• Parkeeroplossingen dicht bij de eigen woning scoren beter dan parkeren op grotere
afstand.

Dit onderzoek heeft zich gericht op de waardering van de ruimtelijke kenmerken van de
bloemkoolwijken. Naast ruimtelijke kenmerken zijn er echter ook andere factoren die
van invloed zijn op de bewonerswaardering.
Uit een studie van het Planbureau voor de
Leefomgeving5 blijkt dat de waardering van
bewoners voor de wijk in grote mate wordt
ingegeven door sociaaleconomische aspecten. De bloemkoolwijken in dit onderzoek
verschillen sterk in sociaal-economische
achtergrond van de bewoners. Er zijn dan
ook verschillen in waardering tussen wijken
geconstateerd die mogelijk verband hebben
met deze sociaal-economische achtergrond.
Het is daarom aan te bevelen om in vervolgstudies deze aspecten ook te onderzoeken.
De focus in het bewonersonderzoek op de
waardering van de ruimtelijke aspecten van
de wijk heeft echter wel geleid tot een sterk
verbeterd inzicht in de waardering en het
succes van specifieke ruimtelijke kenmerken in de bestaande woonomgeving.

Op basis van deze uitkomsten zijn twee
modellen te destilleren die bestaan uit succesvolle combinaties van ontsluiting, clustering van woningen, groenstructuur en
parkeren. Deze modellen zijn ook interessant voor nieuwbouwopgaven, omdat de
kenmerken al in de praktijk als positief ervaren worden.
Het grote verschil in waardering van de
bloemkoolwijken tussen de vakwereld en
de bewoners zelf pleit voor het vaker gebruik maken van bewonersonderzoek naar
de ruimtelijke opzet van bestaande wijken
en de achterliggende ontwerpprincipes. De
combinatie van gedetailleerde ruimtelijke
analyse en marktonderzoek levert concrete
aanwijzingen in het ruimtelijk DNA van
bestaande wijken die als inspiratie kunnen
dienen voor nieuwe woonwijken. Dit geldt
ook voor de opwaardering van de ‘bloemkoolwijken’ zelf, nu duidelijk is welke ruimtelijke principes succesvol zijn en dus in
essentie behouden zouden moeten blijven.
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WINNAAR SCRIPTIEPRIJS 2013 GEOWETENSCHAPPEN

Meer horeca in de Nederlandse
binnenstad leidt tot hogere winkelhuren
De Nederlandse binnenstedelijke winkelmarkt is volop aan verandering onderhevig. Zo is er de laatste jaren sprake van overbewinkeling, een afnemend consumentenvertrouwen en oplopende internetbestedingen (Evers e.a., 2011; Nozeman e.a.,
2012). Zowel voor retailers, overheden als vastgoedbeleggers is het daarom van
groot belang om de juiste winkellocaties te kunnen herkennen. Institutionele vastgoedbeleggers bepalen de aantrekkelijkheid van het bezit van vastgoed in een bepaald winkelcentrum of binnenstad nu veelal aan de hand van een aantal ‘klassieke
factoren’ zoals de winkelvoorraad, de hoogte van passantenstromen en de grootte
van het verzorgingsgebied. Uit dit onderzoek blijken deze factoren echter minder
bepalend wanneer ook andere, meer specifieke karakteristieken worden meegewogen. Vooral de mate van de aanwezigheid van horecagelegenheden blijkt een
belangrijke factor voor het bepalen van de aantrekkelijkheid van de Nederlandse
binnensteden voor vastgoedbeleggers.
door Lizzy Butink MSc

V

an oudsher zijn de historische kernen van steden de plaats voor economische, culturele en bestuurlijke
activiteit. Ook vandaag de dag is nog bijna
de helft van alle winkels gevestigd in deze
centrale winkelgebieden (Locatus, 2012).
Het winkelaanbod is in de binnensteden
groot en divers, de bereikbaarheid vaak
goed en ook haar esthetische schoonheid
maakt de binnenstad een aantrekkelijke
verblijfplaats. Het zijn dan ook vooral de
panden op de toplocaties van deze binnensteden welke volgens velen de interesse van
retailers en vastgoedbeleggers wekken (JLL,
2012; ABN AMRO, 2012; DTZ Zadelhoff,

2013; DTNP, 2011). Daarnaast wordt veelvuldig gesuggereerd dat de grootste Randstedelijke binnensteden, zoals Amsterdam,
Rotterdam en Utrecht, de beste locaties betreffen voor het bezit van winkelvastgoed
(JLL, 2013; Nozeman, e.a. 2012; Bolt, 1995).
Dit onder meer door de gedachte dat op de
A1-locaties in deze steden de passantenstromen het hoogst zijn, de bevolkingsdichtheid het grootst en, als belangrijke pijler
voor vastgoedbeleggers, de rendement-risico-verhoudingen het meest interessant
(Nozeman, e.a. 2012; PBL, 2012; DTNP,
2011). Grootschalig statistisch onderzoek
naar wat daadwerkelijk de aantrekkelijk-
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Wetenschappelijke relevantie
De retailsector wordt vanuit veel verschil-

Figuur 1 ▶ Conceptueel model

len invalshoeken in de gaten gehouden; de
hoeveelheid boeken, artikelen en nieuwsberichten over de retailmarkt en de winkelvastgoedmarkt is dan ook groot te noemen
(Nozeman e.a., 2012; FGHbank, 2013; NVM
Business, 2013). Ook de historische locaties
van deze markt, de binnensteden, krijgen
veel aandacht (JLL, 2013; Van Gool e.a,
2007; Van Duren, 1995; Spierings, 2006).
Deze nieuwsberichten en onderzoeken zijn
echter veelal kwalitatief van aard, onderbouwing met harde cijfers blijft vaak uit. Tevens
worden bij de vergelijking van winkelmarkten vooral gemeenten in hun totaliteit (inclusief wijkwinkelcentra en PDV-locaties)
bestudeerd. Dit geeft een vertekend beeld
want cijfers over de ontwikkeling van een
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heid van deze binnensteden voor institutionele vastgoedbeleggers bepaalt, ontbreekt
vooralsnog. Dit onderzoek heeft met behulp
van een regressie-analyse getracht vast te
stellen welke economisch-demografische
en winkelmarkt karakteristieken significant
van invloed zijn op de aantrekkelijkheid van
de 57 grootste Nederlandse binnensteden
tussen 2005 en 2012. De gebruikte data is
uniek in meerdere opzichten. Er zijn bronnen gecombineerd die niet openbaar zijn
(IPD, Locatus), de tijdreeks is lang (20052012) en als geografische schaalniveau is de
binnenstad gehanteerd.

aantrekkelijkheid van een binnenstad voor een institutioneel belegger
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gemeente vormen niet automatisch een
goede afspiegeling van de ontwikkeling van
haar binnenstad. Het is voor het eerst dat
er op zo’n grote schaal verschillende openbare, en niet openbare bronnen gecombineerd worden (CBS, Locatus en IPD), voor
een tijdsreeks van 2005-2012 en niet op
stad-, maar op binnenstadniveau onderzoek
wordt gedaan naar de aantrekkelijkheid van
de Nederlandse binnensteden voor vastgoedbeleggers.
Methodologie
Te verklaren variabele (Y)
De aantrekkelijkheid van binnensteden
voor institutionele vastgoedbeleggers (Y)
kan door verschillende factoren worden
gerepresenteerd. In eerste instantie is de
variabele totaal rendement overwogen om
de aantrekkelijkheid te meten. Deze is echter opgebouwd uit meerdere sub-variabelen
(zoals huurprijs(stijging), exploitatiekosten
en BAR), waardoor een eventueel gevonden
verband niet uitwijst aan welke sub-variabele dat verband te danken valt. Om deze reden is gekozen de contracthuurprijs per m²
als maat te nemen om de aantrekkelijkheid
van een binnenstad te vertegenwoordigen.
Deze variabele is niet verder onder te verdelen in andere variabelen en is tevens een
belangrijke en bepalende graadmeter voor
vastgoedbeleggers. Wanneer naar vergelijkende onderzoeken wordt gekeken, blijken
deze ook vaak de huurprijs als te verklaren
variabele te gebruiken (Mank, 2012; Schrader – Van Meel, 2012; Van de Staak, 2010).
Verklarende variabelen (X)
Gaandeweg het onderzoek is er aan de hand
van reeds bestaand onderzoek en literatuur
een lijst samengesteld met interessante
variabelen om de mogelijke invloed op de
contracthuurprijs per m² (Y) te analyseren.
De focus ligt op harde, objectief meetbare
factoren zoals ‘passantenstromen’ en ‘parkeermogelijkheden’. Softe factoren zoals
‘sfeer’, ‘belevenis’ en ‘individuele onder-

handelingskracht’ zijn vanwege hun subjectieve karakter en datatekort niet meegenomen. In tabel 1 is zichtbaar welke 25
variabelen uiteindelijk zijn meegenomen in
het onderzoek.
Regressie-analyse
Om de relatie tussen de contracthuurprijs
per m² WVO en deze 25 economisch-geografisch en binnenstedelijke factoren te
kunnen analyseren, zijn er multiple lineaire
regressieanalyses uitgevoerd (Enter methode). Door het vooraf trekken van logaritmes
van alle variabelen (Y en X) kan er worden
onderzocht of en in hoeverre de verklarende
variabelen (X) van invloed zijn op de huurprijs (Y). Hierbij zal de regressie coëfficiënt
(b) de sterkte van de relatie van X met Y
aangeven. Aangezien de dataset meerdere
jaren bestrijkt (2005 tot en met 2012) is er
een gepoolde regressie uitgevoerd. Hierdoor gelden uitkomsten voor alle jaren,
maar kan er voor de invloed van de verschillende jaren gecontroleerd worden (Field,
2009). Gebleken is echter dat niet elke gekozen variabele te onderzoeken is door gebrek aan data (zoals voor internetbestedingen of type leegstand per binnenstad) of het
bestaan van multicollineariteit met andere
onafhankelijke variabelen. In tabel 1 volgt
een overzicht van de opgenomen variabelen
welke getoetst zijn aan de contracthuurprijs
per m² (Y). Gesteld kan worden dat de data
normaal verdeeld is en uit de scatterplots
valt op te maken dat er geen sprake is van
heteroscedasticiteit (Field, 2009).
De keuze voor het uitvoeren van de regressie via de Enter-methode (6 stappen) hangt
samen met het feit dat bepaalde variabelen
vanuit bestaande literatuur en vergelijkende onderzoeken belangrijker worden
geacht dan andere variabelen. Deze worden dan ook als eerst in het model gezet
(stap 1). Vervolgens zijn de variabelen per
thema in het regressiemodel toegevoegd
(zie tabel 1).
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TE VERKLAREN VARIABELE (Y)
Y: Huurprijs
Contracthuurprijs per m²

Meeteenheid voor de mate van aantrekkelijkheid van een binnenstedelijk winkelcentrum voor een institutionele
vastgoedbelegger. Contracthuurprijs per m² wordt jaarlijks op basis van het totaal aantal standing investments
van de bij de IPD aangesloten institutionele beleggers per binnenstedelijk winkelgebied berekend.

thema: eres special

tabel 1 ▶ Variabelen regressiemodel per stap

VERKLARENDE VARIABELEN (X)
Stap 1: klassieke factoren
Aantal winkels

Winkels in de detailhandel (binnenstad), dit zijn de groepen ‘Dagelijks, Mode & Luxe, Vrije tijd, In/Om huis,
Detailhandel Overig en Leegstand’ (Locatus Online, 2013).

Aantal passanten

Aantal passanten dat op een gemiddelde zaterdag een bepaald verkooppunt passeert. Voor het passantenaantal
van een binnenstad wordt het drukste punt opgenomen (Locatus, 2012).

Verzorgingsgebied

Het primaire en secundaire verzorgingsgebied van binnensteden voor niet dagelijkse aankopen
(80%) (Locatus, 2013).

BRP/capita

Bruto regionaal product per COROP-gebied per persoon (CBS, 2013). Dit strookt niet geheel met het verzorgingsgebied van Locatus maar is momenteel de meeste exacte data die voorhanden is.

Besteedbaar inkomen

Gemiddeld besteedbaar inkomen van personen met een inkomen (CBS, 2013).

Stap 2: Stap 1+ Bereikbaarheid en ligging
Aantal m² WVO per parkeerplaats in parkeergarages in binnensteden (Locatus, 2013). Er is momenteel geen
database voorhanden die alle parkeerplaatsen (dus inclusief maaiveld) in een binnenstad weergeeft.

Loopafstand treinstation

Aantal minuten lopen vanaf het dichtstbijzijnde treinstation naar het begin van de winkelstraten.
Aangezien er geen concreet punt is waar een winkelcentrum begint en het onmogelijk is een precies aantal minuten weer te geven, is er voor gekozen de binnensteden in 4 klassen (dummies) in te delen (loopafstand 0-5 min,
6-10 min, 11-15 min, >15 min), waarbij de klasse 0 – 10 minuten de referentiecategorie is.

Geografische ligging

6 klassen te weten; Randstad, Friesland & Groningen, Overijssel & Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en
Overig Nederland.

Stap 3: Stap 1 + 2 + omzet, leegstand, nabijheid concurrentie
Detailhandelsomzet

Detailhandelsomzetten van de gehele gemeente, per m² WVO. Deze is niet beschikbaar op binnenstadsniveau
(Experian, 2013).

Leegstand

Percentage leegstaande panden waarvan de verwachting is dat in het (leegstaande) pand een verkooppunt in de
detailhandel, horeca of consument gerichte dienstverlening zal terugkomen (Locatus, 2013).

Grijze druk

Percentage 65+ ten opzichte van 20-65 jaar (CBS Statline, 2013).

WVObin/WVOgem

Verhouding m² WVO van de binnenstad ten opzichte van m² WVO van de gemeente waarin de binnenstad ligt.

WVObin/WVO15km

Voor het in kaart brengen van de concurrentie vanuit ‘omliggende binnensteden’ is met ArcGIS berekend welke
andere binnensteden in een straal van 15 kilometer van een binnenstad gelegen zijn. Het aantal winkelmeters van
een binnenstad zijn in verhouding gezet met de winkelmeters van alle binnensteden uit het onderzoek binnen een
afstand van 15 kilometer.

Percentage filialen

Aantal filiaalwinkels (inclusief franchise) versus het aantal winkels van zelfstandige ondernemers op binnenstadsniveau (Locatus, 2013).

onderzoek

Parkeercapaciteit

Stap 4: Stap 1 + 2 +3 + Branches en warenhuizen
Percentage winkels in levensmiddelen en persoonlijke verzorging (Locatus, 2013).

Retailbranches

Percentage winkels in de branches ‘Mode & Luxe’ ‘Vrij tijd’, ‘In/om Huis’ en ‘Detailhandel overig’ (Locatus, 2013).

Aantal warenhuizen

Bijenkorf, V&D, Hema en particuliere warenhuizen.

Stap 5: Stap 1 + 2 +3 +4 + Cultuur, ontspanning en horeca
Historische binnensteden

Binnensteden met een historische aangezicht (eigen interpretatie).

Cult. en ontspan. voorzieningen

Aantal culturele (oa bibliotheek, bioscoop, museum) en ontspannende (o.a. zonnebank, bowlingbaan) voorzieningen in de binnenstad, ingedeeld in klasses (Locatus, 2013).

Horeca

Percentage verkooppunten in een binnenstad die in de categorie horeca (o.a. café, koffiehuis, restaurant, ijssalon,
fastfood) behoort (Locatus, 2013).

service

Winkels dag. voorz.

Stap 6: Stap 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + controle invloed jaren
Jarendummies

Om te bepalen of een bepaald jaar (2005-2012) een significante invloed heeft gehad op de Y.
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tabel 2 ▶ ANOVA

len van de aantrekkelijkheid van binnensteden als investeringsmilieu. Dit onderzoek
geeft echter wel aan dat ook andere, specifiekere karakteristieken een rol van betekenis spelen. Hieronder (tabel 3) worden alle
significante verbanden weergegeven en de
belangrijkste bevindingen behandeld.

ANOVA | Verklarings-kracht regressiemodel
STEP

R²

Sig.

1

,317

,000

2

,432

,000

3

,485

,000

4

,587

,000

5

,642

,000

6

,648

,000

Resultaten
De uiteindelijk getoetste variabelen verklaren in totaal bijna 65% van de hoogte van
de huurprijs. Er kan worden gesteld dat de
variabelen die vanuit andere onderzoeken
(o.a. Marlet, 2009; DTNP, 2011; Schrader –
Van Meel, 2012; Mank, 2012; Nijsten, 2010)
van sterke invloed bleken, zoals het aantal
winkels en de passantenstromen, hun vaak
sterke relatie met de huurprijs deels verliezen wanneer er in het regressiemodel voor
meer specifieke karakteristieken wordt gecontroleerd. Zo blijkt uit de ANOVA dat
stap 1 van het model (zie tabel 1) 32% van
de variantie verklaart (R²) , dit in stap 3 al
nagenoeg 49% is en tot slot bij stap 6 bijna
65% bedraagt.
De genoemde klassieke variabelen blijven
dus belangrijke maatstaven voor het bepa-

Oude inzichten bevestigd
Ligging en economisch-demografische omgevingsfactoren
Zoals Nozeman e.a. (2012) al stelden, is de
ligging in Nederland voor sommige gebieden van invloed op de huurprijs. Zo is de
gemiddelde huurprijs van binnensteden in
de Randstad significant hoger dan die in
Friesland, Groningen en Limburg. Op zich
een open deur, het verschil kan nu echter
ook gekwantificeerd worden. Wanneer een
binnenstad puur hypothetisch van de Randstad naar Noord-Nederland verplaatst zou
worden, zouden de huurprijzen substantieel dalen (P < ,01, b = -,303). Deze veronderstelling gaat ook op voor de binnensteden in
Limburg, maar in mindere mate (P < ,05, b
= -,180). Naast ligging hangt ook de hoogte
van het BRP (P < ,529) positief samen met
de hoogte van de huur.
Winkelvoorraad en druktebeeld
Evenals uit andere onderzoeken naar voren
kwam (Mank, 2012; DTNP, 2011; Nozeman,
e.a. 2012) blijkt de omvang van de winkel-

tabel 3 ▶ Uitkomst regressie, significatie verbanden (b)
Significante verbanden (b), regressie contracthuurprijs per m²
Percentage horecagelegenheden

,634***

Winkels ‘Dagelijks’

Mate van filialisering

,564***

Ligging NL – Limburg (DUMMIE)

Bruto regionaal product

,529***

Hoogte passantenstroom

,152**

Winkels ‘Vrije tijd’

-,529***

Verhouding WVObin/WVOgem

,143*

Winkels ‘Mode & Luxe’

,433**

Mate van leegstand

Ligging NL – Fr & Gr (DUMMIE)

-,303***

Loopafstand tot trein (DUMMIE)

Winkelvoorraad

,236**
R² = ,65

N = 315

,227*
-,180**

,125***
-,055*

Significantieniveau: ***(P<,01) ** (P<,05) * (P<,1)
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Oude variabelen, nieuwe inzichten
Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van een binnenstad,

Cultuur, ontspanning & horeca
Last but not least blijkt de aanwezigheid van
horecavoorzieningen het sterkst van alle variabelen samen te hangen met de hoogte
van de huurprijs (P < ,01, b = ,634). Dit
sluit aan bij de gedachte van het ‘funshop-

service

Mate van filialisering
Ondanks dat de mate van filialisering nog
weinig is meegenomen in voorgaande onderzoeken, blijkt het percentage filiaalwinkels sterk samen te hangen met de hoogte
van de huurprijs (P < ,01, b = ,564). Een binnenstad met een relatief hoog percentage filialen ten opzichte van het aandeel zelfstandige ondernemers heeft gemiddeld hogere
huurprijzen. De causaliteit van het verband
is echter lastig te bepalen. Gedacht wordt
aan een zelfversterkend proces waarbij de
aanwezigheid van veel filialen de huurprijs
stuwt en een relatief hoge huurprijs de aanwezigheid van meer filialen tot gevolg heeft.

Nieuwe variabelen, nieuwe inzichten
Nabijheid concurrentie
Het feit dat niet alle binnensteden evenredig verdeeld zijn over het Nederlandse
grondgebied, blijkt geen invloed te hebben
op de hoogte van de huurprijs. Binnensteden die relatief dichtbij andere binnensteden gelegen zijn, hebben door deze concurrentie geen lagere huurprijs. Van invloed op
de huurprijs is echter wel het aandeel winkelmeters in een binnenstad ten opzichte
van het aandeel winkelmeters in de rest van
de gemeente (P < ,1 , b = ,143). De aanwezigheid van relatief veel alternatieve winkelmogelijkheden elders in de gemeente (zoals
wijk- en stadsdeelcentra) is van negatieve
invloed op de hoogte van de huurprijs en
daarmee de aantrekkelijkheid van het winkelvastgoed in de binnenstad.

onderzoek

Kenmerken winkelbestand
Wanneer de relatie tussen kenmerken van
de winkelvoorraad en de hoogte van de
huurprijs bekeken wordt, springen vooral
de positieve relaties met ‘de mate van filialisering’ en ‘het aandeel winkels in Mode &
Luxe’ er uit. Ook winkels in ‘Vrije tijd’ hebben een relatief sterk verband met de hoogte van de huurprijs, deze is echter negatief.
Dit hangt waarschijnlijk samen met het feit
dat retailers in deze branche frequenter op
B- of C-locaties gevestigd zijn en daarom
relatief lagere huurprijzen per m² WVO
betalen. Binnensteden met een hoge filialiseringsgraad, veel winkels in de branche
‘Mode & Luxe’ en weinig winkels in branche ‘Vrije tijd’ blijken derhalve aantrekkelijker te zijn om winkelvastgoed te bezitten
dan andere binnensteden.

welke is gemeten aan de hand van de parkeercapaciteit per m² WVO en de loopafstand tot het treinstation, blijkt volgens dit
onderzoek niet in significant verband te
staan met de huurprijs. Dit terwijl bereikbaarheid over het algemeen als zeer belangrijke variabele beschouwd wordt (Nozeman
e.a., 2012; Goudappel Goffeng, 2008). Het
beter bereikbaar maken van binnensteden
om meer bezoekers te trekken zou wellicht
minder van belang zijn dan gedacht. Echter, vanwege het laag schaalniveau van dit
onderzoek waren er weinig andere betrouwbare en gedetailleerde databronnen betreffende de bereikbaarheid voorhanden. Er
zouden andere bereikbaarheidsvariabelen,
zoals reistijd, openbaarvervoermogelijkheden en parkeerkosten van belang kunnen
zijn. Vervolgonderzoek zou dieper in kunnen gaan op het belang van bereikbaarheid.

thema: eres special

voorraad (P < ,05, b = ,236) en de hoogte van
passantenstromen (P < ,05, b = ,152) in een
binnenstad positief in relatie te staan met
de huurprijs. Het belang lijkt echter wel
minder wanneer ook de aanwezigheid van
horecavoorzieningen wordt meegenomen
in de 5e stap van de regressie.

Real Estate Research Quarterly | september 2014 | 61

PNL14-RERQ3-056-LIZZY BUTINK.indd 61

16-09-14 12:58

pen’ (Marlet, 2009; Nozeman e.a., 2012).
Een binnenstad die naast de huisvesting
van winkels, ook mensen uitnodigt om een
hapje of drankje te nuttigen, is aantrekkelijk om te worden bezocht en daarom ook
aanzienlijk aantrekkelijker voor het bezit
van winkelvastgoed, dan een binnenstad
die dat niet doet. Onduidelijk is vooralsnog
of de relatie tussen horeca en huurprijs een
directe is (meer horeca is hogere huren), of
dat de aanwezigheid van horeca meer bezoekers trekt waardoor passantenstromen
en daarmee de huurprijzen toenemen.
Conclusie
Kijkend naar de uitkomsten van dit onderzoek blijkt dat institutionele vastgoedbeleggers zich niet alleen zouden moeten richten
op de ‘klassieke’ factoren. Wanneer er kwantitatief onderzoek wordt uitgevoerd, wordt
er voornamelijk naar passantenstromen,
besteedbaar inkomen, verzorgingsgebied
en de ligging van een binnenstad gekeken.
Dit blijken weliswaar belangrijke factoren,
maar uit dit onderzoek komt duidelijk naar
voren dat ook de mate van de aanwezigheid
van horecagelegenheden een zeer belangrijke graadmeter is. Daarnaast blijkt de aanwezigheid van een relatief hoog percentage
filiaalwinkels en kledingwinkels en een laag
percentage hobby&sport-winkels van positieve invloed op de aantrekkelijkheid van
een binnenstad. Tevens blijkt de nabijheid
van relatief veel winkelmeters elders binnen de gemeentegrenzen van negatieve invloed en wordt het belang van een optimale
bereikbaarheid betreffende de parkeercapaciteit en de loopafstand tot het treinstation
in twijfel getrokken.
Aanbevolen wordt om de aanwezigheid van
horeca expliciet mee te nemen bij investeringsbeslissingen in binnensteden. Ook
moet het belang van de aanwezigheid van
filiaalwinkels, de branchesamenstelling
en het belang van parkeergelegenheden in
overweging genomen worden en moet er
goed gelet worden op de aanwezigheid van

nabijgelegen winkellocaties. Vervolgonderzoek zou verder kunnen uitwijzen welke types horecagelegenheid (lunchroom, snackbar, etc.) voornamelijk van invloed zijn op
de aantrekkelijkheid van binnensteden. Tot
slot wordt het blijven uitvoeren van kwantitatieve onderzoeken met nieuwe data met
klem aanbevolen om een zo optimaal mogelijk inzicht te kunnen krijgen in de aantrekkelijkheid van bepaalde binnensteden om
vastgoed te bezitten.
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