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Voorwoord.

Dit verslag vormt het resultaat van mijn afstudeeronderzoek. Met een grote interesse in de leef-
omgeving van de mens ben ik ooit begonnen aan mijn studie. Vaak de overlap opzoekend tussen 
de vele disciplines binnen, en aansluitend op, het vakgebied van bouwkunde. In dit geval betreft 
het de samensmelting van branding en gebiedsontwikkeling. Place branding lijkt een waarde-
volle toevoeging aan gebiedsontwikkeling te leveren; diepgaand onderzoek vanuit het oogpunt 
van de place en zijn fysieke kenmerken is echter nog niet verricht.

Sociale-geografie, psychologie, marketing, vastgoed en stedenbouw zijn allen disciplines die een 
raakvlak hebben met het onderzoeksonderwerp en in deze studie betrokken zijn. Verdieping van 
de raakvlakken maakt duidelijk hoe de disciplines elkaar beïnvloeden. Het samenspel tussen de 
disciplines kan leiden tot synergie.  Juist de verdieping, het samenbrengen en het koppelen van 
de theorieën van de verschillende disciplines maakte het onderzoek voor mij uitdagend. Tevens 
reflecteert het de brede oriëntatie van mijn opleiding en vormt het een perfecte afronding van 
mijn master Real Estate Management and Development aan de Technische Universiteit te Eind-
hoven. 

Mijn dank gaat uit naar eenieder die mij in het afgelopen jaar met woorden en daden heeft weten 
te steunen, adviseren, motiveren en amuseren, zowel inhoudelijk als niet inhoudelijk. Met alle 
hoogte- en dieptepunten in acht genomen is het een zeer leerzame en mooie periode geweest. 
Speciale dank gaat uit naar Jos Smeets en Dave Havermans, mijn begeleiders vanuit de TU/e, voor 
hun nuttige tips en kritische opmerkingen. Door hun scherpte werd ik geïnspireerd en gemoti-
veerd om het beste uit mezelf te halen. 
Om voldoende diepgang en een praktische zienswijze te bereiken heb ik de samenwerking ge-
zocht met Heijmans Vastgoed, en in het bijzonder met de afdeling Design & Development. Hier 
vond ik veel kennis van marketing en praktijksituaties. Mijn dank gaat uit naar collega’s Michiel 
van Rijn van Alkemade, die altijd klaar stond voor een brainstorm of het kritisch doornemen van 
weer een nieuw deel van het onderzoek, en Sander Willems, die me vaak wees op een nieuwe 
invalshoek (wat het er niet altijd eenvoudiger op maakte) en inspirerende praktijkvoorbeelden. 
Daarnaast speciale dank aan Lonneke Wijnhoven; die zeer inspirerend is, inhoudelijk altijd scher-
pe commentaren had en mij ook op persoonlijk vlak veel geleerd heeft. Bij Heijmans heb ik 
naast de begeleiding van mijn afstudeeronderzoek de kans gekregen een kijkje in de praktijk te 
nemen, wat erg waardevol was. Daarnaast gaat hartelijke dank uit naar mijn andere collega’s bij 
Heijmans, alle experts die ik heb mogen interviewen, Martin Boisen - universitair docent Sociale 
Geografie en Planologie aan de Universiteit van Utrecht - die altijd bereid was tot een interessante 
discussie over place branding vanuit zijn oogpunten, mijn ouders en vrienden.

Afstuderen, wat leek het altijd ver weg, maar met deze scriptie is het afgerond. Rest mij nog een 
dankwoord; aan jou, als lezer, voor je tijd en interesse in mijn afstudeeronderzoek. Ik wens je veel 
leesplezier en hoop dat het waardevol kan zijn bij je eigen werkzaamheden.

Judith Vroemen
Eindhoven, 31 Augustus 2009
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Hoofdstuk 01.
Inleiding, probleemschets, onderzoeksopzet
INTRODUCTIE

“ Our living environment is part of our identity” 

G.J. Hagen, 2008
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Uit onder andere het groeiend aantal publicaties van recente jaren en uit de grote belangstelling 
vanuit het bedrijfsleven valt af te leiden dat place branding en gebiedsontwikkeling beide actueel 
zijn. Gebiedsontwikkeling is al geruime tijd een veelgebruikte term, terwijl place branding nog 
niet zo lang aan de orde is. De meeste studies richten zich op de branding van bestaande gebie-
den, zoals steden. Zo is Amsterdam begonnen met de slogan ‘I AMsterdam’ en Almere met ‘Het 
kan in Almere’. Bij gebiedsontwikkeling gaat het echter om de (her-)ontwikkeling van een kleiner 
gebied. Vanuit zowel publieke als private partijen die zich bezighouden met gebiedsontwikkeling 
is er een toenemende aandacht voor de inzet van place branding; maar wat is het nu eigenlijk en 
wat voor voordelen heeft het? Volgens velen (Grace & O’Cass, 2002; Ind, 2004; Hankinson, 2003) 
zorgt branding voor  een extra dimensie, brands geven een belofte, een toegevoegde waarde aan 
het product of de dienst. Het ultieme doel van place branding is volgens Kavaratzis (2004) het 
verhogen van de levensstandaard van de inwoners van de stad. Daarnaast wordt verondersteld 
dat een sterke brand nieuwe bewoners en economische activiteit zal aantrekken. De stimulering 
en professionalisering van place branding als onderdeel van gebiedsontwikkeling lijkt hiermee 
waardevol. Ruimtelijke ontwikkeling is een manier om hier invulling aan te geven.

Gebiedsontwikkeling is een gestuurd proces van publieke en private partijen waarbij een gebied 
op fysiek en functioneel vlak verandert, en vindt plaats op veel locaties in Nederland, om zo aan 
de vraag naar woon- en leefruimte te kunnen voldoen. “Het stimuleren en implementeren van 
gebiedsontwikkeling in de praktijk” is door de Rijksoverheid geformuleerd als een van de acties 
in de Nota Ruimte (van Rooy et al, 2006). Op deze wijze wordt ontwikkelingsplanologie gestimu-
leerd. De ontwikkeling van gebieden is een complex proces en de opgaven hiervoor worden steeds 
breder, er is een accentverschuiving van de ontwikkeling van opstallen (vastgoedontwikkeling) 
naar de ontwikkeling van het gebied als geheel, inclusief openbare ruimte (gebiedsontwikkeling). 
Gebiedsontwikkeling en het laten slagen hiervan is een onderwerp dat momenteel bij velen in 
de belangstelling staat. Het succes van een ontwikkeling gaat niet alleen over de financiële kant, 
maar ook over de sociale en maatschappelijke kant. Alle aspecten staan voortdurend met elkaar 
in verband, want een gebied waar het ‘goed leven’ is, zal meer in trek zijn, waardoor de woningen 
sneller verkocht worden.
Het grote gat tussen vraag en aanbod zorgde ervoor dat er lange tijd niet echt sprake was van 
grote concurrentie op de woningmarkt. Door diverse ontwikkelingen van deze markt werd dit 
gat tussen vraag en aanbod kleiner en zijn gebiedsontwikkelaars, en de door hun ontwikkelde 
gebieden, steeds meer met elkaar gaan concurreren. De markt van gebiedsontwikkeling is aan het 
veranderen van een aanbodgestuurde markt, waarbij de marktpartijen beslissen wat er gebouwd 
gaat worden, naar een vraaggestuurde markt, waar de klant meer inspraak heeft op het product 
(Kingma & Brandt, 2005). Het heeft tijd nodig voordat deze omschakeling van de aanbodgestuur-
de naar de vraaggestuurde markt compleet heeft plaatsgevonden. Nu zowel publieke als private 
partijen zich hier bewust van beginnen te worden zijn ze op zoek naar methoden die inspelen op 
de klant en het ontwikkelen van onderscheidend vermogen.

Een relatief nieuwe term in het proces van gebiedsontwikkeling is ‘place branding’, hierbij wordt 
het proces van gebiedsontwikkeling gestuurd vanuit een gebiedsvisie, met een duidelijke invals-
hoek en oog voor de klant. Voorheen werd deze visie voornamelijk door de architect en/of steden-
bouwkundige opgesteld, bij de branding van gebieden komt de visie voort uit een consortium 
van betrokken partijen. Zowel bij publieke als private partijen heerst er een toenemende aandacht 
voor de inzet van branding bij gebieden. Dit blijkt ook uit het feit dat twee woningcorporaties in 
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2003 een project gestart zijn genaamd ‘Identiteit & Branding’ (Sulsters & Schubert, 2006) dat ge-
subsidieerd werd door het ministerie van VROM in het kader van het dossier innovatieprogramma 
stedelijke vernieuwing (IPSV). Ook de citaten in onderstaand kader geven de belangstelling voor 
het onderwerp weer.

“Gedurende de komende decennia moeten gebieden steeds meer met elkaar gaan 
concurreren om talent, innovatieve en kwalitatieve bedrijven en bezoekers met geld 

om te besteden aan te trekken” ECORYS, 2008

“De potentie van branding als instrument voor gebiedsontwikkeling wordt nog te 
weinig erkend” Reinders, 2008

“Minder dan ooit tevoren zal het nog gaan om het ‘stapelen van stenen’ en meer dan ooit 
om integrale gebiedsontwikkeling gericht op het realiseren van concrete sociale en 

economische doelen” Hoogendoorn & de Vries, 2007

Branding is oorspronkelijk een marketingmethode die is ontstaan bij het in de markt zetten 
van producten. Daarbij geeft men een product een ‘persoonlijkheid’, of identiteit, mee waar de 
doelgroep zich in kan vinden. Marketing – denken vanuit de klant – is een onderdeel van het tot 
stand komen van de identiteit. Hierna worden het product en zijn identiteit uitgedragen richting 
de doelgroep om zo een imago rondom het product te creëren. Dit creëren en uitdragen van de 
identiteit om een imago te creëren dat zo goed mogelijk aansluit bij de beoogde identiteit noemt 
men branding.
Het denken vanuit een beoogde identiteit is op veel plaatsen doorgedrongen, maar is in het 
ontwikkelingsproces van de vastgoedsector nog maar beperkt aanwezig. Het positieve effect van 
de toepassing van branding bij producten is reeds veelvuldig bewezen, maar ook bij gebieden 
lijkt het een positief effect teweeg te brengen. De keuze van een woning en woonomgeving wordt 
niet alleen bepaald door ‘harde’ functionele en economische factoren, maar ook door ‘zachte’ 
factoren als sferen, sociale status, herinneringen, bindingen, ervaringen, associaties, gevoelens, 
smaken en emoties. Branding, als identiteitsstrategie, speelt hierop in en tevens op bestuurlijke 
overwegingen. Het is een nieuwe manier van planvorming, er wordt gebroken met de traagheid 
(Ouwehand et al, 2008). Men creëert met de toepassing van branding dus zowel een meerwaarde 
voor de klant als voor andere betrokken (publieke en private) partijen.

De bedrijven en organisaties die actief zijn in de markt van gebiedsontwikkeling waren tot voor 
kort niet bekend met place branding. Nu de markt verandert moeten gebieden steeds meer met 
elkaar concurreren. Het betreft provincies, regio’s en steden, maar ook wijken en buurten. Bran-
ding kan hierin helpen door klantgericht te werk te gaan en in te spelen op de beleving rondom 
het toekomstige gebied. Zo zorgt het voor een gebied dat attractief is voor de doelgroep en dus 
ook voor de investeerders. Bedrijven in de ruimtelijke sector zien steeds meer het nut van klant-
gerichtheid en maatschappelijke betrokkenheid in, dat is onder meer te zien aan aandachtspun-
ten als maatschappelijk verantwoord ondernemen en het opstellen van een sociaal jaarverslag. 
Door deze ontwikkeling richting klantgericht denken en maatschappelijke betrokkenheid, onder 
andere om de concurrentie aan te kunnen, is er bij diverse partijen behoefte aan inzicht in place 
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branding. De onervarenheid van publieke en private partijen met place branding kan er echter 
toe leiden dat het verkeerd wordt ingezet en dat het niet de beoogde meerwaarde oplevert. Het is 
dus van belang om onderzoek te verrichten op het vlak van place branding en gebiedsontwikke-
ling, zodat de betrokken partijen ermee leren omgaan en zodat er meerwaarde gecreëerd wordt
De bestaande literatuur richt zich voornamelijk op strategieën die op het schaalniveau van ste-
den en regio’s worden ingezet. De literatuur over place branding neemt de laatste jaren wel toe, 
maar de beschikbare informatie is vaak nog niet diepgaand en concreet. Er is nog maar weinig 
bekend over het gebruik van place branding op het niveau van een te ontwikkelen gebied en over 
de omgevingskenmerken van een gebied die een rol spelen bij het succesvol inzetten ervan. Ook 
Reinders (2005) is van mening dat het ontbreekt aan een vertaling van de brandingstrategie in 
de fysieke omgeving. Het is opmerkelijk dat de overgrote meerderheid van de auteurs van weten-
schappelijke artikelen marketing als uitgangspunt neemt bij place branding. Dit illustreert het 
verschil tussen klantgericht- en productgericht denken. Slechts een enkel artikel kijkt naar het 
gebied dat gebrand moet worden. Het feit dat er nog zo weinig bekend is over de inzet van place 
branding bij gebiedsontwikkeling, met het gebied als uitgangspunt, en de mogelijk positieve 
invloed ervan op het resultaat zijn de aanleiding voor dit onderzoek.

De probleemschets beschreef de probleemsituatie. Hieruit komt naar voren dat het de vraag is hoe 
branding toegepast kan worden bij de ontwikkeling van gebieden. Dit onderzoek neemt place als 
invalshoek van place branding. Aangezien er geen Nederlands woord is dat alle aspecten van het 
Engelse woord ‘place’ bevat, wordt in dit onderzoek het woord ‘place’ gehanteerd. Eerst wordt de 
complexiteit van het begrip ‘place’ uiteengezet, en vervolgens dient dit als uitgangspunt voor het 
proces van gebiedsontwikkeling & place branding. Deze samenhang is grafisch weergegeven in 
het onderzoeksmodel

01.3  Onderzoeksmodel, probleemstelling & doelstelling

Gebiedsontwikkeling

Place

Place Branding

Figuur 1.1: verbanden place, gebiedsontwikkeling en place branding

De relatie tussen gebiedsontwikkeling en place branding, met place als uitgangspunt, is de es-
sentie van het onderzoek. Alle kenmerken van place zullen meegenomen worden, maar de focus 
zal komen te liggen op de fysieke omgevingskenmerken van place.

Om het probleem aan te pakken en om richting te geven aan het onderzoek is de volgende pro-
bleemstelling geformuleerd:

Hoe kan place branding het beste ingezet worden in de vroege planfase van gebiedsontwikkeling 
en welke fysieke omgevingskenmerken zijn hierbij van belang?

r ~ 

( ) ( ) 
\.. ~ 

I 
... 

[ ] 



Om tot een goede oplossing van dit probleem te komen is de probleemstelling onderverdeeld 
in acht onderzoeksvragen. Door deze onderzoeksvragen wordt het probleem gestructureerd aan-
gepakt, de combinatie van de antwoorden resulteert in een oplossing van de probleemstelling. 

1. Wat wordt er verstaan onder place?
2. Wat wordt er verstaan onder gebiedsontwikkeling?
3. Welke typen gebiedsontwikkeling worden betrokken bij dit onderzoek?
4. Wat wordt er verstaan onder place branding?
5. Op welke wijze kan place branding ingezet worden in de vroege planfase van gebiedsontwik    

keling?
6. Wat wordt er verstaan onder fysieke omgevingskenmerken van place?
7. Welke aanvullingen zijn er vanuit de praktijk aan te brengen over de inzet van place bran-

ding bij gebiedsontwikkeling?
8. Welke fysieke omgevingskenmerken zijn van belang bij place branding en gebiedsontwikke    

ling?

Onderstaand is de doelstelling van het onderzoek weergegeven

Meer inzicht verkrijgen in de begrippen place, gebiedsontwikkeling en place branding, teneinde 
aanbevelingen te doen over de inzet van place branding in de vroege planfase van gebiedsont-
wikkeling, met een focus op fysieke omgevingskenmerken van place.

Het onderzoeksonderwerp is relatief nieuw en kent derhalve slechts enkele aanknopingspunten 
die als onderlegger dienen. Baarda en de Goede (2001) beschrijven dit als een exploratief onder-
zoek. Het onderzoek is kwalitatief van karakter en maakt gebruik van verschillende onderzoeks-
methodieken. De methodieken die gebruikt worden zijn: literatuuronderzoek, casestudies en 
expertinterviews. Door het gebruiken van meerdere dataverzamelingsmethodieken is het weten-
schappelijk karakter van het onderzoek gewaarborgd (Verschuren & Dorewaard, 2004). De stap-
pen in dit onderzoek worden in figuur 1.2 schematisch weergegeven en vervolgens toegelicht.

01.4  Onderzoeksopzet
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Literatuuronderzoek
Er wordt gestart met het formuleren van de onderzoeksrichting. Vervolgens wordt er binnen de 
gekozen richting literatuuronderzoek gedaan. Literatuuronderzoek zorgt voor een goed inzicht in 
de bestaande kennis over het onderwerp en zorgt ervoor dat het onderwerp in een brede theore-
tische context geplaatst wordt. Hierbij komen achtergronden en gerelateerde aspecten naar vo-
ren. Met literatuuronderzoek kan snel een groot aantal betrouwbare gegevens verzameld worden 
(Baarda & de Goede, 2001). 
In het kader van dit onderzoek richt de literatuur zich op de inhoud, context en samenhang van 
de begrippen place, gebiedsontwikkeling en place branding. Hierbij wordt verder ingegaan op de 
fysieke omgevingskenmerken van place die een rol spelen bij place branding en gebiedsontwik-
keling. Er wordt gebruik gemaakt van algemene, kaderscheppende, maar ook vakgerichte litera-
tuur. Dit deel vormt de basis voor de beantwoording van deelvragen 1 tot en met 5.

Praktijkonderzoek 
Om het onderzoek toe te spitsen op de praktijksituatie van gebiedsontwikkeling en place bran-
ding wordt er kwalitatief praktijkonderzoek verricht. Het praktijkonderzoek bestaat uit expertin-
terviews en casestudies. Aan de hand van een aantal zorgvuldig uitgekozen casestudies wordt er 
met betrokken experts gekeken naar de inzet van branding en de mogelijke effecten ervan. Zo 
kunnen de wetenschappelijke inzichten, die verkregen zijn uit het literatuuronderzoek, getoetst 
worden. Daarnaast kan op deze manier gebruik gemaakt worden van de kennis en ervaring van 
adviseurs over de mogelijkheden van de inzet van place branding bij gebiedsontwikkeling. De 
experts die worden geïnterviewd hebben allen een sleutelpositie in het vakgebied van place bran-
ding en/of gebiedsontwikkeling en zijn daarin vaak als beslisser betrokken. Teneinde informatie 
uit verschillende invalshoeken te verkrijgen worden experts uit diverse werkvelden betrokken. 
De interviews krijgen een open structuur met enkele gerichte vragen. Daarmee wordt voldoende 
ruimte gecreëerd voor nieuwe, interessante onderwerpen die aan bod komen.
Dit onderzoek is een aanvulling en verdieping van het literatuuronderzoek en beantwoordt de 
zesde en zevende deelvraag.

Deze scriptie doorloopt op chronologische wijze de stappen die gemaakt worden om de probleem-
stelling te beantwoorden. Het eerste hoofdstuk heeft gediend als kennismaking met het onder-
zoeksonderwerp en als introductie voor de rest van het onderzoek. 

Place is de rode draad voor dit onderzoek, het kan gezien worden als onderdeel van zowel ge-
biedsontwikkeling als place branding. Studies naar de materie rondom place zijn er grote getal-
len met veel verschillende invalshoeken. Om de context van het onderzoek aan te geven, wordt 
een definitie van place opgesteld. Vervolgens worden de kenmerken besproken die onderdeel zijn 
van place, om zo inzicht te krijgen in de materie.

Hoofdstuk drie gaat in op het begrip gebiedsontwikkeling. Ook hier wordt een definitie opgesteld, 
waarbij de relatie wordt gelegd met het eerder besproken model van place. Om place branding 
in te kunnen bedden in het proces van gebiedsontwikkeling moet er inzicht in de aspecten van 
gebiedsontwikkeling zijn. Doel van dit hoofdstuk is de kenmerken van gebiedsontwikkeling te 
omschrijven, de verschillende typen, betrokken actoren en hun belangen en het te doorlopen 
proces toe te lichten. 

01.5  Leeswijzer
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In hoofdstuk vier staat place branding centraal. Wat houdt dit begrip in, en waar heeft het zijn 
oorsprong? Door de veelheid aan interpretaties van het begrip ‘place’ zijn er veel uiteenlopende 
onderzoeken over verschillende soorten places. Hier wordt dan ook gezocht naar een definitie van 
place branding in de context van dit onderzoek.

Het vijfde hoofdstuk richt zich op de confrontatie tussen de drie eerder besproken begrippen 
place, gebiedsontwikkeling en place branding. Knelpunten en overeenkomsten tussen de pro-
cessen komt er aan de orde. Uiteindelijk worden de processen en inhoud met elkaar in verband 
gebracht om tot een procesmodel te komen waarin place branding deel uitmaakt van het proces 
van gebiedsontwikkeling. Tot slot wordt de beoogde identiteit en de fysieke omgevingskenmer-
ken verder uitgediept. 

Hoofdstuk zes gaat op zoek naar overeenstemming over en/of suggesties voor verbeteringen van 
het in hoofdstuk vijf ontworpen procesmodel en de rol van de fysieke omgevingskenmerken bij 
place branding. Dit vindt plaats door middel van casestudies en interviews met experts uit de 
ontwikkelingspraktijk. Een definitief procesmodel en aanbevelingen over de inzet van fysieke 
omgevingskenmerken zijn het resultaat.

Het laatste hoofdstuk beantwoordt de probleemstelling en beschrijft de conclusies uit het ver-
richte onderzoek. Er worden aanbevelingen gedaan over de inzet van place branding bij gebieds-
ontwikkeling. Daarnaast aanbevelingen gedaan over mogelijk vervolgonderzoek.
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Hoofdstuk 02.
Place
THEORIE

“ What you want is people to fall in love with the place they live in” 

C. Landry, 2008
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Dit hoofdstuk over place legt de basis voor het verdere onderzoek, het is kaderscheppend. De 
hierop volgende hoofdstukken (drie en vier) gaan over respectievelijk gebiedsontwikkeling en 
place branding, en zijn sterk gerelateerd aan het begrip place. Het is dan ook belangrijk om het 
begrip ‘place’ duidelijk te omschrijven, op deze manier wordt de theorie zo gestructureerd moge-
lijk opgebouwd. Onderstaand hoofdstuk geeft allereerst weer wat er in dit onderzoek onder place 
wordt verstaan. 

 

Het geven van een complete, eenduidige definitie van het begrip ‘place’ is afhankelijk van de spe-
cifieke context. Er is geen Nederlands woord dat alle aspecten van het Engelse woord ‘place’ bevat, 
vandaar dat in dit onderzoek het woord ‘place’ gehanteerd wordt. Volgens het Concise Oxford 
English Dictionary dankt het woord zijn oorsprong in het Latijnse woord ‘platea’ dat vertaald kan 
worden als ‘open space’. Verder geeft het woordenboek veel uiteenlopende definities van place. Zo 
kan het bekeken worden vanuit fysiek oogpunt, maar ook vanuit psychologisch oogpunt. 
Een van de theorieën over place komt van Canter (1977) die stelt dat place een onderdeel is van de 
beleving van de omgeving en het resultaat van relaties tussen activiteiten, concepties en fysieke 
attributen. Stokols en Shumaker (1981) definiëren place als de eenheid tussen aspecten van bete-
kenis, fysieke objecten en onderlinge relaties (geciteerd door Uzzell, D. et al, 2002). Volgens Sime 
(1986) impliceert place een emotionele relatie, tijdelijk of van langere aard, tussen een persoon 
en een bepaalde fysieke locatie.
Zo zijn er nog veel meer definities te vinden van ‘place’, maar een aantal kenmerken komt in vrij-
wel elke definitie terug (Canter, 1977, Easthope, 2004; Uzzell, D. et al, 2002; Kong & Yeoh, 1995; 
Knez, 2005; Hauge, 2007; Sime, 1986; Sulsters & Schubert, 2006):
•	 Bij place zijn veel aspecten van belang, deze worden vaak ingedeeld naar sociale, fysieke en    

emotionele aspecten. Sociale aspecten verwijzen dan naar gedragingen van mensen, fysieke 
aspecten naar de bebouwing en de omgeving en op emotioneel vlak gaat het om interpreta-
ties en concepties. 

•	 Place betreft diverse ruimtelijke schaalniveaus en heeft geen duidelijke geografische afbake-
ning. Het betreft buurten, wijken, steden, regio’s, etc.

•	 Het gaat om een locatie waaraan betekenis is gegeven door de interactie van mensen met die 
locatie.

Het concept place verbindt de fysieke wereld onlosmakelijk met de sociale en emotionele wereld 
van mensen (Easthope, 2004). Deze samenhang maakt place tot een veelomvattende term. Een 
belangrijk gegeven voor dit onderzoek is dat de fysieke omgeving een essentieel onderdeel is van 
place, maar dat het altijd dat deel is dat geïnterpreteerd wordt (Easthope, 2004). De definitie van 
place die tijdens dit onderzoek gehanteerd wordt is:

Place is een fysieke omgeving, waarmee mensen een relatie hebben op emotioneel en sociaal 
vlak.

02.1  Wat is place?

[ ] 



02.2 Componenten van Place

In de vorige paragraaf kwam al naar voren dat er drie aspecten zijn binnen het begrip place die in 
veel studies naar voren komen; te weten de fysieke, sociale en emotionele aspecten. Canter (1977) 
en Relph (1976) zijn de vertegenwoordigers hiervan. Relph omschrijft de drie componenten van 
place in ‘place and placelessness’ als de statische fysieke setting, activiteiten die hier plaatsvin-
den en betekenissen die eraan gegeven worden. In dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van 
Canter’s theorie. In zijn boek ‘The psychology of place’ is hij op zoek naar een theorie waarmee 
de conceptuele systemen van places uitgelegd worden. Canter stelt dat een place het resultaat is 
van de relaties tussen fysieke attributen, activiteiten en concepties. Er kan dus ook gezegd worden 
dat een place niet volledig geïdentificeerd is totdat men weet (a) wat de fysieke parameters zijn, 
(b) welk gedrag ermee geassocieerd wordt en (c) wat de beschrijving, of conceptie, is die mensen 
hebben over dat gedrag in combinatie met die fysieke attributen (Canter, 1977). 
De drie componenten van place, fysieke attributen, activiteiten en concepties worden in dit on-
derzoek vanaf nu omschreven als respectievelijk ‘fysieke attributen’, ‘gedrag’ en ‘beleving’. Deze 
componenten kunnen grafisch weergegeven worden als cirkels die elkaar overlappen (zie figuur 
2.1). De overlap is in dit schema van groot belang, deze vormt de daadwerkelijke place. In deze 
paragraaf worden de componenten één voor één besproken, de volgende paragraaf gaat in op de 
relaties tussen de componenten.

BelevingFysieke
attributen

Gedrag

Place

Figuur 2.1: Componenten van place (eigen bewerking van Canter, 1977)  

Een place bestaat dus niet alleen uit de fysieke attributen, maar vooral ook uit gedrag en bele-
ving. De kwaliteit van samenleven en contacten tussen bewoners (gedrag) is van groot belang. Dit 
heeft ook een duidelijke weerslag op de beleving van een place.

02.2.1 Fysieke attributen
De eerste component van place die hier besproken wordt zijn de fysieke attributen. In de beDe fy-
sieke attributen hebben betrekking op de bebouwde omgeving. Bij bebouwing betreft het bijvoor-
beeld aspecten als het type woning, de architectuur, de inhoud, het aantal kamers, aanwezigheid 
van een tuin of garage en de staat van onderhoud en bij de omgeving gaat het om aspecten als 
de hoeveelheid groen en water, de bebouwingsdichtheid, de aard en kwaliteit van de gebouwde 
omgeving en de kwaliteit van de openbare ruimte (Visser & van Dam, 2006). Bij de keuze voor 
een woning of woonomgeving worden vaak in eerste instantie de fysieke attributen beoordeeld 
door de klant.
De eerste component van place die hier besproken wordt zijn de fysieke attributen. In de be-
staande literatuur, betreffende de discussie over place, zijn de fysieke attributen vaak onderbe-
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licht (Sime, 1986). De aandacht gaat daar vooral uit naar de andere twee componenten. Fysieke 
attributen zijn wellicht het meest tastbare onderdeel van place. Het uit zich in veel aspecten van 
de bebouwde omgeving. Alle fysieke attributen vormen samen het decor waarin de mens zich in 
het alledaagse leven begeeft en waarin het gedrag en de beleving tot stand komen. 

02.2.2 Beleving
De tweede component uit het model van Canter (1977) is de beleving. Het gaat hierbij om de in-
terpretatie en concepties die mensen hebben van een place en de betekenis die ze eraan geven. Je 
kunt zeggen dat we de dingen zien door een bril die tot stand gekomen is door ons verleden, onze 
kennis, en is getint door onze logica betreffende taal. Iets ‘zien’ kan ook betiteld worden als een 
theorie-geladen gebeurtenis (Canter, 1977). Zo kan iemand een mentale kaart in zijn hoofd heb-
ben van de omgeving, waarbij sommige (fysieke) herkenningspunten een emotionele betekenis 
hebben. Het gaat hier om die emotionele betekenis die men aan een bepaald fysiek attribuut of 
gedrag dat in een fysieke omgeving plaatsvindt verbindt, zoals het voetbalveld als ontmoetings-
plek kan dienen. 
Beleving speelt een belangrijke rol voor de gebruiker of bewoner van een place. Er is een verschui-
ving waarneembaar binnen de postmoderne samenleving van functionalisme naar symbolisme. 
Hierdoor staat niet zo zeer het functionele nut, maar de ervaring en beleving van consumenten, 
de zogenaamde ‘zachte waarden’, de niet-materiële zaken centraal (Ouwehand et al, 2008). Daar-
bij gaat het in relatie met fysieke attributen ook om cultureel besef en diversiteit, menselijke 
maat, aanwezigheid van karakteristieke kenmerken en afleesbaarheid van (cultuur)historie en 
schoonheid. Ook moet in dit verband gedacht worden aan variatie van functies en inrichting (Mi-
nisterie van VROM, 2004). 

Het imago is het totaal van belevingen die de bewoner/gebruiker van een place heeft. Het is vol-
gens Kotler e.a. (1999) de som van wat mensen geloven, hun ideeën en de impressies van de place. 
Imago’s representeren een simpele versie van een groot aantal associaties en stukjes aan infor-
matie die verbonden zijn met een place. In het ideale geval is het imago gelijk aan de identiteit 
van de place, maar gezien de vele factoren die meespelen, zal dit nooit het geval zijn (Roothart & 
van der Pol, 2003). Dit verschil tussen de beleving van een individu en de beleving van een groep 
bemoeilijkt de imagovorming.

02.2.3 Gedrag
Gedrag is te omschrijven als acties en activiteiten van de gebruikers van de place. Het gaat dus om 
de manier waarop men zich gedraagt in een place, de interactie met andere bewoners, hoe men 
gebruik maakt van de fysieke attributen, etc. Meestal is het zo dat beleving leidt tot gedrag (Chow, 
1992), maar ook de fysieke attributen zorgen ervoor dat gebruikers van een place een bepaald 
gedrag vertonen, of op een bepaalde manier gebruik maken van de place. 

De componenten zorgen gezamenlijk voor het creëren van een place, er bestaan dus relaties tus-
sen alle drie de componenten. In deze paragraaf worden deze relaties omschreven.

02.3.1 Totaal: Fysieke attributen, gedrag en beleving
Zoals eerder ter sprake kwam, is er een duidelijke relatie tussen de componenten van place. Alle 
aspecten staan in relatie met elkaar. Het belangrijkste onderdeel van het schema van Canter 
(1977) is de overlap in het midden, daar komen alle componenten samen. Hier ontstaat de place 

02.3 Relaties tussen de componenten



en haar unieke identiteit (identity of place) uit de relaties tussen de verschillende componenten. 
Place attachment en place identity zijn twee begrippen die aan place verwant zijn en een sterke 
band hebben met de belevingscomponent. Doordat beleving een belangrijke rol inneemt bij 
branding worden de begrippen identity of place, place identity en place attachment hier eerst 
uiteengezet.

Identity of place / Identiteit
Identiteit is een dynamisch begrip en ontwikkelt zich in de tijd. Begrippen als ‘genius loci’ (de 
eigenheid van een place) en ‘spirit of place’ refereren aan eigenschappen, die identiteit aan een 
place verlenen. De identiteit van een place is volgens Rainisto (2003), net als bij de identiteit van 
een bedrijf, een som van karakteristieken die de place onderscheiden van andere places. Hierbij 
kan gedacht worden aan de ligging, de ruimtelijke vorm van een place, het gebruik hiervan door 
bewoners, hun eigenschappen en waardeoriëntaties en hun manier van omgaan met elkaar. Bin-
nen disciplines als de architectuur en het stedelijk ontwerp verwijst identiteit in ruimtelijke zin 
naar authenticiteit of het karakter van een plek (Jiven & Larkham, 2003) en naar fysieke onder-
scheidbaarheid en herkenbaarheid, zoals de aanwezigheid van markante of gezichtsbepalende 
tekens en ‘landmarks’ (Violich, 1995). Sulsters & Schubert (2006) en Reinders (2005) stellen dat 
de identiteit de verbindende factor tussen verschillende componenten van een place is. Identiteit 
blijft, in relatie met een place, dus een begrip dat op veel manieren omschreven wordt. In dit 
onderzoek wordt identiteit omschreven als “de unieke ‘persoonlijkheid’ van een place waardoor 
ze zich onderscheid van andere door de combinatie van specifieke fysieke, economische, sociale 
en culturele eigenschapen” (Havermans et al, 2009). Deze identiteit is door ieder individu waar-
neembaar, en wordt door een ieder geïnterpreteerd.

Place attachment en place identity
Places spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Ze dragen niet alleen bij aan het vervul-
len van onze basisbehoeften, maar helpen ook bij het definiëren van onze eigen identiteit (Haver-
mans, 2009). Mensen creëren een band met een place als deze tegemoetkomt aan hun fysieke en 
emotionele behoeften en hun eigen identiteit ondersteunt. (Livingstone et al, 2008). Begrippen 
als ´place attachment´ en ´place identity´ hebben betrekking op deze band, die meestal ontstaat 
door het wonen in een place maar ook kan ontstaan door alleen het verblijven in de place.
Place attachment wordt door Low (1992, geciteerd door Reinders, 2005) gedefinieerd als een emo-
tionele, affectieve band of link tussen mensen en specifieke places. Dit komt ook naar voren in de 
term; het tweede deel (attachment) wijst op affect, gevoel en emotie en het eerste deel (place) refe-
reert aan de omgeving waarin mensen zich begeven. Livingstone et al (2008) onderscheiden twee 
dimensies binnen place attachment; functionele attachment en emotionele attachment. Functio-
nele attachment verwijst naar de fysieke mogelijkheden van een place om tegemoet te komen in 
behoeften, als het kunnen doen van bepaalde activiteiten. Emotionele attachment verwijst naar 
een affectieve relatie die men met de place heeft in termen als gevoel, emoties en humeur. Dit 
heeft vaak betrekking op herinneringen met betrekking tot de place. Place attachment is wat men 
wil bereiken bij de ontwikkeling van een place en met de inzet van place branding. 
Een ander begrip dat ingaat op de relatie tussen mens en place is ‘place identity’. Dit begrip 
verwijst naar de relatie met een fysieke omgeving in het alledaagse leven die bijdraagt aan je 
eigen identiteit (Prohansky et al, 1983). Twigger-Ross & Uzzel (1996) geven aan dat place identity 
een van de componenten is van je eigen identiteit. Indien men zijn eigen identiteit aan iemand 
uitlegt komt hier vaak een woonplaats of buurt bij kijken. De fysieke omgeving draagt bij aan 
de continuïteit van een persoonlijke identiteit in de tijd, de beleving van lidmaatschap van een 
groep die geassocieerd wordt met een place, bepaalde typen gedrag en een gevoel van thuisho-
ren (Lalli, 1992).
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02.3.2 Onderlinge relaties
Buiten de overlap van componenten in het midden van het vendiagram hebben de componenten 
ook onderlinge relaties. Vaak is een relatie tussen twee componenten niet helemaal zuiver, maar 
oefent de derde component er invloed op uit. Deze onderlinge relaties tussen twee componenten 
met ondersteunend voorbeeld zijn:

•	 fysieke attributen --> gedrag: De fysieke omgeving maakt bepaald gedrag mogelijk of net 
onmogelijk. Zo zorgt een muur ervoor dat je niet verder kunt lopen; door een stoep aan te 
leggen stuur je gedrag en door goede openbare ontmoetingsplekken te creëren stimuleer je 
ontmoetingen.

•	 fysieke attributen --> beleving: De fysieke omgeving is verbonden met een beleving ervan. 
Bij ‘place attachment’ werd dit functionele attachment genoemd. Men kan zich bijvoorbeeld 
identificeren met de architectuur of met de inrichting van de openbare ruimte.

•	 gedrag --> fysieke attributen: Bepaald gedrag kan zorgen voor veranderingen in de fysieke 
omgeving. Zo kunnen hangjongeren zorgen voor vernielingen; maar een grote sociale con-
trole kan zorgen voor regelmatig onderhoudt van de fysieke ruimte.

•	 gedrag --> beleving: Ook het gedrag dat in een place vertoond wordt, wordt op een bepaalde 
manier beleefd, iedereen interpreteert het op zijn manier. Zo kan men een grote sociale sa-
menhang, waarbij buren veel contact met elkaar hebben, als positief of negatief ervaren.

•	 beleving --> fysieke attributen: De invloed van de beleving op de fysieke omgeving is er een 
die vaak beïnvloed wordt door meerdere factoren van buitenaf. Als een place als onaantrek-
kelijk wordt beschouwd, de beleving negatief is, zal men er niet graag vertoeven of wonen. De 
aandacht voor de fysieke omgeving zal verminderen.

•	 beleving --> gedrag: Deze relatie bevindt zich voornamelijk op het sociale vlak. Als er bijvoor-
beeld in een wijk een gevoel van onveiligheid heerst in de avonden, gegrond al dan niet, 
zullen er minder mensen geneigd zijn om ’s avonds naar buiten te gaan. Hierdoor kan het zo 
zijn dat er inderdaad meer negatief gedrag vertoond zal worden. Dit voorbeeld kan natuurlijk 
ook in positieve zin omgedraaid worden.

Gedrag
Fysieke attributen is de enige component die vatbaar is, die we kunnen sturen. Gedrag en bele-
ving zijn beide componenten die complexer te beïnvloeden zijn. Ondanks veelvuldig onderzoek 
hiernaar blijft het een ingewikkeld systeem. Zo heeft Barker (1968) zijn onderzoek toegespitst op 
de aspecten die van invloed zijn op het gedrag van de mens in een fysieke omgeving. Zo gedragen 
mensen zich in een kerk anders dan in een discotheek of een stadion. Barkers behavioural setting 
theory is veel besproken. Hij onderscheidt een aantal aspecten die van invloed zijn op gedrag:
•	 Fysieke aspecten: deze kunnen bepaald gedrag onmogelijk maken en een bepaald gedrag 

sturen (deze relatie is dezelfde als fysieke attributen --> gedrag in de opsomming hierboven);
•	 Sociale aspecten: de invloed van anderen op het gedrag en de invloed van gewenst gedrag;
•	 Fysiologische aspecten: zoals verkleumen in een koude omgeving;
•	 Fysionomische perceptie: door associaties met vormen wordt men verleidt tot bepaald gedrag 

(kinderen gaan rennen in een open veld);
•	 Leren: aangeleerd gedrag, zoals stil zijn in de klas;
•	 Selectie door personen: men weet van tevoren welk gedrag men in een setting behoort te 



vertonen, wil men dat niet dan besluit je niet naar die setting te gaan;
•	 Selectie door behaviour settings: richtlijnen als leeftijd voor toegang van een setting;
•	 Invloed gedrag op omgeving: de kortste route door een veld kan door veelvuldig gebruik een 

pad worden.
De fysieke omgeving is slechts een klein onderdeel van de aspecten die invloed hebben op ge-
drag. In de theorie van Barker (1968) liggen de fysieke attributen verborgen in de fysieke aspec-
ten en voor een deel in de fysionomische perceptie. Omgekeerd is er ook duidelijk te zien dat 
gedrag invloed kan hebben op de fysieke omgeving.
Uit deze theorie van Barker (1968) blijkt duidelijk dat er heel veel factoren zijn die invloed uitoe-
fenen op het gedrag van mensen. Er kan dus zeker niet gesproken worden over een rechtlijnig 
verband tussen de fysieke attributen en gedrag. Het is echter bewezen dat een goed beheerde 
fysieke omgeving en aantrekkelijke voorzieningen cruciale fysieke randvoorwaarden zijn voor de 
ontwikkeling en het onderhoud van een goed sociaal klimaat (Ouwehand et al, 2008).

Beleving
Dat alle componenten sterk met elkaar samenhangen en het moeilijk is ze los van elkaar te 
beschouwen, blijkt ook uit diversie studies van Leidelmeijer et al (2008) die de beïnvloeding 
van beleving bekijkt. Ook hij noemt het belang van de individuele verschillen, ookwel het ‘oog 
van de waarnemer’ genoemd (fysiologisch en psychologisch). Dit leidt er uiteindelijk toe dat de 
mate waarin verschillende omgevingscondities doorwerken in het oordeel over die omgeving 
zal verschillen tussen mensen. Ook Bohl (2004) en Keers et al (2004) geven duidelijk aan dat 
persoons- en huishoudenkenmerken in context van tijd, plaats en cultuur een duidelijke invloed 
hebben op de beleving van mensen. Hier gaat het voornamelijk om socio-demografische per-
soonskenmerken als culturele afkomst, economische positie, politieke voorkeur, etc. In kader 01 
is een voorbeeld te zien van de interpretatie van een afbeelding die niet bij iedereen hetzelfde is.

In de wetenschapsfilosofie wordt de term relativisme gezien als het idee 
dat een bepaald concept (waarheid, schoonheid, het goede) niet op zich 
staat, maar afhankelijk is van iets anders. Meestal wordt er bedoeld dat 
de waarheid relatief is. De waarheid van een uitspraak of theorie is dan 
niet absoluut, maar afhankelijk van de mens en zijn specifieke eigen-
schappen. Hierbij kan men denken aan het verschil dat de ene persoon 
zegt dat de zon beweegt en de ander zegt dat de aarde beweegt. Op het 
moment dat we iets zien geven we er onze eigen interpretatie aan. Zo ook 
de afbeelding hiernaast; de een ziet een oude heks, de ander een jonge 
dame. (Dooremalen & de Regt, 2007)

Afbeelding 2.1:Heks of dame? (Bron:photobucket.com) Kader 01: Voorbeeld belevingsverschillen: wetenschapsfilosofie

Het zal duidelijk zijn dat het belangrijk is dat de persoon en de omgeving bij elkaar passen. Er zijn 
veel onderzoeken die zich richten op leefstijlen en bijpassende leefmilieus. Leidelmeijer & van 
Kamp (2003) bespreekt de ‘human-environment-fit’, waarbij kenmerken van zowel de omgeving 
als de persoon bekeken worden. Hierbij moeten persoon en omgeving met elkaar kunnen inte-
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Afbeelding 2.2: Human-Environment-Fit (Bron: Leidelmeijer & van Kamp, 2003)

Toch probeert men aan de hand van leefstijlen iets te zeggen over de beleving van een groep 
mensen. Ook bij het opstellen van een identiteit voor een place gebruikt men vaak leefstijlen. Men 
probeert mensen te groeperen aan de hand van een aantal kenmerken. Elke leefstijl is vervolgens 
gekoppeld aan woonvoorkeuren. Tijdens interviews bleek dat er voor- en tegenstanders van deze 
leefstijlenbenadering zijn. Tegenstanders zijn van mening dat leefstijl en woonstijl geen directe 
relatie hebben door persoonskenmerken die invloed hebben op de beleving. Voorstanders vinden 
het daarentegen een handige tool om tegemoet te komen aan de wensen van een doelgroep.

greren om de ideale situatie te bereiken, namelijk place attachment. Op onderstaande afbeelding 
[human-environment-fit] wordt de complexiteit ervan kort weergegeven. Op deze afbeelding is te 
zien dat alle componenten van place een rol spelen, maar dat er nog heel veel andere aspecten te 
benoemen zijn die van invloed zijn op de beleving. 

In dit hoofdstuk stond de eerste onderzoeksvraag centraal; wat wordt er verstaan onder place? 
Met het oog op gebiedsontwikkeling en place branding is het belangrijk om het begrip place te 
doorgronden. Dit dient in dit onderzoek als uitgangspunt voor gebiedontwikkeling en place bran-
ding Place wordt gedefinieerd als een fysieke omgeving, waarmee mensen een relatie hebben op 
emotioneel en sociaal vlak. 

Place bestaat uit drie componenten; fysieke attributen, gedrag en beleving. Deze componenten 
oefenen voortdurend invloed op elkaar uit. Onder fysieke attributen verstaan we de (gebouwde) 
omgeving met al haar tastbare kenmerken. Gedrag wordt vertoond in deze fysieke omgeving. 
Men moet dan denken aan interacties tussen personen, maar ook evenementen die plaatsvinden 
in een bepaalde place. Zowel gedrag als fysieke attributen hebben invloed op de beleving van een 
place. Hierbij gaat het om de interpretatie van gedrag en de fysieke omgeving.

02.4 Reflectie



Figuur 2.2: Reflectie Hoofdstuk 02

Gebiedsontwikkeling

Place

Place Branding

BelevingFysieke
attributen

Gedrag

Place

De drie componenten vormen samen de place, haar unieke identity of place, en hebben betrek-
king op place attachment en place identity. Zowel place attachment als place identity zijn begrip-
pen die afkomstig zijn uit de omgevingspsychologie en hebben een sterkte verwantschap met de 
belevingscomponent. Onderzoek naar de fysieke omgeving als bijdrage aan de identity of place 
en aan place attachment/place identity is er niet veel, maar er worden wel veel aannames over 
gedaan. Op dit moment zijn de meeste studies nog steeds gefocust op de sociale aspecten van at-
tachment en identity. In de toekomst is het van belang onderzoek te doen naar fysieke attributen 
in relatie tot gedrag en beleving om zo een beter overzicht m.b.t. de componenten en onderlinge 
relaties te kunnen genereren.
De identity of place neemt een belangrijke plaats in binnen dit onderzoek en wordt gedefinieerd 
als “de unieke ‘persoonlijkheid’ van een place waardoor ze zich onderscheid van andere door de 
combinatie van specifieke fysieke, economische, sociale en culturele eigenschapen” (Havermans 
et al, 2009).

Naast deze totale samenhang van de componenten zijn er ook onderlinge relaties. Deze blijken 
niet zo rechtlijnig te zijn als dat wellicht verwacht mag worden. Vaak heeft de derde component 
invloed op de relatie en meestal zijn er nog meer factoren die invloed uitoefenen. Deze persoons-
gebonden factoren maken het moeilijk in te schatten wat de invloed van een ingreep in de ene 
component voor invloed heeft op de andere. Sinds enige tijd wordt getracht dit probleem aan te 
pakken door te werken met leefstijlbenaderingen. Ook deze methode is echter niet optimaal. Dit 
betekent dat men bij processen waarbij men ingrepen doet in een component of er invloed op 
probeert uit te oefenen altijd rekening zal moeten houden met deze onvatbaarheid.

Bovenstaande reflectie leidt tot de volgende invulling schema waarin de verbanden tussen de 
begrippen worden weergegeven:
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Hoofdstuk 03.
Gebiedsontwikkeling
THEORIE

“ More than half the value of individual buildings is determined by 
the quality of their surroundings”

J. Boer, 2008
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Gebiedsontwikkeling vindt in veel verschillende contexten plaats. Het begrip heeft de laatste ja-
ren aan populariteit gewonnen en wordt te pas en te onpas gebruikt. Het is dan ook een brede 
term waardoor het belangrijk is een juiste formulering binnen de opzet van dit onderzoek te for-
muleren. De focus van literatuur over gebiedsontwikkeling verschilt, bij de een staat het proces 
centraal bij de ander de inhoud. Beide komen hier aan bod. Door de grote aantallen places die de 
laatste jaren ontwikkeld zijn, kan men inhoudelijk een aantal categorieën onderscheiden. Daar-
naast moet er inzicht verworven worden in het krachtenveld waarin gebiedsontwikkeling plaats-
vindt en het proces dat doorlopen wordt. Dit is immers belangrijk als we verderop de processen 
van gebiedsontwikkeling en place branding met elkaar gaan integreren. 

Gebiedsontwikkeling, de ontwikkeling van een place en place development, drie namen met de-
zelfde betekenis. Hier wordt de term gebiedsontwikkeling gehanteerd. De oorsprong van gebieds-
ontwikkeling ligt voor een groot deel in de stadsvernieuwing van de jaren zestig. Vanaf die tijd 
werd de leefbaarheid van achterstandsgebieden aangepakt door middel van herstructurerings-
projecten. Ook werden er, om aan de groeiende woonvraag te voldoen, complete nieuwbouwwij-
ken gebouwd. Hoog Catherijne wordt door velen gezien als een van de eerste gebiedsontwikke-
lingsprojecten (zie kader 03). Concrete en gerichte praktijkervaring en onderzoek is er echter pas 
sinds de jaren negentig, mede doordat in de Vierde Nota ruimtelijke ordening Extra (Ministerie 
van VROM, 1993) de aandacht lag op gebiedsgerichte aanpak. Pas recentelijk wordt onderkend dat 
gebiedsontwikkeling een aparte tak van sport is dan opstalontwikkeling. Zo is de Adviescommis-
sie Gebiedsontwikkeling pas in 2005 door het ministerie van VROM opgericht en wordt er in de 
Nota Ruimte veel aandacht besteed aan ontwikkelingsplanologie. 
Gebiedsontwikkeling omvat een breed scala aan aspecten die afhankelijk zijn van de context. Het 
is een complex proces waarbij veel actoren en belangen betrokken zijn. Als men er de literatuur op 
naslaat, zijn er veel kenmerken te benoemen van gebiedsontwikkeling. In omschrijvingen staat 
soms het proces, de manier van werken, voorop en soms de inhoud van de opgave. Suurendonk 
(2008) stelt dat gebiedsontwikkeling de aanpak van een afgebakende geografische place betreft, 
die kan verschillen in focus (fysieke, economische, sociale of een mix van ontwikkelingen), schaal-
niveau en type place (bedrijfsterrein, woongebied, recreatiegebied, etc.). De Zeeuw (2007) defini-
eert gebiedsontwikkeling als “de kunst van het verbinden van functies, disciplines, partijen, be-
langen en geldstromen, met het oog op de (her-)ontwikkeling van een gebied”. Volgens De Zeeuw 
(2007) is het kernpunt van gebiedsontwikkeling dat proces en inhoud onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Uit een literatuurstudie (Adviescommissie Gebiedsontwikkeling, 2005; Daamen, 
2005; Eiffel, 2007; Pleijte, 2008 en Suurendonk, 2008) komen een aantal overeenkomstige ken-
merken naar voren: 
•	 Gebiedsontwikkeling  is een proces, met een hoge mate van interactie tussen de relevante 

actoren;
•	 Het betreft een fysieke en/of functionele verandering, een ontwikkeling van meerdere func-

ties, die in samenhang gerealiseerd worden.
•	 Gebiedsontwikkeling heeft invloed op het gedrag en de beleving van een place;
•	 Er is een verschuiving van functionalisme naar symbolisme; er wordt dus steeds meer inge-

speeld op de beleving dan op de functionaliteit.

Uit bovenstaande kenmerken kan voortvloeien dat het om een ontwikkeling in één gebouw gaat. 
Een dergelijke ontwikkeling valt echter onder de term ‘projectontwikkeling’. Gebiedsontwikkeling 
is een opschaling ten opzicht van projectontwikkeling en omvat per definitie meer, en in ieder 

03.1  Wat is gebiedsontwikkeling?



geval openbare, functies (Eiffel, 2007). 
Diverse auteurs benoemen aanvullende kenmerken van gebiedsontwikkeling. Zo stellen Daamen 
(2005), Dusseldorp & Peek (2008) en Suurendonk (2008) dat gebiedsontwikkeling een integrale 
aanpak vereist. Het feit dat er een place wordt ontwikkeld, geeft impliciet aan dat er een samen-
hang is tussen het gedrag, de fysieke kenmerken en de beleving die binnen de place worden ont-
plooid. Het aantal functies en belanghebbenden bepaalt daarbij de complexiteit van de integrale 
aanpak. Het is in dat geval ook lastiger om een groot aantal gebruiksfuncties, wensen en eisen 
op elkaar af te stemmen. 
Bij samenhang tussen verschillende functies moet niet alleen gedacht worden aan de verschil-
lende typen vastgoed, zoals woningen, winkels en kantoren, maar ook aan ontwikkeling van 
onderdelen als openbare ruimte, groen, water, infrastructuur en parkeervoorziening. Er kan sy-
nergie ontstaan omdat de samenstellende onderdelen van een locatie gezamenlijk meer waarde 
creëren dan de som van de individuele delen (Peek & Van Hagen, 2001).

Gebiedsontwikkeling blijkt een veelomvattende term. De definitie die, gebaseerd op de kenmer-
ken uit de literatuur, voor dit onderzoek gehanteerd wordt is:

Gebiedsontwikkeling betreft een (ontwikkelings-)proces in een langdurig en complex krachten-
veld van verschillende partijen om tot een hogere ruimtelijke kwaliteit te komen. Hierbij vindt 
een fysieke verandering van een place plaats, waardoor indirect het gedrag en de beleving wor-
den beïnvloed.

Grafisch kan gebiedsontwikkeling worden weergegeven door het ingrijpen van de ontwikkelende 
partijen op het vlak van de fysieke attributen, met inachtneming van het gedrag en de beleving 
van de gebruikers die hierbij een rol spelen (zie figuur 3.1). Door het ingrijpen in de fysieke attri-
buten verandert de place, aangezien de place het resultaat is van de drie componenten. Hierdoor 
is het mogelijk dat er veranderingen plaats vinden in de identity of place, place identity en/of 
place attachment.

BelevingFysieke
attributen

Gedrag

Place

Figuur 3.1: Componenten van place & gebiedsontwikkeling
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Hoog Catharijne te Utrecht is een van de eerste voorbeelden van gebiedsontwikkeling. 
Dat de kwaliteit van het ontwerp ons niet meer bevalt, doet daar niets aan af. Het was 
multifunctioneel en betrof een verbinding tussen overheid en marktpartijen. Alle dis-
ciplines waren vertegenwoordigd, ook infrastructuur. (Eiffel, 2009)

Afbeelding 3.1: Ingang Hoog Catharijne (Bron: flickr.com)

Kaders 02: Voorbeeld begin gebiedsontwikkeling:Hoog Catharijne

Gebiedsontwikkeling is van toepassing op veel verschillende soorten places. Aan de hand van de 
locatie en context van de place en het soort ontwikkeling worden er diverse typen gebiedsontwik-
keling onderscheiden. Figuur 3.2 geeft de typen gebiedsontwikkeling weer. 
Ten eerste is er een onderscheid gemaakt in de context waarin de place zich bevindt, de locatie 
ervan:
•	 Met binnenstedelijk wordt gedoeld op het gebied waarin alle activiteit plaatsvinden en een 

hoge mate van functiemenging en -mix; het station en het omliggende winkelgebied;
•	 Bij randstedelijke ontwikkelingen gaat het om ontwikkelingen aan de rand van de stad, als 

het ware in de schil om de binnenstad heen;
•	 Buitenstedelijke ontwikkelingen bevinden zich duidelijk buiten de stedelijke agglomeratie. 
Er is ook nog een onderscheid gemaakt tussen nieuwe gebiedsontwikkeling en herontwikkeling. 
Herontwikkeling betreft een reeds bestaande gebouwde omgeving die opnieuw ontwikkeld wordt, 
terwijl het bij nieuwbouw gaat om de ontwikkeling van een place zonder eerdere bebouwing. Bij 
herontwikkeling behoudt de locatie vaak zijn functie als woon-, werk- of winkelgebied. Er zijn ech-
ter ook places die van functie veranderen, vaak zijn dit industriële places die niet meer gebruikt 
worden (brownfields), deze worden hier benoemd als transformatiegebieden. 
Op binnenstedelijke locaties vindt geen nieuwbouwontwikkeling plaats op gebiedsniveau, men 
spreekt op deze locaties van herontwikkeling. Herontwikkeling vindt dus op alle locaties plaats, 
het aantal herontwikkelingsprojecten is de afgelopen jaren sterk in omvang toegenomen.

03.2  Typen gebiedsontwikkeling



Soort Gebiedsontwikkeling

Context Locatie Nieuwe gebiedsontwikkeling Herontwikkeling van een place

Binnenstedelijk

Stadscentra

(Mariënburg Nijmegen; Hoog Catharijne 

Utrecht)

OV-Knopen

(CS Rotterdam; CS Amsterdam; Via Breda)

Transformatiegebieden

(IJ-oevers Amsterdam)

Randstedelijk
OV-Knopen

(Station Amersfoort Vathorst)

OV-Knopen

(Zuidas Amsterdam)

PDV/GDV *

(Batavia Stad Lelystad)

PDV/GDV *

(Winkelcentrum Woensel Eindhoven)

Bedrijventerreinen

(Flight Forum Eindhoven)

Bedrijventerreinen

(Chiswick Park Londen)

Woongebied (Vinex)

(Brandevoort Helmond; Haverleij Den Bosch)

Woonwijken

(Westelijke Tuinsteden Amsterdam)

Transformatiegebieden

(Céramique Maastricht; Chassé Park Breda; 

Strijp S Eindhoven)

Buitenstedelijk
Woongebied

(De Blauwe Stad Groningen)

Natuurontwikkeling

(Randmeren Veluwe)

Figuur 3.2: Typen gebiedsontwikkeling (eigen bewerking Pleijte, 2008)

* PDV/GDV: Perifere of grootschalige detailhandelvestigingen

Ceramique te Maastricht is een van de eerste transformatiege-
bieden in Nederland. De place was vanaf 1859 in handen van 
de Societé Ceramique, die in later fuseerde met de Koninklijke 
Spinx. Het voormalig industrie-terrein van de aardewerkfa-
briek kwam om 1987 vrij voor gebiedsontwikkeling. Onder su-
pervisie van Jo Coenen is er een toonaangeven mutifuncioneel 
nieuw stadsdeel ontworpen. (www.maastricht.nl)

Afbeelding 3.2: Plein 1992 (Bron: flickr.com)

Kader 03: Voorbeeld transformatiegebied: Ceramique 
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Kader 04: Voorbeeld woongebied: Blauwe StadAfbeelding 3.3: Informatiecentrum Blauwe Stad (Bron: flickr.com)

Blauwestad is een woongebied in het Oosten van Gronin-
gen en is een voorbeeld van een nieuwe gebiedsontwik-
keling buiten de stad. Naast woningbouw en recreatie 
omvat het de aanleg van een groot meer (800 ha) en een 
groot nieuw natuurgebied. Eén van de belangrijkste doe-
len van deze gebiedsontwikkeling is het aantrekken van 
investeringen naar deze regio. (www.blauwestad.nl)

Eén van de grootste kenmerken van gebiedsontwikkeling is de veelheid aan actoren, hun verschil-
lende belangen en het complexe proces. Zij oefenen veel invloed uit op het proces en zijn daarmee 
ook verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van de place. De betrokkenheid van zoveel 
actoren komt onder andere door de omvang van de ontwikkelingen. In figuur 3.3 zijn alle actoren 
weergegeven die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling. Ook is er te zien welke actoren in welke 
fasen actief zijn. Hierbij is te zien dat de actoren in de initiatief-, planontwikkelings- en realisa-
tiefase elkaar overlappen. Vaak is een partij in meerdere fasen betrokken. Het is belangrijk om in 
te zien dat gebiedsontwikkeling een iteratief proces is met steeds weer het herzien van gemaakte 
plannen. Het proces kent in de praktijk veel knelpunten en het komt vaak voor dat een ontwikke-
ling (tijdelijk) wordt stilgelegd door problemen betreffende de samenwerking.

03.3  Krachtenveld

Figuur 3.3: Actoren & fasen gebiedsontwikkeling (eigen bewerking aan de hand van Hieminga, 2006)
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De betrokken partijen worden onderverdeeld in drie hoofdgroepen; te weten de publieke par-
tijen, de private partijen en de gebruikers. De publieke partijen worden vaak omschreven als de 
overheid, deze is onder te verdelen in de niveaus rijk, provincie en gemeente. In de Nederlandse 
grondwet staat vastgelegd dat de overheid verantwoordelijk is voor de ruimtelijke ordening en 
de kwaliteit van de stedelijke omgeving. Daardoor is de overheid de belangrijkste speler in de 
ruimtelijke ontwikkeling (Adviescommissie Gebiedsontwikkeling, 2005).
De belangrijke private partijen zijn de ontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers en financiers. 
De projectontwikkelaar wordt omschreven als een ‘spin in het web’ (van de Ven, 2005). Door cre-
ativiteit en specifieke marktkennis zorgt de ontwikkelaar ervoor dat er marktconforme plannen 
worden ontwikkeld. Binnen de categorie wordt er een onderverdeling gemaakt op basis van de 
ontstaansgeschiedenis. Zo zijn er zelfstandige ontwikkelaars maar ook ontwikkelaars die verbon-
den zijn met een belegger, bank of aannemer (van de Ven, 2005). Ontwikkelaars raken vaak be-
trokken bij een gebiedsontwikkeling doordat ze bij een nieuwbouwontwikkeling grond bezitten 
in de place, doordat ze veel kennis in huis hebben betreffende de markt of doordat ze veel kennis 
en ervaring hebben met het te doorlopen proces. Woningcorporaties hebben vaak woningbezit 
in de place, waardoor ze betrokken zijn bij herontwikkelingsprojecten. Beleggers hebben een rol 
in gebiedsontwikkeling omdat ze naast particulieren vastgoed kopen in de vrije sector, ze hebben 
een langetermijnvisie. Institutionele beleggers hebben daarnaast ook vaak een rol omdat ze bezit 
hebben in de place. De visie van financiers is gericht op de korte termijn, ze worden aangetrokken 
omdat er vaak grote investeringen nodig zijn voor gebiedsontwikkeling en de betrokken partijen 
niet in staat zijn dit zelf te financieren (Daamen, 2005).
De laatste groep zijn de gebruikers, deze hebben een belangrijke rol bij gebiedsontwikkeling. De 
rol van de gebruikers is echter nergens geformaliseerd en heeft in de praktijk vaak weinig status. 
Door de toename van het aantal herontwikkelingsprojecten neem de rol van de gebruiker echter 
toe. De drie typen gebruikers die Pleijte (2008) onderscheid zijn de huidige gebruiker (o.a. bewo-
ners en bedrijven), de nieuwe gebruiker (o.a. bewoners en bedrijven) en belanghebbenden (o.a. 
inwoners omliggende gebied en tijdelijke gebruikers). 
Al deze actoren spelen een belangrijke rol. Er moet overeenstemming bereikt worden op een 
groot aantal punten van onder andere de ontwikkelingsvisie en het programma van eisen. 

Gebiedsontwikkeling bestaat uit vier fasen, te weten de initiatieffase, de planontwikkelingsfase, 
de realisatiefase en de exploitatiefase. Dit onderzoek richt zich op de vroege planfase van gebieds-
ontwikkeling, dit is het allereerste onderdeel van de gebiedsontwikkeling en omvat de initiatief-
fase en de eerste subfase van de planontwikkelingsfase (de definitiefase). Dit is grafisch weerge-
geven in onderstaande figuur.

03.4  Proces

ExploitatiefaseRealisatiefasePlanontwikkelingsfase
Definitie

Initiatieffase
Ontwerp Voorbereiding

Vroege Planfase

Ontwikkelingsprocessen beginnen vaak met een initiatief vanuit de overheid waarbij het vaak 
gaat om de (her)bestemming of (her)ontwikkeling van een place. Het komt echter ook steeds va-
ker voor dat private partijen het eerste initiatief nemen in gebiedsontwikkeling (Daamen, 2005). 
Hierbij kan gedacht worden aan ontwikkelaars en corporaties. Ook wordt er in deze fase vaak 

Figuur 3.4: Fasen gebiedsontwikkeling
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gestart met de (grond)verwerving, ook dit kan zowel door publieke als private partijen gebeuren. 

Tijdens de initiatieffase wordt er gestart met een globale verkenning van de place en legt men 
contact met partijen die een bijdrage kunnen leveren aan de gebiedsontwikkeling. Er komt als het 
goed is een gezamenlijke intentie tot verkenning van de mogelijkheden voor de gebiedsontwikke-
ling, deze wordt vastgelegd in een zogenaamde intentieovereenkomst (Suurendonk, 2008). Nadat 
men gezamenlijk de mogelijkheden van de gebiedsontwikkeling heeft verkend volgt er een ont-
wikkelingsvisie. Dit is een van de belangrijkste documenten dat in de initiatieffase tot stand komt. 
Hierin omschrijven de betrokken partijen hun gemeenschappelijke doelstellingen. Marktonder-
zoeken, haalbaarheidsstudies, programma van eisen, doelgroepenanalyse en bestemmingsplan 
dienen onder andere als onderleggers/condities bij het tot stand komen van deze visie. Het is een 
proces waarbij de ontwikkelaar of een adviesbureau meestal de ontwikkelingsvisie opstelt, deze 
voorlegt aan andere belanghebbenden als gemeente of bewoners, de visie vervolgens weer aan-
past, aan de belanghebbende voorlegt, etc. Er moet zoveel mogelijk rekening gehouden worden 
met ieders eisen en wensen. De ontwikkelingsvisie omhelst de beoogde identiteit en bevat de glo-
bale ruimtelijke inrichting en het bijbehorende functionele programma (Pleijte, 2008). Op basis 
van de intentieovereenkomst, de ontwikkelingsvisie en haalbaarheidsstudies wordt er een besluit 
genomen over de doorgang van het project.

In het planontwikkelingsproces wordt de ontwikkelingsvisie verder uitgewerkt tot een steden-
bouwkundig plan en een bouw- en inrichtingsplan. Dit gebeurt aan de hand van drie subfasen, te 
weten de definitiefase, ontwerpfase en voorbereidingsfase (Pleijte, 2008). In de definitiefase wordt 
een globaal masterplan opgesteld, dit is een uitgebreider en concreter plan dat gemaakt wordt 
aan de hand van de ontwikkelingsvisie. In de ontwerpfase wordt dit masterplan verder uitgewerkt 
tot een stedenbouwkundig plan. Dit bestaat uit een ontwerp op stedenbouwkundig niveau en het 
bijbehorende programma. Tot slot wordt dit verder geconcretiseerd tot een bouw- en inrichtings-
plan, dit document dient als begindocument voor de realisatiefase waarin overgegaan wordt tot 
het daadwerkelijke bouwen (Pleijte, 2008). 

Vroeger ging men vanuit een probleemstelling, zoals een tekort aan woningen, direct over naar 
het ontwerpen van een stedenbouwkundig plan. Tegenwoordig is er een verschuiving te zien 
waarbij er steeds meer aandacht besteed wordt aan de eerste fase. Na het constateren van een 
probleem denkt men beter na over de mogelijkheden en de ‘nieuwe’ identiteit die men wil creë-
ren. (De Zeeuw, 2007)
Men hecht steeds meer waarde aan het opstellen van een beoogde identiteit, als onderdeel van 
de eerder genoemde ontwikkelingsvisie. Hiermee kunnen belangentegenstellingen van de deel-
nemende actoren overbrugd worden (Saris, 2008). Een voorbeeld waarbij gewerkt is vanuit een 
duidelijke identiteit is Le Medi (zie kader 05).

03.5  Concept

Vroeger ging men vanuit een probleemstelling, zoals een tekort aan woningen, direct over naar 
het ontwerpen van een stedenbouwkundig plan. Tegenwoordig is er een verschuiving te zien 
waarbij er steeds meer aandacht besteed wordt aan de eerste fase. Na het constateren van een 
probleem denkt men beter na over de mogelijkheden en de ‘nieuwe’ identiteit die men wil creë-
ren. (De Zeeuw, 2007)
Men hecht steeds meer waarde aan het opstellen van een concept, als onderdeel van de eerder 
genoemde ontwikkelingsvisie. Hiermee kunnen belangentegenstellingen van de deelnemende 



Met project Le Medi in de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussen-
dijken telt 100 woningen. Het project richt zich in woonmilieus, 
woontypologie en prijsstelling op de (allochtone) middenklasse. 
Deze duidelijke doelgroepkeuze heeft geleidt tot een duidelijke 
beoogde identiteit. Het project ademt in stedenbouw, architectuur 
en kleurstelling een Noord-Afrikaanse mediterrane sfeer (www.
vrom.nl). Wat kennelijk aanspreekt is de sfeer en ook het besloten, 
veilig ogende karakter van het woonbuurtje (De Zeeuw, 2007).

Kader 05: Voorbeeld identiteit: Le Medi

Afbeelding 3.4: Toegang tot Le Medi (Bron: www.kei-centrum.nl)

actoren overbrugd worden (Saris, 2008). Een voorbeeld waarbij gewerkt is vanuit een duidelijk 
concept is Le Medi (zie kader 05).

Er zijn veel definities en kenmerken van een concept te vinden in de literatuur. Zo omschrijft het 
Bloomsbury English dictionary een concept als een ‘breed principe dat invloed heeft op beleving 
en gedrag’. Dat principe kan variëren van abstract tot zeer concreet. Verschoor (2009) stelt dat het 
concept een voorloper van iets definitiefs is. Ruimte voor verandering is nog wel aanwezig, maar 
het concept zet al sterk de toon en geeft richting aan het einddoel.
Volgens F. de Zeeuw (2007) beschrijft het concept in woorden en beelden wat de essentiële ken-
merken van een project zijn. Nijs en Peters (2002) hebben een iets minder brede interpretatie van 
het begrip. Ze stellen dat een concept ‘meer omvat dan een creatief idee dat het uitgangspunt 
vormt, (…), het is de ‘wijze waarop’ invulling kan worden gegeven (…) een strategische benade-
ring van een oplossing’. Nijs en Peters (2002) zien het concept, net als Dijkstra (2007), als een 
uitgangspunt voor alle activiteiten die in het kader van het concept plaatsvinden. Dijkstra (2007) 
is van mening dat een concept binnen gebiedsontwikkeling een verbindende wetmatigheid is die 
inspirerend en sturend is voor de toekomstige strategische beslissingen. De definitie van Sentel 
& van Elst (2008) voegt nog toe dat men bij het opstellen van het concept rekening houdt met 
een aantal condities, zoals belangen van betrokken partijen en relevante trends & marktanalyses.

Uit bovenstaande definities is een aantal kenmerken van een concept te destilleren:
•	 Voorloper van iets definitiefs;
•	 Beschrijft de essentiële kenmerken van een project;
•	 Inspirerend, richtinggevend, sturend en begeleidend;
•	 Toekomstgericht door een strategische benadering van de oplossing ;
•	 Het meenemen belangen van betrokken partijen en trends & marktanalyses.
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03.5  Reflectie

Gebiedsontwikkeling betreft een (ontwikkelings-)proces, waarbij een fysieke verandering van een 
place plaatsvindt, waardoor het gedrag en de beleving worden beïnvloed, in een langdurig en 
complex krachtenveld van verschillende partijen om zo tot een hogere ruimtelijke kwaliteit te 
komen. Het is een antwoord op de steeds complexer wordende vraagstukken binnen de vastgoed-
ontwikkeling. 

Er zijn verschillende categorieën gebiedsontwikkeling bepaald (figuur 3.2). Het gaat om nieuwe 
gebiedsontwikkelingen of de herontwikkeling van places op een binnenstedelijke, randstedelijke 
of buitenstedelijke locatie. De typen verschillen qua locatie, type vastgoed en soort ontwikkeling. 
Om gedegen onderzoek te kunnen doen moet er een afbakening gemaakt worden. 
Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van places waarbij vastgoedobjecten betrokken zijn 
met de woonfunctie als voornaamste functie op binnenstedelijke of randstedelijke locaties. Dit 
betreft transformatiegebieden (2x) en woongebied (vinex). De gekozen soorten gebiedsontwik-
kelingen hebben een dusdanige overlap dat ze vergelijkbaar zijn. Deze vergelijkbaarheid is er 
doordat beide voor de ontwikkeling niet in dienst waren als woongebied en er in dat opzicht dus 
weinig beleving is met de place.
Deze keuze is gemaakt vanuit het oogpunt van beleving, wat bij place branding een grote rol 
speelt. Woongebieden betreft nieuwe gebiedsontwikkeling op randstedelijke locaties, ook wel 
vinex-wijken of greenfields genoemd. Doordat het voorheen een place was zonder stedelijke func-
tie, vaak een weiland, waar dus geen fysieke kenmerken en/of stedelijk gedrag waren, heeft men 
meestal weinig concepties met betrekking tot de place. Bij transformatiegebieden gaat het om 
places op binnenstedelijke of randstedelijke locaties waar herontwikkeling plaatsvindt. Het gaat 
vaak om industriële places die leeg komen te staan. Hier heeft men wel een bepaalde beleving bij 
de place, maar meestal niet als zijnde een woongebied. 
Er zijn nog wel enkele verschillen tussen de twee soorten gebiedsontwikkelingen die betrokken 
zijn bij dit onderzoek (nieuwbouw van woongebieden en herontwikkeling van transformatiege-
bieden). De belangrijkste verschillen zijn:
- Over het algemeen zijn er meer risico’s bij transformatiegebieden.
- De mate van mixed use is bij transformatiegebieden vaak hoger.
- Herbestemming van gebouwen vindt vooral plaats bij transformatiegebieden.

De bij gebiedsontwikkeling betrokken partijen hebben ieder hun eigen belangen, die niet altijd 
met elkaar overeenkomen. Ze delen echter ook een gemeenschappelijk belang; het ontwikkelen 
van de place. De actoren hebben ieder andere redenen waarom dit voor hun van belang is. Om het 
langdurige en complexe proces van gebiedsontwikkeling goed te laten verlopen is het belangrijk 
om bewust te zijn van de betrokken actoren en hun belangen.
Het proces dat doorlopen wordt, is onder te verdelen in de initiatieffase, planontwikkelingsfase, 
realisatiefase en beheersfase. Dit onderzoek richt zich op de vroege planfase van gebiedsontwik-
keling, hieronder vallen de initiatieffase en het begin van de planontwikkelingsfase. Deze keuze is 
gemaakt omdat in deze fase de belangrijkste beslissingen ten aanzien van place branding worden 
genomen. Verwacht wordt dat de meest effectieve verbeteringen aangebracht kunnen worden in 
de vroege planfase vanwege de grote invloed op het vervolg van het project. In deze periode staat 
de ontwikkeling van de ontwikkelingsvisie en bijbehorende beoogde identiteit en de vertaling 
daarvan naar de place centraal. 
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Hoofdstuk 04.
Place Branding
THEORIE

“ Branding is not about communications – it’s about doing real 
things to earn that positive reputation”

S. Anholt, 2008
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Place branding is en begrip dat op veel manieren omschreven kan worden. De meningen verschil-
len, net als bij gebiedsontwikkeling, over de focus van branding; is dat het proces of de inhoud? 
Om een goede omschrijving van place branding te kunnen geven wordt er in dit hoofdstuk geke-
ken naar de oorsprong van branding. Het succes van de toepassing van branding op producten 
is niet onopgemerkt gebleven waardoor het tegenwoordig ook in andere sectoren, waaronder 
places, ingezet wordt. Deze overgang van producten naar places wordt besproken om uiteindelijk 
de deelvraag ‘wat verstaan we onder place branding?’ te kunnen beantwoorden.

Branding is afkomstig van het woord ‘brand’ dat volgens het Oxford English Dictionary afkomstig 
is van het Germaanse woord ‘brandr’. Het betekent brandmerken en stamt uit 1552. Brandmer-
ken kan een negatieve associatie zijn met branding, aangezien misdadigers en slaven vroeger 
gebrandmerkt werden om zo duidelijk te maken dat ze iets misdaan hadden of om aan te geven 
van wie ze eigenaar waren. Herkenbaarheid kan echter ook als een positief kenmerk van brand-
merken gezien worden. Tegenwoordig kan branding nog steeds gezien worden als het geven van 
een brand aan een product om zo zijn herkomst duidelijk te maken. 
De eerste tekenen van branding zijn te vinden rond producten als Quaker en Gilette. Het principe 
van branding is echter geëvolueerd tot een techniek die veelbesproken is in de literatuur, het 
handelt niet alleen meer over de herkomst, maar ook over gevoelens, waarden en beleving van 
producten. Volgens Ind (2003) heeft een brand, ook wel ‘merk’, zich in de tijd ontwikkeld van 
handelswaar, tot product, tot ervaring, tot relatie, tot een samenhangend geheel van stakeholders. 

04.1.1 Brand
Maar wat verstaan we eigenlijk onder een brand? Hier zijn veel verschillende visies over die el-
kaar gedeeltelijk overlappen, maar ook op sommige punten aanvullen. Meenaghan (1995), Kotler 
e.a. (2002), Allan (2006) en Hanna & Rowley (2007) stellen dat de brand een naam, term, logo, 
symbool, ontwerp of een combinatie van deze is, met de meerwaarde dat het een duidelijke iden-
titeit creëert die de toegevoegde waarde van het product of de dienst benadrukt, differentiatie ten 
opzichte van de concurrentie bewerkstelligt en/of identificatie voor stakeholders mogelijk maakt. 
Allan (2006) benadrukt hierbij dat het gaat om het creëren van waarde voor diegene die een aan-
deel hebben in de brand, zijn reputatie of services. Hoewel een brand gerelateerd is aan een fysiek 
product of een service is het zelf immaterieel (Ind, 2003).
Consumenten beleven een brand alsof het eigen persoonlijkheidskenmerken heeft. Reinders 
(2008) omschrijft een brand als een ‘aspirational identity’, het moet in één oogopslag duidelijk 
zijn waar een brand voor staat. Een brand kan dan ook beschreven worden aan de hand van drie 
aspecten; het fysieke product, de emotionele lading van het product en de stijl die bepalend is 
voor de communicatie (Azoulay & Kapferer, 2003; Hankinson & Cowking, 1993 in Kavaratzis & 
Ashworth, 2005). In het algemeen kan er gezegd worden dat een brand gezien kan worden als een 
geheel van fysieke eigenschappen en socio-psychologische overtuigingen en waarden die geas-
socieerd worden met een bepaald product of dienst (De Chernatony, 2006; Simoes & Dibb, 2001).  
Een brand is een raakvlak tussen de eigenaars van de brand en hun activiteiten aan de ene kant 
en de beleving van de consumenten aan de andere kant (Kavaratzis, 2008).

04.1.2 Branding
Als er gesproken wordt over branding betreft het een proces. De brand is hierbij de inhoudelijke 
input voor het proces. Volgens Anholt (2007) wordt branding getypeerd als ‘het proces van ont-
werpen, plannen en communiceren van een naam en identiteit van een product of service om zo 
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het imago daarvan te vormen en te managen en deze te onderscheiden van andere producten en 
services’. Branding wordt ingezet om de beleving, relatie tussen producten en haar gebruikers, 
te sturen; daar waar de producent een ‘brand identity’ neerzet ervaart de consument de ‘brand 
image’ (Kavaratzis & Ashworth, 2005). ‘Brand identity’ is dus de identiteit van de brand zoals de 
producent wil dat het product beleefd wordt en ‘brand image’ is hoe het product daadwerkelijk 
door de consument beleefd wordt. Door een goede positionering probeert men het verschil tussen 
de brand identity en de brand image zo klein mogelijk te houden. In figuur 4.1 is dit weergege-
ven.

Brand Identity
How the owners want the brand to be 

perceived

Brand Positioning
That part of the value proposition 

communicated to a target group that 
demonstrates competitive advantage

Brand Image
How the brand is perceived

Figuur 4.1: Branding (Kavaratzis, 2008)

Volgens velen (Grace & O’Cass, 2002; Ind, 2004; Hankinson, 2003) zorgt branding voor een extra 
dimensie, brands geven een belofte, een toegevoegde waarde aan het product of de dienst. Dit 
gaat verder dan alleen het functionele of praktische aspect. Men doelt dan onder andere op het 
feit dat mensen zich gaan identificeren met een brand en in de winkel ‘de brand’ koopt en niet 
het product. Een voorbeeld hiervan is de keuze voor coca cola of pepsi cola (zie kader 06).

De strijd tussen de twee grootste spelers op de frisdrankenmarkt, 
coca cola en pepsi cola, speelt al lang. Onderzoek heeft aange-
toond dat de meerderheid van de consumenten op basis van 
smaak voor pepsi cola kiezen. Als men echter cola koopt kiest 
65% voor coca cola. Deze keuze is gebaseerd op het imago van de 
brand, dat veel mensen aanspreekt.

Afbeelding 4.1: Pepsi & Coke fight (Bron: www.wordpress.com)

Kader 06: Voorbeeld product branding: Coca Cola vs. Pepsi Cola
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04.1.3 Branding vs. Marketing
Branding is vandaag de dag niet meer weg te denken uit de marketingtechnieken van producten. 
De begrippen marketing en branding worden regelmatig door elkaar gebruikt, er is echter wel 
degelijk een verschil tussen marketing en branding (Riezenbos, 2007). Waar bij marketing wen-
sen en behoeften van de consument de leidraad voor de activiteiten van een organisatie vormen, 
wordt branding meer ingegeven door een zelfgekozen visie en identiteit. Grace & O’Cass (2002) 
stellen dat de belofte die een brand doet wel moet aansluiten bij de beoogde doelgroep, de doel-
groep moet zich kunnen identificeren met de brand.
Marketing kan gezien worden als het formuleren van een doelgroep en zijn wensen en behoeften. 
Branding ziet deze doelgroep als één van de vele onderleggers van de beoogde identiteit. Hierin 
richt branding op het neerzetten van deze identiteit (brand positioning) om zo te zorgen dat het 
imago (brand image) zo dicht mogelijk in de buurt komt van de beoogde identiteit.

 

Door het behaalde succes van de inzet van branding bij producten wordt het sinds enige tijd ook 
toegepast in andere sectoren. 

04.2.1 Corporate branding
Branding wordt de laatste decennia ingezet bij de profilering van bedrijven, dit wordt corporate 
branding genoemd (Harris & de Chernatony, 2001; Jansen, 2006; Leitch & Richardson, 2003). Cor-
porate branding is ontstaan om een verdere diversificatie te bewerkstelligen van het product. De 
gehele organisatie met haar visie en cultuur dient deel uit te maken van de brandingstrategie en 
dient de marktpositie uniek en dus sterk te maken (Brown & Dacin, 1997; Kay, 2006; Knox, 2004). 
Een voorbeeld van corporate branding is te zien in kader 07.

04.2  Van product branding naar place branding

Ben & Jerry’s is een voorbeeld van corporate branding; met kern-
waarden als ‘eerlijk’ en ‘milieuvriendelijk’. Deze zijn vertaald naar 
het product door het gebruik van scharreleieren, duurzaam ge-
produceerde zuivelproducten en recyclebare verpakkingen. Het 
gebaar wordt kracht bijgezet door implementatie van deze kern-
waarden in de rest van het bedrijf, door onder andere fairtrade, 
bijdrage aan de wetenschap op het gebied van ijskapsmelten en 
aandacht voor  Warchild door campagnes als ‘Peace, Love and Ice 
cream’.

Kader 07: Voorbeeld corporate branding: Ben & Jerry’s

Afbeelding 4.2: Ben & Jerry’s promotiebus (Bron: flickr.com)

Bij corporate branding wordt gesteld dat de bedrijfsidentiteit onderhevig is aan een aantal facto-
ren. Ten eerste de bedrijfscultuur, die gevormd wordt door aspecten als historie en nationaliteit, 
deze zorgt voor de visie en de missie van het bedrijf. Uit deze bedrijfscultuur volgen de bedrijfs-
strategie en vervolgens de bedrijfsstructuur. Uit de bedrijfscultuur komen het design (architec-
tuur, locatie, logo), de communicatie en het gedrag voort die gezamenlijk de brand vormen (Me-
lewar & Karaosmanoglu, 2006). Er is in het geval van corporate branding dus veel meer factoren 
die de branding beïnvloeden dan bij product branding. Omdat een goede brand een meerwaarde 



creëert rondom het bedrijf en zijn producten, wordt de waarde van de brand tegenwoordig in geld 
geschat. De brand kan in zo’n geval nog meer waard zijn dan het daadwerkelijke bedrijf. Om een 
indicatie te geven over de waarde van brands is in onderstaande afbeelding een overzicht te zien 
van de top 20 brands van 2009 en de daaraan verbonden bedragen.

Afbeelding 4.3: Brand value 2009 (Bron: MillwardBrown, 2009)

4.2.2 City branding
De global-local paradox is de belangrijkste reden voor de intrede van branding bij steden. De glo-
bal-local paradox is de schijnbaar tegenstrijdige ontwikkeling dat de voortschrijdende integratie 
van de wereldeconomie (globalisering) voor steden juist betekent dat ze zich moeten afvragen 
waar hun sterke, lokale punten liggen (lokalisering) (Dijksterhuis, 2008). Door deze toenemende 
concurrentie en het succes van branding bij producten werd branding ook toegepast bij steden. 
Men noemt dit ook wel city branding, waarbij het er voornamelijk om gaat de concurrentieposi-
tie ten opzichte van andere steden te verbeteren. City branding komt voort uit branding en city 
marketing.

Kavaratzis (2008) benoemt in zijn proefschrift ‘from city marketing to city branding’ de belang-
rijkste historische fasen in de ontwikkeling van city branding. In de eerste fase werden gefrag-
menteerde activiteiten ondernomen voor de promotie van een stad, op deze manier werd (be-
roeps)bevolking en toerisme aangetrokken. Dit wordt ook wel ‘place promotion’ genoemd. Hierna 
volgde een fase waarin een city marketing mix tot ontwikkeling kwam, waarvan ook maatregelen 
deel uitmaakten die verder gingen dan eenvoudige promotie, hierbij ging men zich steeds meer 
richten op de beoogde doelgroep en haar wensen. Tot slot is de huidige fase te benoemen waarin 
de stap naar city branding wordt gezet. Momenteel wordt branding steeds meer ingezet om het 
imago, oftewel totaal aan belevingen,  van een stad positief neer te zetten en zo in te spelen op 
de concepties, beeldvorming en beleving van mensen. Dit wordt zichtbaar in city branding cam-
pagnes als ‘Glasgow: Scotland with style’. Deze ontwikkeling zet zich momenteel voort van het 
schaalniveau van de stad naar het kleinere schaalniveau van de buurt. 
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Kader 08: Voorbeeld city branding: I AMsterdam

Afbeelding 4.4: I AMsterdam logo (Bron: flickr.com)

De bekendste Nederlandse Citybrandingcampagne is I 
AMsterdam. Dit is het motto dat Amsterdam internatio-
naal op de kaart moet zetten. Achter de campagne zit een 
team van de gemeente Amsterdam en het bedrijfsleven. 
Amsterdam wil zich onderscheiden als ondernemend, in-
novatief en creatief (www.info.nu). Naast algemene rand-
voorwaarden richt Amsterdam zich op de sfeer van de stad 
en het tolerante klimaat (www.beleidsimpuls.nl)

Kavaratzis (2008) heeft onderzoek verricht naar de vorming en het management van een city 
brand. Hierbij komt naar voren dat city branding veel overeenkomsten vertoont met corporate 
branding. Zo hebben beide:
•	 een multidisciplinaire achtergrond;
•	 meerdere groepen belanghebbenden;
•	 hangen af van zeer brede samenwerking;
•	 een hoog niveau van ontastbaarheid en complexiteit;
•	 sociale verantwoordelijkheid;
•	 meerdere identiteiten;
•	 een lange termijn ontwikkeling.

De factoren die invloed hebben op de corporate identity kunnen dus wellicht ook een leidraad 
vormen voor city branding. Kavaratzis (2008) bespreekt diverse in de literatuur aangetroffen ka-
ders van city branding en corporate branding. Dit mondt uit in een suggestie met betrekking tot 
de specifieke bestanddelen voor de ontwikkeling en het beheer van een city brand. Deze bestand-
delen zijn: 
1. Vision en strategy: De gekozen visie voor de toekomst van de stad en de ontwikkeling van een 

duidelijke strategie ter verwezenlijking van deze visie;
2. Internal culture: Het verspreiden van een brandoriëntatie binnen heel het stadsbestuur en de 

marketing als dusdanig;
3. Local communities: Het stellen van prioriteiten binnen de lokale behoeften; het betrekken 

van de inwoners, de ondernemers en het bedrijfsleven bij de ontwikkeling en verwezenlijking 
van de brand;

4. Synergies: Het werven van instemming en steun onder alle belanghebbenden en het voor-
zien in evenwichtige participatie;

5. Infrastructure: Het voorzien in de basisbehoeften zonder welke de stad niet in staat zal zijn 
om aan de door de brand gewekte verwachtingen te voldoen;

6. Cityscape en gateways: Het vermogen van de gebouwde omgeving om zichzelf te vertegen-
woordigen en het stadsbrand te versterken of te schaden;

7. Opportunities: Kansen voor doelgroepen van personen (leven in de stad, goede diensten, on-
derwijs, enz.) en bedrijven (financiële aspecten, arbeidsmarkt, enz.) die het potentieel van een 
plaats aangeven;



8. Communications: Het bijstellen van alle bewust overgebrachte boodschappen.

City branding is een vorm van place branding op het schaalniveau van de stad. Branding van 
places is eerst ingezet bij steden en regio’s en pas recentelijk is de verschuiving naar kleinere 
schaalniveaus te zien. Aangezien het in dit onderzoek om place branding in combinatie met ge-
biedsontwikkeling gaat betreft het hier zo’n kleiner schaalniveau. Bovenstaande informatie over 
city branding kan dan ook in enigszins aangepaste vorm worden meegenomen in de beschrij-
ving van place branding.

Place branding is op het kleinere schaalniveau aan de orde gekomen door het kleiner wordende 
gat tussen vraag en aanbod, waardoor de ideeën, culturen en reputaties met betrekking tot pro-
ducten, services en places zijn gefuseerd tot één wereld (Anholt, 2005 geciteerd door Hanna & 
Rowley, 2007).
Het gemakkelijke antwoord op wat place branding is, is het toepassen van (product)branding op 
places (Kavaratzis, 2005). Bij corporate en city branding werd reeds duidelijk dat deze te branden 
‘producten’ complex zijn. Het toepassen van (product)branding op places is ook niet eenvoudig, 
places zijn immers geen producten, overheden zijn niet voor 100% een producent en gebruikers 
zijn geen consumenten. Er zijn essentiële verschillen tussen een product en een place. 

04.3.1 Place Branding vs. Product Branding
Gebiedsidentiteit is een complexer begrip dan productidentiteit. De verschillen tussen een (com-
mercieel) product en een place zorgen ervoor dat de branding van een place complexer is (Hank-
inson, 2007). Er zijn zes verschillen die verantwoordelijk zijn voor deze complexiteit. Hankinson 
(2007) heeft deze verschillen in kaart gebracht:
Ten eerste het feit dat er meer dan één producent is van een place. Place is een samensmelting 
van diverse individuele functies, als winkels, sportcentra, theaters, musea, woningen, infrastruc-
tuur, etc. Daarom is de place een co-productie van verschillende instanties, zowel publiek als 
privaat, en de gebruikers en bewoners (Sulsters & Schubert, 2006). Daarnaast is iedere place 
lang geleden organisch ontstaan, zonder een heel strikte planning. Producten beginnen met een 
schone lei en worden vervolgens gestructureerd ontwikkeld. Place branding begint met een ‘oud’ 
product en is daardoor eerder re-branding.
Ten tweede wordt een place ook door meerdere, verschillende consumenten tegelijkertijd gecon-
sumeerd met verschillende doelen. Je hebt te maken met een product op meerdere niveaus (stad, 
wijk, woning) (Hankinson, 2003). Daardoor is de beleving van een consument van de place altijd 
gekoppeld aan de interactie met andere consumenten.
Ten derde is er een grote verscheidenheid aan interpretaties van de place mogelijk door de vele 
verschillende sub-producten in de place, als voorzieningen, pleintjes, etc. Interpretatie is een 
karakteristiek van de consument, maar het probleem bij een place is dat er veel interpretaties ge-
geven kunnen worden aan de vele sub-producten. Hierdoor is er weinig controle over de beleving 
vergeleken met producten of één enkele voorziening.
Ten vierde de definitie van de grenzen van een place. Deze zijn vaak aangegeven door de overheid. 
Hoe groter de place is, hoe lastiger het is om de hele place te zien als iets unieks, waar alle bewo-
ners zich in kunnen vinden. Andersom kan het zijn dat een place te weinig te bieden heeft en het 
liefst een andere place meeneemt in de branding om zo een totaalpakket aan te kunnen bieden. 
De grens van een place is voor branding niet altijd dezelfde als de overheidsgrens.
Het vijfde aspect betreft ook de overheid. Door overlap van de organisatie binnen de overheid 
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kunnen er conflicten ontstaan. De brand van een stad kan conflicten opleveren met de brand van 
een wijk, waardoor ze elkaar afzwakken.
Tot slot de verandering van beleid van de overheid. Door de wisseling van besturen na de ambts-
termijn kunnen de prioriteiten veranderen. Als een bestuur kiest voor een ander beleid kan dit 
ook invloed uitoefenen op de branding van places. Deze invloed is meestal negatief aangezien er 
bij branding een verwachting wordt geschept die in dat geval niet waargemaakt wordt.
Hieraan kan toegevoegd worden dat het aanpassen/ontwikkelen van een place veel meer tijd 
vergt en een minder voorspelbaar proces is dan het aanpassen van een product. Gebiedsontwik-
keling is een langdurig proces en de planning veranderd vaak door onverwachte gebeurtenissen; 
bij productontwikkeling is het proces minder complex en beter te managen.

04.3.2 Definitie place branding
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is er gesteld dat het bij branding gaat om de ‘brand 
identity’ die de producent neerzet en de ‘brand image’ die de consument ervaart (Kavaratzis & 
Ashworth, 2005). Place branding richt zich op de beleving van een place. Hierbij wil de ‘produ-
cent’ van de place bereiken dat de brand image gelijk is aan de brand identity die hij neerzet. De 
beoogde identiteit is een belangrijk onderdeel van het proces, net als het positioneren ervan. Het 
begrip identiteit, als eerder benoemd in hoofdstuk twee, wordt gezien als “de unieke ‘persoonlijk-
heid’ van een place waardoor ze zich onderscheidt van andere door de combinatie van specifieke 
fysieke, economische, sociale en culturele eigenschapen” (Havermans et al, 2009). Onderschei-
dende fysieke kenmerken en herkenbaarheid, bijvoorbeeld de aanwezigheid van opvallende of 
gezichtsbepalende gebouwen of landmarks (Havermans & Smeets, 2008), spelen hier een rol in. 
Als deze beoogde identiteit op een goede manier wordt neergezet zal de beleving ervan ook steeds 
dichter bij de beoogde identiteit aansluiten.

Met de identiteit van een place als uitgangspunt en de in paragraaf een behandelde theorie met 
betrekking tot branding kan de volgende definitie van place branding gevormd worden:

Place branding is het proces van ontwerpen, plannen en communiceren van een beoogde identi-
teit van een place om zo de beleving daarvan te vormen en te managen en deze te onderscheiden 
van andere places.

Bron: eigen bewerking van Anholt (2007)

In relatie tot het in hoofdstuk twee besproken model van de componenten van place kan er ge-
zegd worden dat place branding probeert de drie componenten in evenwicht te houden. De brand 
van een place wortelt, via de identiteit, in alle componenten van de place en heeft daarop vervol-
gens ook zijn weerslag. Dit is weergegeven in figuur 4.2.
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De opkomst van place branding tekent een culturele omslag in het veld van stedelijke vernieu-
wing, waarbij corporaties, ontwikkelaars en lokale overheden steeds vaker gaan sturen op sub-
jectieve dimensies, zoals herinneringen, smaken, gevoelens en emotie. Het is de verknoping van 
‘zachte’ factoren als affectiviteit, binding en betekenis en de ‘harde’ processen van politiek en 
economie waarin het positieve effect van place branding in schuilt (Reinders, 2008). 

04.3.3 Onderscheidend vermogen
Onderscheidendheid wordt vaak als een belangrijk kenmerk van place branding en city bran-
ding genoemd. Kavaratzis (2008) benoemt drie hoofdrichtingen binnen de huidige city branding 
met betrekking tot de manier waarop steden zich proberen te onderscheiden: ten eerste diverse 
promotionele campagnes en identiteitsstrategieën, ten tweede het creëren van onderscheidende 
gebouwen die als landmark dienen voor de stad of reeds bestaande ‘landmarks’ integreren in de 
promotie van de stad en tot slot het ontwikkelen van diverse evenementen in de stad. Alhoewel 
Kavaratzis spreekt over city branding in plaats van place branding kan deze theorie ook betrok-
ken worden op places. 
Dit onderscheidend vermogen is een deel van de beoogde identiteit. Hierbij is het vaak zo dat 
dit onderscheidende deel een klein deel van de uiteindelijke fysieke attributen is; een landmark 
hoeft bijvoorbeeld maar één gebouw te betreffen. Van de belevingscomponent is het echter vaak 
een veel groter deel. Als men naar een place gaat met een landmark verwijst men vaak hiernaar. 

04.3.4 Doel
Het ultieme doel van city branding is volgens Kavaratzis (2004) het verhogen van de levensstan-
daard van de inwoners van de place. Dit doel is bij place branding hetzelfde. Daar waar bewoners 
zich kunnen identificeren met de brand resulteert dit mogelijk in de versterking van de gehecht-
heid van bewoners aan hun wijk (ook wel place attachment, zie paragraaf 02.5). Daarnaast wordt 
verondersteld dat een sterke brand nieuwe bewoners en economische activiteit zal aantrekken.

Branding is tegenwoordig niet meer weg te denken in de wereld van productmarketing, ook in 
de wereld van gebiedsontwikkeling is het in opkomst. Branding gaat over de ‘brand identity’ 
die de producent neerzet door middel van positionering en de ‘brand image’ die de consument 
ontvangt. Dit brandingproces is opgenomen in figuur 4.3. Het gaat immers om het proces van 
branding dat verenigd moet worden met het proces van gebiedsontwikkeling.

04.4 Reflectie

BelevingFysieke
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Figuur 4.2: Componenten van Place & Place Branding
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Figuur 4.3: Reflectie Hoofdstuk 04

Place branding wordt gezien als het proces van ontwerpen, plannen en communiceren van een 
identiteit van een place om zo het imago van  de place te vormen en te managen. 
Als we het proces van branding vergelijken met de hoofdstukken over place en gebiedsontwik-
keling dan kan er gesteld worden dat de ‘brand identity’ een beoogde ‘identity of place’ is, die 
tot stand komt in de vroege planfase van gebiedsontwikkeling, en de ‘brand image’ overeenkomt 
met het totaal aan belevingen, het imago, van de place. Het gaat dus om het neerzetten van de 
beoogde identiteit, zodat deze identiteit op de juiste manier beleeft wordt door de gebruikers van 
de place; het imago is in dat geval helder en doeltreffend met als ultieme doel het verhogen van 
de levenstandaard van de inwoners en gebruikers van de place.
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Hoofdstuk 05.
Place, Gebiedsontwikkeling & Place Branding
THEORIE

“ Duidelijk is dat succesvolle gebiedsontwikkeling bijna altijd de 
resultante is van het sturen op of het creëren van een eigen, toe-

komstvaste identiteit ”

Hoogendoorn & van Mierloo, 2008
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In dit hoofdstuk wordt een volgende stap gezet richting het beantwoorden van de probleemstel-
ling. Er wordt een model ontwikkeld waarin gebiedsontwikkeling en place branding verenigd 
worden met place als uitgangspunt. De input van het model is afkomstig uit de resultaten van 
het literatuuronderzoek.  In de eerste stap worden daarom de bevindingen uit de hoofdstukken 
twee, drie en vier eerst met elkaar geconfronteerd. Hieruit ontstaat het model. Tot slot wordt er 
dieper ingegaan op fysieke omgevingskenmerken als onderdeel van het proces, waardoor er ant-
woord wordt gegeven op de zesde deelvraag. De verwerking en interpretatie van de literatuur en 
de verdieping van de fysieke omgevingskenmerken vormen de belangrijkste onderdelen van dit 
hoofdstuk.

Zowel gebiedsontwikkeling als place branding hebben tot doel het creëren van een leefbare place 
met een hoge levensstandaard. Ze verschillen in focus en benaderingswijze. Branding speelt in 
op de beleving terwijl gebiedsontwikkeling meer gericht is op de fysieke attributen. In hoofdstuk 
drie is al geconstateerd dat gebiedsontwikkeling zich ook steeds meer op de zachtere, belevings-
component probeert te richten. Het toevoegen van branding aan het proces van gebiedsontwik-
keling speelt in op deze trend. Met als doel het ontwikkelen van een procesmodel waarbij place 
branding onderdeel wordt van gebiedsontwikkeling worden de drie modellen uit voorgaande 
hoofdstukken eerst met elkaar geconfronteerd. Hierdoor worden er knelpunten en/of overeen-
komsten geconstateerd.

05.1  Overeenkomsten & Conflicten
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Figuur 5.1: Overzicht onderzoeksopzet hoofdstuk 05
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Identiteit: Dit  onderwerp komt terug in alle drie de schema’s;
•	 Bij place is de identiteit het middelpunt van het diagram, daar waar de drie componenten 

samenkomen, en spreken we van ‘identity of place’;
•	 Bij gebiedsontwikkeling komt men in de initiatieffase tot een beoogde identiteit, ook wel 

concept genoemd, dat men daarna gaat realiseren;
•	 Bij branding is deze beoogde identiteit het beginpunt vanwaar men start met de positione-

ring, met als doel het imago zo goed mogelijk overeen te laten komen met deze beoogde 
identiteit.

Omdat de beoogde identiteit een belangrijke rol inneemt bij place branding en place, maar ook 
in het proces van gebiedsontwikkeling steeds meer aan belang wint, wordt hier in de volgende 
paragraaf dieper op ingegaan. 

Positioneren identiteit: Doordat de beoogde identiteit het startpunt is van branding zullen er tot 
aan dat deel geen problemen ontstaan. Een punt van confrontatie bij de modellen ontstaat nadat 
deze beoogde identiteit is vastgesteld. In de voorgaande hoofdstukken was te zien dat ‘place’ zo-
wel het beginproduct als het eindproduct is, waarbij gebiedsontwikkeling voornamelijk ingrijpt 
via de fysieke attributen en branding probeert in te spelen op het geheel aan componenten, de 
identiteit. Hoe de processen vervlochten kunnen worden vanuit de beoogde identiteit naar het 
eindresultaat is niet omschreven in de literatuur.

Tot stand komen identiteit: Het tot stand komen van de identiteit betreft alleen het proces van 
gebiedsontwikkeling, confrontaties met place of place branding zullen hier dus niet ontstaan. 
Toch vergt het een andere denkwijze van betrokken partijen indien men weet dat place bran-
ding onderdeel gaat uitmaken van het proces. Men moet vroegtijdig nadenken over deelnemende 
partijen en het verloop van het proces. Ook moet men kritisch omgaan met het opstellen van de 
identiteit aan de hand van ambities en condities.

Bij branding spreekt men van ‘brand identity’, bij place van de identity of place en bij gebieds-
ontwikkeling van een concept. Het enige verschil tussen deze termen is dat het bij een place om 
de huidige identiteit gaat en dat het bij branding en gebiedsontwikkeling om een identiteit gaat 
die men in de toekomst beoogd te creëren; de beoogde identiteit. Maar wat verstaan we eigenlijk 
onder die beoogde identiteit? En welke rol speelt hij?

05.2.1 Definitie
Omdat in het kader van place branding nog niet duidelijk is vastgesteld wat men onder ‘brand 
identity’ verstaat wordt er hier gebruik gemaakt van de term ‘concept’. Deze term is in hoofdstuk 
03 beschreven en wordt hier gedefinieerd in de context van dit onderzoek. Daarom spreken we 
niet van een concept, maar van een beoogde identiteit.

De meerwaarde van de beoogde identiteit is binnen dit onderzoek zowel de marktgerichtheid als 
de sturende werking van het proces van gebiedsontwikkeling. Daarom wordt hier uitgegaan van 
de volgende definitie:

Een beoogde identiteit beschrijft de essentiële kenmerken van de toekomstige place door woor-
den en beelden. Hierbij wordt rekening gehouden met relevante trends & marktanalyses en de 
belangen van de betrokken partijen.

05.2 Beoogde identiteit
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05.2.2 Rol bij gebiedsontwikkeling
De mate van succes van een ontwikkeling komt steeds meer voort uit de mate waarin voorzien 
wordt aan de fysieke en emotionele behoefte van de eindgebruiker (Leeuw, 2005). De focus in het 
proces verschuift daarbij steeds meer van de functionele/materiële behoefte naar de emotionele 
behoefte. Dit heeft ertoe geleidt dat er binnen de woningmarkt steeds meer aandacht is voor 
ontwikkelen vanuit een beoogde identiteit (Hieminga, 2006; Vos, 2005). Alhoewel de beoogde 
identiteit bij place branding niet gebaseerd hoeft te zijn op de klant speelt deze hier – in meer of 
mindere mate – meestal wel een rol in. Dit beschouwen en meenemen van de klant is een stukje 
marketing binnen branding. Werken aan de hand van een beoogde identiteit kan op een aantal 
punten voordeel opleveren:
Ten eerste werden de bouwopgaven complexer, door de wens naar functiemenging en het toe-
nemend aantal transformatieopgaven. Volgens Nijs & Peters (2002) en Dijkstra (2007) zorgt de 
beoogde identiteit in dat geval voor eenduidigheid, een uitgangspunt voor alle activiteiten die 
in het kader van het concept plaatsvinden. Ten tweede wordt de beoogde identiteit gezien als 
een bindmiddel en een gezamenlijke strategie bij de samenwerking. Dit is van belang doordat 
er steeds meer verschillende partijen betrokken raken bij een gebiedsontwikkelingsproces. Vos 
(2005) stelt dat dit een verandering van het proces behoeft, waarin ‘niet zozeer de macht van 
partijen als wel de kracht die partijen in de samenwerking laten zien, met inachtneming van hun 
verschillende belangen, een rol spelen’. Het werken vanuit een beoogde identiteit is een middel 
om partijen samen te laten komen. Als allen achter de beoogde identiteit staan kunnen ze verder 
met één duidelijk einddoel. Het derde, en tevens laatste, voordeel heeft betrekking op de lange 
looptijd van het proces van gebiedsontwikkeling. De aandacht voor trends en ontwikkelingen, en 
mede hierdoor inzicht in de beoogde doelgroep, verminderd het risico op een verouderd eind-
product.          

05.2.3 Verschil/overeenkomst places
Als men kijkt naar de huidige ontwikkeling van markt kan er gesteld worden dat de wensen en 
behoefte van de eindgebruiker steeds belangrijker worden bij gebiedsontwikkeling. Er is een op-
vallende trend in onze samenleving waarneembaar die te maken heeft met de eindgebruiker en 
de overeenkomsten tussen places.
In onze samenleving is alles te koop om in onze behoeften en wensen te voorzien. Ieder mens is 
uniek en heeft een andere smaak en andere behoeften. Hierin kunnen we voorzien door de aan-
schaf van producten. In een place moet eigenlijk zoveel mogelijk voorhanden zijn om aan ieders 
behoefte te voldoen. Door de brede doelgroepen lijken veel places veel op elkaar, qua architec-
tuur, aanbod van woningen en het programma aan voorzieningen. Iedereen moet in deze place 
kunnen wonen. Tegelijkertijd wordt echter in diezelfde samenleving de waarde van originaliteit 
enorm benadrukt. Er moet een hoge prijs worden betaald voor het bezitten of bezoeken van een 
klein stukje originaliteit, een schilderij, een glimp van het verleden, een historisch gebouw of 
openbare plaats, of een steen van de Berlijnse muur (Ennen, 1999). Men ziet dan ook dat mensen 
steeds meer behoefte hebben aan het uitdrukken van hun eigen unieke identiteit. Hierdoor is er 
een afnemend belang van het klassieke gezin als hoeksteen van de samenleving waarneembaar. 
Door het stijgend aantal eigentijdse huishoudens en de toenemende anonimiteit is de burger 
op zoek naar een essentie, een kern, een herkenbaar punt in de stad waar hij zijn identiteit kan 
vinden. (Boomkens, 1998) 
Men wil wonen in een place waarmee men zich identificeert, waardoor het aannemelijk zou zijn 
dat dit resulteert in veel verschillende soorten places. Toch lijken veel places erg op elkaar. Bij het 
opstellen van een beoogde identiteit wordt vaak een brede doelgroep gehanteerd. Dit komt onder 
andere doordat men doelgroepen vaak bepaald aan de hand van leefstijlen, deze worden voor-
namelijk samengesteld op basis van socio demografische kenmerken (zie kader 02: leefstijlen in 
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hoofdstuk 02), waarbij weinig rekening gehouden wordt met individuele verschillen. Indien men 
bij het bepalen van de beoogde identiteit durft te kiezen voor een duidelijk afgebakende doel-
groep zullen er meer verschillende soorten, specifiekere, places ontstaan. Haverleij te Den Bosch 
en Brandevoort te Helmond zijn beide voorbeelden van places waarmee niet iedereen zich kan 
identificeren door de sterke identiteit. Het inspelen op de wensen van de eindgebruiker heeft tot 
op heden niet geleid tot veel verschillen tussen places – enkele uitzonderingen buiten beschou-
wing gelaten - , wellicht dat dit wel gaat gebeuren doordat de eindgebruiker zelfs steeds meer 
op zoek gaat naar een place waarmee hij zich kan identificeren. De inzet van branding kan in dat 
geval helpen doordat men ontwikkeld vanuit een duidelijke beoogde identiteit.

Bij het opstellen van een procesmodel voor gebiedsontwikkeling en place branding wordt het 
proces van gebiedsontwikkeling als uitgangspunt genomen. Het proces van place branding wordt 
hierin opgenomen en place vormt daarbij een uitgangspunt. 
De beoogde identiteit, als onderdeel van de ontwikkelingsvisie, wordt in het gehele proces als 
een centraal punt beschouwd. Hierbij wordt aangesloten bij Hoogendoorn & van Mierlo (2008), 
Goorden & Peeters (2006), Allan (2006) die het proces van gebiedsontwikkeling verdelen in het 
bepalen van de ontwikkelingsvisie enerzijds en het daadwerkelijk vertalen daarvan naar concrete 
producten en programma’s anderzijds.

Tot stand komen van de beoogde identiteit
In hoofdstuk drie is het proces van de initiatieffase van gebiedsontwikkeling besproken. Dit is een 
iteratief proces tussen publieke partijen, private partijen en de (toekomstige) gebruikers. In deze 
fase komt de beoogde identiteit tot stand. 
Ambities liggen altijd ten grondslag aan een gebiedsontwikkeling (De Zeeuw, 2007) en vormen 
het begin van het proces. Meestal vormt een marktvraag naar een bepaalde categorie vastgoed de 
aanleiding voor een ontwikkeling. De bijbehorende ambitie is dan het tegemoetkomen aan die 
marktvraag door het realiseren van vastgoed. Dit is een gezamenlijke ambitie met betrekking tot 
de ontwikkeling; gezamenlijke ambities geven energie en binding tussen de betrokken partijen. 
Daarnaast heeft iedere betrokken partij zijn eigen ambities. Voor een ontwikkelaar is er bijvoor-
beeld een ambitie tot het maken van winst en voor gemeenten het bevorderen van het welzijn 
van haar inwoners. 
De ambities van de betrokken partijen – zowel gezamenlijke als individuele – worden gezien als 
condities voor de beoogde identiteit. Daarnaast zijn er condities met betrekking tot relevante 
trends & marktanalyses (marketing), aan de hand waarvan een doelgroep gevormd wordt voor 
de gebiedsontwikkeling. Bij het opstellen van de beoogde identiteit wordt rekening gehouden 
met de condities. Daarnaast vormt een zelfgekozen visie bij branding een belangrijke input. Met 
het formuleren van de beoogde identiteit in woorden en beelden is de eerste fase van het proces 
afgerond.

05.3 Onderzoeksmodel
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Betrokken partijen
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Figuur 5.2 : Tot stand komen beoogde identiteit



Positioneren van de beoogde identiteit
Het positioneren van de beoogde identiteit, ’brand positioning’, is in het geval van de ontwikke-
ling van een place geen rechtlijnige relatie, zoals in het model met betrekking tot branding, maar 
bestaat uit meerdere onderdelen. Doordat branding onderdeel is van gebiedsontwikkeling moet 
er voor ogen worden gehouden dat het doel van de positionering zowel het creëren van een leef-
bare omgeving (fysiek) als het creëren van een juiste beleving van de beoogde identiteit is. Alle 
positioneringselementen moeten daarbij zoveel mogelijk overeenkomen met de beoogde iden-
titeit. Positioneringselementen zijn in dit geval fysieke attributen, gedrag en communicatie, die 
allen invloed uitoefenen op de beleving. Het model over place vormt hierbij een belangrijke rol.
•	 De eerste manier van positionering is het ingrijpen op de fysieke attributen, waarmee direct 

gestuurd wordt op de beleving; 
•	 De tweede manier betreft ook de fysieke attributen. Daarbij kan men de focus leggen op de 

indirecte sturing van fysieke attributen via gedrag naar de beleving;
•	 Tot slot wordt communicatie bij branding een grote rol toebedeeld. Bij gebiedsontwikke-

ling communiceert men vooral met het beoogde fysieke eindresultaat als onderlegger. Deze 
communicatie richt zich steeds meer op de place als geheel, inclusief een beoogde identiteit. 
Doordat branding zich toespitst op deze identiteit moet hier nog meer nadruk op gelegd 
worden in de communicatie.

Proces
Indien men zich bewuster wordt van de werking van de drie componenten van place kan hier 
in het stadium van de positionering naar gehandeld worden. Daarbij moet men zich realiseren 
dat er bij branding een volgordelijkheid wordt verondersteld (van identity via positioning naar 
image). Direct na dit ‘eenrichtingsproces’ richting de beleving volgt er bij een place een wissel-
werking die voornamelijk bij de componenten van place plaatsvindt. In hoofdstuk twee zijn de re-
laties tussen de componenten reeds besproken. Deze oefenen voortdurend invloed uit op elkaar.
Tevens hebben de meeste places al een imago (totaal aan belevingen) waarmee rekening gehou-
den moet worden bij het opstellen van de beoogde identiteit, aangezien dit imago veranderd en/
of verbeterd moet worden. Deze relaties zijn weergegeven in figuur 5.4.
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Place
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Figuur 5.3 : Positioneren van de beoogde identiteit
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Figuur 5.4:Procesmodel naar aanleiding van literatuurstudie

In algemene zin dient figuur 5.4 voor de combinatie van gebiedsontwikkeling en place branding. 
Dit model wordt voor dit onderzoek verder toegespitst. 
In hoofdstuk drie is de afbakening gemaakt voor woon- en transformatiegebieden. Hierbij speelt 
de huidige beleving nog geen, of een zeer beperkte rol, aangezien de place nog geen functie en 
beleving als woon- en leefgebied had voordat men met de ontwikkeling begint. De relatie tussen 
beleving en beoogde identiteit vervalt dus. 
Verder is er in dit onderzoek een focus op de vroege planfase van gebiedsontwikkeling. Hierbij 
wordt uitgegaan van de volgordelijkheid van de elementen identiteit, positionering en beleving. 
In deze fase kan nog niet gesproken worden over de vernieuwde wisselwerking tussen de compo-
nenten, daar is het te vroeg voor. Figuur 5.5 dient in dit onderzoek als procesmodel.

Initiatieffase Planontwikkelingsfase

Ambities

Condities

Doelgroep

Betrokken partijen

Beoogde identiteit Beleving
Fysieke
attributen

Gedrag

Place

Positionering

Positionering

Communicatie
Positionering

Figuur 5.5: Onderzoeksmodel: place branding & gebiedsontwikkeling



Centraal staat de verbinding tussen de beoogde identiteit en de fysieke attributen van place. Er 
wordt bekeken hoe de beoogde identiteit het beste uitgewerkt kan worden in de fysieke omge-
ving. 

De fysieke omgeving krijgt in de literatuur de nodige aandacht, alleen nog niet in combinatie 
met place branding (Reinders, 2005). Ook Havermans et al (2009) wijst erop dat op dit moment 
de meeste studies gefocust zijn op de sociaal/psychologische aspecten van place attachment. Er 
is behoefte aan inzicht in de invloed van de fysieke omgeving op deze sociaal/psychologische 
aspecten om deze zo beter mee te kunnen nemen in ontwerp en planning. De keuze voor deze 
focus is tevens gemaakt omdat dit de component is waar gebiedsontwikkeling de meeste grip 
op heeft en omdat het een grote bijdrage levert aan de positionering. Zowel direct als indirect, 
via gedrag. In hoofdstuk twee was te zien dat er veel stimuli zijn die invloed uitoefenen op de 
beleving, en dat de fysieke omgeving daar één van is. Verschillende auteurs behandelen verschil-
lende categorieën kenmerken van de fysieke omgeving, op verschillende (schaal)niveaus en van-
uit verschillende invalshoeken. In deze paragraaf wordt eerst bekeken welke categorieën fysieke 
omgevingskenmerken er zijn en welke van belang kunnen zijn bij de ontwikkeling van een place. 
Vervolgens worden deze categorieën verder uitgewerkt.

05.4.1 Categorieën fysieke omgevingskenmerken
Verschillende auteurs categoriseren vaak dezelfde soorten fysieke omgevingskenmerken onder 
verschillende noemers. Vier studies zijn met elkaar vergeleken om tot een categorisering van fy-
sieke omgevingskenmerken te komen. Opvallend is dat er vrijwel geen studies op het niveau van 
een woonwijk/buurt te vinden zijn. Daarom wordt er gebruik gemaakt van studies op een lager 
niveau, namelijk op dat van het gebouw of de werkplek. 
Ten eerste gaat het om twee theorieën (Markus, 1987; Sixsmith, 1986) die ingaan op de beleving 
van een place, op het schaalniveau van een gebouw en haar directe omgeving. De studies van 
Bitner (1992), Hatch (2006) en Strati (1999) hebben betrekking op bedrijfshuisvesting, het niveau 
van het gebouw. Een uitgebreide beschrijving van de studies en daarin benoemde kenmerken is 
te vinden in appendix 01.

Alhoewel deze vier theorieën vanuit andere schaalniveaus opgesteld zijn en andere invalshoeken 
hebben, zijn er een aantal overeenkomsten.  De meeste elementen uit de bovenstaande studies 
zijn vergelijkbaar en ook toepasbaar op de fysieke kenmerken van places. Onderstaand een fi-
guur met de vergelijkbare aspecten van de vier theorieën.

05.4 Fysieke omgevingskenmerken als focus

Markus (1987) Sixsmith (1986) Bitner (1992) Hatch (1997) & Strati (1999)

1 Ruimte Fysieke structuur Ruimte & functionaliteit Lay-out

2 Vorm Architectonische stijl Tekens, symbolen en artefacte Stijl

3 Functie Services & Ruimtelijkheid Ruimte & functionaliteit

4 Werkomgeving

5 Ambiancefactoren

6 Locatie

Figuur 5.6: Vergelijking theorieën fysieke omgevingskenmerken
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Door de vergelijking van de theorieën komen er zes categorieën naar voren. Op veel aspecten over-
lappen de theorieën elkaar, ook al categoriseren ze dezelfde kenmerken onder andere noemers. 
Door het verschil in schaalniveau en invalshoek van de studies zijn er ook nog een aantal aanvul-
lende categorieën. De verschillende categorieën kunnen als volgt omschreven worden:
1. De ruimtelijke opzet of inrichting van de place betreft de routing, de locatie van functies bin-

nen de place en de positionering van functies. Op het schaalniveau van gebiedsontwikkeling 
valt dit onder de noemer stedenbouw;

2. Hieronder valt de aankleding of stijl van de place. Dit heeft betrekking op de vormgeving, pro-
porties, kleur, ornamenten en oppervlakten op allerlei schaalniveaus. Bij een hoger schaal-
niveau en de vormgeving van gebouwen en omgeving spreekt men van (landschaps)architec-
tuur;

3. Dit aspect bevat de invulling van de place met betrekking tot de diverse functies als voorzie-
ningen en services. Op het niveau van een buurt kan dit gezien worden als het functionele 
programma;

4. Sixsmith doelt hier op het belang van een fijne werkomgeving, als onderdeel van de leefom-
geving. Dit valt niet binnen dit onderzoek omdat bij woongebieden en transformatiegebieden 
de focus ligt op de woonfunctie;

5. Met ambiancefactoren bedoelt Bitner achtergrondfactoren als temperatuur, licht en geluid. 
Deze categorie komt in haar onderzoek naar voren omdat het zich richt op het gebouwniveau. 
In een place op een groter schaalniveau kan dit gezien worden als het ‘leefmilieu’. In dat 
geval is het een onderdeel van het (functionele) programma, zie (3), op het niveau van de 
openbare ruimte;

6. Tot slot de locatie, alleen benoemd door Hatch (1997) & Strati (1999). Dit betreft de omgeving 
van het gebouw die iets zegt over het type bedrijf dat erin gehuisvest is. Ook deze categorie is 
net als (5) toegevoegd doordat de studie zich richt op een kleiner schaalniveau. Bij een groter 
schaalniveau speelt dit aspect wederom geen rol.

De categorieën fysieke omgevingskenmerken die uit deze vergelijking van theorieën voortkomen, 
betrekking hebben op gebiedsontwikkeling en relevant zijn voor dit onderzoek zijn: stedenbouw, 
architectuur en programma.  

05.4.2 Fysieke omgevingskenmerken
De categorieën fysieke omgevingskenmerken zijn verder uitgewerkt om zo in een latere fase van 
het onderzoek te kunnen kijken in welke mate ze van belang zijn bij het positioneren van de 
beoogde identiteit bij place branding en gebiedsontwikkeling. In de literatuur zijn veel onderzoe-
ken te vinden over de ruimtelijke omgeving, kwaliteit en leefbaarheid. Hier wordt vaak gebruik 
gemaakt van fysieke omgevingskenmerken om bijvoorbeeld leefbaarheid meetbaar te maken. De 
indeling van fysieke aspecten van Keers et al (2004) dient als uitgangspunt.  Keers et al sommen 
veel kenmerken op van de fysieke omgeving. Hieronder zijn de kenmerken weergegeven die in de 
categorieën stedenbouw, architectuur en programma passen. Daarbij is ook weergegeven welke 
kenmerken niet van toepassing (n.v.t.) zijn op dit onderzoek. 

Stedenbouw
1. Differentiatie/variatie (n.v.t.)
2. Bebouwingsdichtheid
3. Ligging
4. Functiemenging (n.v.t.)
5. Overzichtelijkheid (n.v.t.)
6. Overmaat (n.v.t.)



7. Toegankelijkheid
8. Situering woongebouwen
9. Voldoende buitenruimte
10. Openbaar vervoer
11. Auto-ontsluiting
12. Parkeren (n.v.t.)
13. Privé vs openbare ruimte

Architectuur
14. Materiaalgebruik woningen
15. Aantrekkelijkheid voorzieningen
16. Vormgeving openbare ruimte

Programma
17. Vraag naar woningtypen (n.v.t.)
18. Differentiatie/variatie in woningtypen
19. Objecten in de openbare ruimte
20. Aankleding van de openbare ruimte
21. Aanwezige voorzieningen
22. Combinatie van functies (n.v.t.)

Het belangrijkste criterium op basis waarvan de fysieke kenmerken zijn geselecteerd is hun toe-
passing voor dit onderzoek. Het zijn factoren die onderdeel kunnen zijn van de positionering van 
een beoogde identiteit. Men moet dus de beoogde identiteit door kunnen voeren in de fysieke 
omgevingskenmerken. De gebruikers van de place moeten door deze kenmerken vervolgens een 
bepaalde situatie kunnen beleven. Het gaat er dus niet om dat er feitelijk meer mogelijkheden 
voor de gebruiker ontstaan, deze mogelijkheden kunnen ze immers niet ‘beleven’. Zo kan men 
overmaat (de mogelijkheid tot uitbreiding van een place) niet beleven.
Ook zijn sommige kenmerken té specifiek. Dit onderzoek vraagt om algemene kenmerken van de 
fysieke omgeving. Daarom zijn de overgebleven kenmerken herschreven naar termen passend 
bij het onderzoek, en zijn sommige kenmerken samengevoegd. De overgebleven kenmerken zijn 
aangevuld met kenmerken aan de hand van Breejen et al, 2006; Adriaanse, 2004; Leidelmeijer 
& van Kamp, 2003 en Glumac et al, 2009. De complete lijst is hieronder te vinden; achter de 
omgevingskenmerken staat tussen haakjes de corresponderende cijfers uit de lijst van Keers et al 
(2008) en/of een aanvullende bron.

Stedenbouw
- Aansluiting op de omgeving     (3; Adriaanse, 2004)
- Infrastructuur       (7)
 - Auto       (11)
 - Fiets / Langzaam verkeer    (Aanvulling door auteur)
 - Openbaar vervoer    (10)
- Verhouding en structuur privé / openbare ruimte  (8, 9, 13)
- Dichtheid bebouwing     (2)

Architectuur
- Architectuur woningen    (14; Adriaanse, 2004; Glumac et al, 2009)
- Architectuur voorzieningen    (15; Adriaanse, 2004; Glumac et al, 2009)
- Landschapsarchitectuur    (16; Adriaanse, 2004; Glumac et al, 2009)
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Programma
- Programma woningbouw     (18; Leidelmeijer & van Kamp, 2003)
- Programma voorzieningen (commercieel en publiek) (21; Breejen et al, 2006)
- Inrichting openbare ruimte     (19, 20)

Het aspect architectuur is moeilijk vatbaar aangezien het een kwestie van smaak betreft. Toch is 
dit aspect opgenomen in de lijst omdat het in de literatuur vaak genoemd wordt als een belang-
rijk onderdeel van de beleving. 

In dit hoofdstuk zijn de begrippen uit de literatuurstudie met elkaar geconfronteerd om te komen 
tot een integratie van place en place branding in het proces van gebiedsontwikkeling. Hieruit 
komt naar voren dat de beoogde identiteit het middelpunt van het proces vormt en daardoor een 
belangrijk element is. De beoogde identiteit beschrijft de essentiële kenmerken van de toekom-
stige place door woorden en beelden. Hier wordt rekening gehouden met relevante trends en 
ontwikkelingen en de belangen van de betrokken partijen. Het proces van gebiedsontwikkeling 
en place branding is opgedeeld in het tot stand komen van de beoogde identiteit en het positi-
oneren ervan. Hieruit wordt afgeleid dat het bij place branding gaat om de uit de initiatieffase 
voortgekomen beoogde identiteit die eerst geworteld moet zijn bij de betrokken partijen, waarna 
de beoogde identiteit vertaald wordt via de fysieke omgeving en communicatie. Zo wordt de be-
oogde overgebracht om het imago zo goed mogelijk hierbij aan te laten sluiten. 
Er wordt gesteld dat de processen bij een gebiedsontwikkeling meer parallel moeten gaan lopen 
dan voorheen, om zo alle disciplines beter op elkaar af te stemmen en het proces sneller te door-
lopen.

In dit onderzoek ligt de nadruk op de rol van de fysieke omgevingskenmerken, vandaar dat deze 
verder geconcretiseerd zijn in dit hoofdstuk. Fysieke kenmerken spelen een belangrijke rol in het 
formuleren en onderzoeken van de toepassing van place branding bij gebiedsontwikkeling; ge-
biedsontwikkeling grijpt in op de fysieke omgeving en bij branding leveren de fysieke attributen 
een grote bijdrage aan de beleving. De fysieke kenmerken zijn daarom verder uitgewerkt aan de 
hand van drie categorieën; te weten stedenbouw, architectuur en programma.

De resultaten van dit hoofdstuk leiden tot de volgende invulling van het onderzoeksmodel:

05.5  Reflectie
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 Figuur 5.7: Onderzoeksmodel: place branding & gebiedsontwikkeling
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Hoofdstuk 06.
Toepasbaarheid
PRAKTIJK

“ Waardeontwikkeling wordt mede bepaald door het imago van 
de buurt. Sturen op imago is daarom van essentieel belang ”

R. Peeters,2009
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Het doen van aanbevelingen over de inzet van place branding in de vroege planfase van gebieds-
ontwikkeling, met een focus op fysieke omgevingskenmerken is het doel van dit onderzoek.  De 
doelstelling is bijna bereikt; er is een model opgesteld waarin place, gebiedsontwikkeling en pla-
ce branding verenigd worden en de fysieke kenmerken zijn bekend. Het is echter nog niet bekend 
in hoeverre het model toepasbaar is in de praktijk (deelvraag 7). Ook het belang van de fysieke 
kenmerken voor het proces van place branding en gebiedsontwikkeling (deelvraag 8) is nog niet 
bekend. In dit hoofdstuk wordt daarom de toepasbaarheid van het model getoetst en het belang  
van de fysieke kenmerken onderzocht. Dit gebeurd in twee stappen. Allereerst wordt het model 
getoetst aan de hand van twee casestudies en interviews met experts die betrokken zijn of waren 
bij de casestudy.  Aan de hand van die casestudies wordt ook bekeken welke fysieke kenmerken er 
zijn ingezet om de beoogde identiteit neer te zetten. Hierna wordt het model aangepast en wordt 
het beoordeeld door experts uit de vastgoedontwikkeling. Zij laten zich in interviews uit over de 
toepasbaarheid van het model en het belang van de fysieke kenmerken.

De aard van dit onderzoek leent zich om veel (achtergrond)informatie uit literatuur te halen. De 
praktijk is echter onmisbaar om de gevonden informatie te onderbouwen en aan te vullen. De 
relatief ‘nieuwe’ aard van het onderwerp maakt kennis en ervaring uit de praktijk essentieel. De 
gevonden informatie uit de literatuur zal als kapstok dienen om de gewenste informatie uit de 
praktijk te kunnen halen. Het praktijkonderzoek richt zich op de inzet van fysieke omgevingsken-
merken als onderdeel van place branding. Hoe wordt de beoogde identiteit neergezet? Oftewel; 
hoe vindt vanuit de brand identity de brand positioning plaats? Dit is weergegeven in figuur 6.1. 

06.1  Inleiding praktijkonderzoek
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 Figuur 6.1: Onderzoeksmodel: place branding & gebiedsontwikkeling
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Gezien het relatief jonge bestaan van place branding en doordat men er nog niet voldoende 
mee bekend is, dient er een dataverzamelingstechniek te worden gekozen waarbij de risico’s van 
misverstanden en interpretatiefouten van respondenten zo klein mogelijk is. Verder wordt er zo 
passende ruimte geboden voor nieuwe inzichten en aanvullende opmerkingen uit de praktijk. 
Het interview leent zich, gezien deze criteria, uitstekend voor dit onderzoek. Een groot gedeelte 



van het interview is toegespitst op zorgvuldig uitgekozen casestudies. Zo kan er bekeken worden 
hoe de place branding is aangepakt en of het de gewenste uitwerking heeft gehad. In de komende 
paragraaf wordt uiteengezet hoe dit praktijkonderzoek is opgezet.

Expertinterviews worden gebruikt voor kwalitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek wordt ge-
bruikt om een probleem te exploreren en het probleem inzichtelijk te maken. Dit type onderzoek 
is minder geïnteresseerd in cijfers, maar meer in de meningen van de deelnemers. Het resultaat 
van deze methode van onderzoek is de beschrijving van een situatie vanuit diverse perspectieven 
(Baarde, de Goede & Teunissen, 2005).

06.2.1 Doel van de interviews
Het algehele doel van de interviews is het leveren van een bijdrage aan de informatie over de 
inzet van place branding bij gebiedsontwikkeling. De nadruk ligt bij de inzet van fysieke kenmer-
ken om zo de beoogde identiteit zo goed mogelijk te positioneren. Om dit doel te bereiken is het 
interview opgesteld aan de hand van de opzet van het literatuuronderzoek, met als achtergrond 
het procesmodel uit figuur 6.1. Er wordt begonnen met een algemene inleiding, waarna het pro-
cesmodel ter sprake komt met het tot stand komen van de beoogde identiteit en de positionering 
ervan om tot slot dieper in te gaan op de fysieke kenmerken als onderdeel van de positionering. 
Dit komt naar voren in de mate van detaillering van dit aspect van het proces. 
Het model wordt tijdens de eerste tien interviews besproken aan de hand van de casestudies. 
Hierna wordt het eventueel aangepast en/of concreter gemaakt aan de hand van de verworven 
kennis uit de praktijk. Tot slot volgen er een vijftal interviews die niet op een specifieke case ge-
richt zijn. Hier wordt het uiteindelijke model besproken en indien nodig nogmaals aangepast.

06.2.2 Casestudies
Aan de hand van twee casestudies is bekeken op welke manier place branding is ingezet in de be-
treffende gebiedsontwikkeling. De casestudies zijn geselecteerd aan de hand van een aantal cri-
teria. Ten eerste is er gekozen voor zowel een woongebied als een transformatiegebied. Bij trans-
formatiegebieden betreft het tevens een place waar de woonfunctie de voornaamste invulling is. 
Daarnaast is er rekening gehouden met de fase waarin de gebiedsontwikkeling zich momenteel 
bevindt en moest er place branding toegepast zijn tijdens de gebiedsontwikkeling. De geselec-
teerde casestudies zijn Brandevoort te Helmond en Overhoeks te Amsterdam. Deze worden in de 
derde en vierde paragraaf besproken. Hierbij wordt eerst een algemene beschrijving gegeven van 
de gebiedsontwikkeling en haar actoren, waarna er dieper ingegaan wordt op het procesmodel 
en de focus op het omzetten van de beoogde identiteit in de fysieke attributen. In figuur 6.2 zijn 
de cases weergegeven met hun eigenschappen.

06.2 Opzet praktijkonderzoek
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Figuur 6.2: Casestudies
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06.2.3 Experts
In totaal worden er vijftien interviews gehouden. Betreffende de casestudies waren of zijn de ex-
perts vanuit diverse invalshoeken betrokken bij de casestudies. Voor de algemene interviews is er 
gekozen om experts uit diverse invalshoeken te benaderen. In figuur 6.3 zijn de experts en hun 
functie opgesomd. Voor een lijst met uitgebreidere specificaties rondom de deelnemers aan de 
interviews wordt verwezen naar appendix 04.

Naam Functie

Brandevoort Ruud van Heugten Woordvoerder

Voorheen wethouder ruimtelijk 

ordening

Georgeanne van Liebergen Projectcoördinator

Daniëlle van der Ven Conceptontwikkelaar

Martin Duprie Directeur projecten Regio Zuid

Sander Aalpol Project Manager

Louis Jansma Directeur

Voorheen Directeur regio Zuid

Overhoeks Diecke de Wit Assistent Projectleider

Florentien van Es Vastgoedontwikkelaar

Andrea Janssen Communicatiecoördinator

Sicco van Gelder Directeur

Algemeen Kees Schipper Directeur

Adri Dorrestein Manager Gebiedsontwikkeling

Joland Slangen Senior Ontwikkelaar

Dick de Jong Directeur

Roel Schoemaker Principal

Friso de Zeeuw Directeur nieuwe markten

Figuur 6.3: Experts

06.2.4 Opzet van het interview m.b.t. Brandevoort en Overhoeks
Het doel en de deelnemers van de interviews zijn nu duidelijk. Deze paragraaf gaat over de opzet 
van de eerste tien interviews met de experts die betrokken waren bij de ontwikkeling van Brande-
voort en Overhoeks.  
Er is begonnen met een algemene discussie over place branding en gebiedsontwikkeling om 
meteen duidelijkheid te creëren over de inhoud van de begrippen. Hierna is er ingegaan op het 
proces om vervolgens toe te kunnen werken naar de focus (fysieke omgevingskenmerken). Deze 
opzet is gekozen omdat place branding een redelijk nieuw begrip is waar niet iedereen dezelfde 
invulling aan geeft, het is dus belangrijk om aan het begin duidelijkheid te creëren en dan van 
grof naar fijn te werken.
Het betreft een semigestructureerd interview dat bestaat uit open vragen om zo de meningen van 
de experts te verkrijgen over de theorie rondom place branding. Het interviewprotocol is te vinden 
in appendix 02.

Place Branding & Gebiedsontwikkeling
Eerst is besproken of men bekend is met de term place branding, wat men eronder verstaat en wat 
het verschil met marketing is. Wat is hun mening ten opzichte van place branding? De interesse 



in de inzet van place branding wordt zo gepeild. Er komt ook aan de orde wat de mogelijke voor-
delen en nadelen zijn van place branding. De antwoorden vormen een mogelijke bijdrage aan de 
literatuurstudie over place branding.
Tot slot wordt in dit gedeelte de casestudie ingeleid door te vragen hoe het proces bij Brande-
voort/Overhoeks verliep, welke partijen en belangen erbij betrokken waren en hoe place bran-
ding betrokken werd in het proces. Het in hoofdstuk vijf opgestelde model met betrekking tot het 
proces van place branding wordt geïntroduceerd. Dit gebeurd aan de hand van de onderdelen 
van het proces:
•	 Ambities
•	 Condities
•	 Beoogde identiteit
•	 Positioning
•	 Beleving
In het tweede en derde gedeelte van het interview komen deze onderdelen aan bod.

Tot stand komen van de beoogde identiteit
Er wordt vervolgens eerst aan de hand van het model gekeken op welke manieren men een be-
oogde identiteit kan positioneren. Het is van belang om de onderdelen van place en de samen-
hang daarvan te benadrukken.
Om zicht te krijgen op de achtergrond van de gebiedsontwikkeling is er eerst in algemene zin ge-
discussieerd over wanneer een gebiedsontwikkeling geslaagd is en wanneer deze case geslaagd 
zou zijn. Daarna is er gekeken op welke vlakken de ambities bij de casestudie lagen. Ook is er kort 
ingegaan op de condities die van belang waren. De beoogde identiteit is uiteengezet met al haar 
aspecten.

Positionering van de beoogde identiteit
Hiermee zijn we aangekomen bij een belangrijk deel van het onderzoek. Branding gaat immers 
om het positioneren van de beoogde identiteit om zo in te spelen op de beleving. Er wordt eerst 
aan de hand van het model gekeken op welke manieren men een beoogde identiteit kan positio-
neren. Hierbij spelen de onderdelen van place een grote rol. Het is dus van belang om de onder-
delen van place en de samenhang daarvan te benadrukken.
Aan de hand van het processchema wordt er vervolgens gekeken naar de invloed van de fysieke 
omgevingskenmerken, eventueel via gedrag, naar de beleving. Is er bij de case ook van tevoren zo 
over nagedacht of is het een onbewuster proces geweest? Is men zich tegenwoordig bewust van 
het belang en de samenhang van fysieke attributen, gedrag en beleving? Wat zijn de voordelen 
hiervan? En welke rol speelt communicatie hierin? Tot slot wordt er ingegaan op de vraag of de 
ambitie die men zich tot doel stelde bereikt is en hoe dit proces eventueel verbeterd zou kunnen 
worden.
Zo kan er getoetst worden of het opgestelde processchema reëel is in een praktijksituatie. Aan de 
hand van de resultaten wordt de situatie per case besproken om uiteindelijk vergelijkingen of 
verschillen te kunnen beschrijven. Het procesmodel wordt, indien nodig, aangepast.

Fysieke omgevingskenmerken (als onderdeel van de positionering)
Hierna wordt er ingegaan op de focus van het onderzoek, de fysieke omgevingskenmerken. Er 
wordt bekeken welke kenmerken, als onderdeel van branding, van belang zijn bij het positione-
ren van de beoogde identiteit van de betreffende case. Er is een lijst opgesteld om dit inzichtelijk 
te maken. De expert wordt gevraagd om het belang per kenmerk aan te geven in een tabel. Per 
kenmerk wordt er een korte uitleg gegeven, de tabel wordt al pratende ingevuld zodat de expert 
zijn keuze kan toelichten. Deze tabel is gedeeltelijk weergegeven in figuur 6.4, in appendix 03 is 

74



6

75

de complete tabel te vinden. Er zijn zeven hokjes die aangekruist kunnen worden. Het hokje aan 
de linkerkant betekent dat het betreffende kenmerk ‘onbelangrijk’ is om het doel te bereiken en 
het hokje aan de rechterkant staat voor ‘belangrijk’. De vijf hokjes in het midden representeren 
de overgang in belangrijkheid.

Mate van belang bij neerzetten identiteit

       onbelangrijk                 belangrijk
Stedenbouw
          Aansluiting op omgeving

          Infrastructuur

    Auto
 
    Fiets / Langzaam verkeer

    Openbaar vervoer

          Verhouding en structuur prive / openbare ruimte

          Dichtheid bebouwing
Figuur 6.4: Gedeelte van tabel beoogde identiteit – fysiek kenmerk

Aan de hand van de resultaten wordt er bekeken welke fysieke omgevingskenmerken bij welke 
case belangrijk zijn om de beoogde identiteit uit te drukken en of er duidelijke verschillen of 
overeenkomsten tussen de casestudies zijn. 

06.2.5 Opzet algemene interviews
De vijf afsluitende interviews worden gehouden met experts op het gebied van place branding 
en gebiedsontwikkeling. Zij hebben vaak deelgenomen aan deze processen en kunnen vanuit 
hun expertise zorgen voor belangrijke informatie. Het interview heeft dezelfde opbouw zoals be-
sproken in voorgaande paragraaf, met als enige verschil dat er niet op een specifieke case wordt 
ingegaan. 
Het onderdeel ‘place branding & gebiedsontwikkeling’ blijft geheel hetzelfde. Bij de bespreking 
van het procesmodel komen zowel positieve als negatieve voorbeelden aan bod en wordt er ge-
sproken over de meest voorkomende situatie in de praktijk en een ideale situatie. Op basis hiervan 
is het wederom mogelijk om aanpassingen aan het model door te voeren. Daarnaast wordt de lijst 
ingevuld m.b.t. het belang van fysieke omgevingskenmerken bij het positioneren van de beoogde 
identiteit. Deze wordt ingevuld in algemene zin, zonder een specifieke case. In enkele interviews 
met betrekking tot Brandevoort of Overhoeks is de lijst zowel in relatie tot de case als in algemene 
zin ingevuld om aan meer respondenten te komen. Op basis hiervan is het mogelijk om aanbeve-
lingen te doen over het belang van fysieke kenmerken in deze context.



‘Misschien is de aantrekkingskracht van het oude of oud lijkende niet dat ze ‘mooier’ is, maar dat 
het de indruk wekt al langer te bestaan. In een tijdperk met grote ruimtelijke dynamiek is dat een 
schaars goed en daarmee al snel een aantrekkelijk goed’  

(Feddes & de Graaf, 2003)

06.3 Brandevoort: ‘Wonen in gecreëerd erfgoed’

Afbeelding 6.1: Sfeerimpressies Brandevoort (Bron: flickr.com)

06.3.1 Algemene beschrijving gebiedsontwikkeling
Het rijke industriële verleden lijkt de stadsontwikkeling van het Noord-Brabantse Helmond in de 
weg te staan. Een vergrijzende bevolking, werkeloosheid en een wegtrekkende bevolking heeft 
Helmond een negatief imago gegeven (R. van Heugten). Vanuit Den Haag werd Helmond aange-
wezen als groeistad waardoor er geld kwam voor de uitbreiding van de stad. Er werd echter veel 
gebouwd voor de sociale klasse aangezien daar vraag naar was, ook dit kwam de stad niet ten 
goede. Om de hogere klasse, die doorgaans naar de omliggende dorpen vertrok, te behouden en 
nieuwe inwoners in de hogere klasse aan te trekken moesten er geschikte woningen voor deze 
doelgroep komen. Vanuit die gedachte is de ontwikkeling van Dierdonk, ten oosten van de stad, 
op gang gekomen. Door goed aan te sluiten bij de wensen van de doelgroep werd die ontwikke-
ling een succes en diende als opmaat voor de ontwikkeling van Brandevoort (R. van Heugten en 
L. Jansma).

De gemeente Mierlo stond een stuk grond af aan Helmond omdat men niet geannexeerd wilde 
worden (R. van Heugten). Op deze manier ontstond er ruimte voor het vinex-gebied Brandevoort 
aan de westelijke rand van Helmond. De met Dierdonk ingeslagen weg om de hogere inkomens 
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te lokken werd voortgezet (Ennen, 2004), er werd dus gebouwd voor de hogere klasse die zich 
anders zou vestigen in de omliggende dorpen. 
Bouwfonds speelt samen met de gemeente een rol in de initiatieffase. Vanwege de goede erva-
ringen wordt Bouwfonds door de gemeente Helmond gevraagd om een concept te ontwikkelen 
en een masterplan op te stellen. Voor de realisering van het masterplan van Brandevoort is een 
multidisciplinair ontwerpteam in het leven geroepen bestaande uit Rob Krier + Cristoph Kohl 
Architecten, Wissing stedenbouw en ruimtelijke vormgeving, H + N + S Landschapsarchitecten en 
Grontmij Noordbrabant (Gemeente Helmond, 1998). Onder leiding van Rob Krier, die de opzet van 
de Brabantse dorpen uitvoerig analyseerde, kreeg het idee vorm. 
Bouwfonds is vervolgens ook een van de partijen die in de 1e fase van het proces mag ontwikke-
len. De gemeente Helmond vond dat er minimaal twee marktpartijen moesten participeren. Dit 
vanuit de concurrentiegedachte, om zo maximale kwaliteit en rendement te behalen. Het andere 
consortium is ontstaan uit ASK, Adriaans en Stam en de Koning, en is genaamd ‘De Compagnie’, 
ze hadden grondposities en zijn als zodanig in het proces betrokken geraakt. Rabo vastgoed is als 
risicodrager toegevoegd aan het consortium en Compaen als woningcorporatie. (Ennen, 2004)

De 1e fase is ondertussen afgerond, er is dus reeds een groot deel van de place opgeleverd (circa 
3.000 woningen), vandaar dat Brandevoort in dit onderzoek onder het type ‘vinex-gebied in de 
eindfase van de planontwikkeling’ valt. Momenteel is de 2e fase van start gegaan en is men bezig 
met de plannen voor de rest van de place.  Hierbij zijn Hurks, Adriaans, Kalliste en WoCom als 
ontwikkelaars betrokken.

Het imagoprobleem van Helmond diende als aanzet voor het nadenken over de place branding 
van Brandevoort. Mensen moesten een goed beeld krijgen van de nieuwe place en het niet as-
sociëren met het ‘oude’ Helmond. Om mensen van buiten Helmond aan te trekken moest er een 
onderscheidend vermogen zijn ten opzichte van andere vinex-locaties.

06.3.2  Tot stand komen van de beoogde identiteit
Bouwfonds was de partij die van de gemeente de opdracht kreeg om het traject van de gebieds-
ontwikkeling op te starten. Hun visie op het proces was dat de betrokken disciplines meer tegelij-
kertijd moeten werken aan het project. De disciplines hebben invloed op elkaar en moeten goed 
in balans zijn om zo tot een concept te komen en dit concept uit te kunnen werken. (L. Jansma)

Ambities
Bij aanvang van de gebiedsontwikkeling is er een aantal doelstellingen gesteld waaraan het uit-
eindelijke plan moest voldoen. Deze waren gericht op het proces van de gebiedsontwikkeling en 
een hoge mate van klantgerichtheid (L. Jansma, R. van Heugten, D. van der Ven). Dhr. L. Jansma 
geeft aan dat de ambities heel erg belangrijk zijn. Indien alle partijen zich in de ambitie kun-
nen vinden verloopt het proces ook soepel. Bij Brandevoort wilden de gemeente en Bouwfonds 
beiden een verandering teweeg brengen. Vervolgens hebben ze daarvoor de juiste partijen aange-
trokken. Allereerst werd er een gedifferentieerde doelgroepenbenadering nagestreefd. Bestaande 
landschappelijke en recreatieve kwaliteiten moesten in en rondom Brandevoort worden ingezet. 
Verder werd geëist dat er aandacht werd besteed aan een evenwichtige sociale structuur en gedif-
ferentieerde bevolkingsopbouw, aan een tijdloze architectuur met een klassieke en functionele 
vormentaal en aan het langzaam verkeer en openbaar vervoer. Tot slot werd flexibiliteit geëist, 
zowel ruimtelijk in het stedenbouwkundig plan als functioneel op het niveau van de woning. (ge-
meente Helmond, 1998) Een opmerkelijke doelstelling van de gemeente was dat men een vooraf 
bepaald percentage niet-Helmonders naar Brandevoort wilde trekken.



Condities 
Een grondige marktanalyse heeft ten grondslag gelegen aan de plannen en de ontwikkelingsvi-
sie van Brandevoort. In zowel het masterplan Brandevoort (1998) als het Woningbouwprogram-
ma Helmond Groeistad 1977-1990 (Gemeente Helmond, 1977) gaan hier op in. De eengezins-
woning is de meest gewenste woonvorm. Dit geldt met name voor de huishoudens tot 55 jaar. 
De voorkeur van oudere 55-plussers daarentegen gaat in meerderheid uit naar appartementen 
met veel comfort. Bij de samenstelling van het programma van Brandevoort is destijds rekening 
gehouden met een aantal trends die waargenomen zijn op de woningmarkt. Het gaat dan onder 
andere om meer woonkwaliteit, meer ruimte en een verschuiving van huur naar koop.
Uit deze marktanalyse en door de grootte van de place kwam er geen eenduidige doelgroep naar 
voren. Het masterplan (1998) omschrijft de doelgroep als ‘breed en gevarieerd met diverse leef-
tijds- en inkomensklassen. Ook een toenemend aantal tweepersoonshuishoudens zonder kinde-
ren, met hoge woonaspiraties en veel belangstelling voor thuiswerken zijn interessant voor onder 
andere de Veste van Brandevoort’. Hieruit kwam een woningprogramma met 13% sociale huur, 
2% overige huur, 2% sociale koop, 21% middeldure koop en 62% dure koop. Uiteindelijk is geble-
ken dat vooral de gezinnen met jonge kinderen hun intrek namen in Brandevoort Bovendien 
is Brandevoort qua bevolkingssamenstelling niet anders dan andere vinex-wijken. De ambities 
m.b.t. de gedifferentieerde doelgroepenbenadering en bevolkingsopbouw blijken tot dusver nog 
niet tot stand gekomen. Hier komen ook problemen uit voort; in eerste instantie waren yuppen 
de doelgroep voor de Veste, maar hier blijken tegenwoordig vooral gezinnen met kinderen te 
wonen. 
Uit het masterplan (1998) blijkt dat er voor de financiële haalbaarheid in het kader van de vinex-
onderhandelingen afspraken zijn gemaakt met het Rijk en de Regio over de grondexploitatie.

Bij Brandevoort lag er een duidelijk doel met betrekking tot het in de markt zetten van de place. 
De focus hierop is reeds in het masterplan (1998) vastgelegd. Zo moest Brandevoort als een zelf-
standige entiteit in de markt worden gezet met een onderscheidend karakter ten opzichte van 
andere uitbreidingswijken. Uit het gesprek met dhr. L. Jansma kwam naar voren dat het erg 
belangrijk is om de condities op een juiste manier te organiseren/structureren en daar voordeel 
uit te halen.
Een groot verschil met andere gebiedsontwikkelingen is de kleine hoeveelheid betrokken par-
tijen. Hierdoor verloopt het proces sneller. Doordat een ontwikkelaar relatief veel woningen mag 
ontwikkelen voelt hij zich ook verantwoordelijk om bijvoorbeeld na te denken over voorzieningen 
(S. Aalpol)

Beoogde identiteit
De ideeën van Rob Krier zijn vooral gebaseerd op de klassieke Europese stad. Het urbane karakter 
wordt bepaald door kleine percelen, een zo groot mogelijke variatie en een duidelijke identiteit. 
Op deze manier wordt ook geprobeerd in te spelen op de ambities. ‘Erfgoedplanning’ werd inge-
zet als instrument voor stedelijke ontwikkeling, om zo een duidelijk imago te bereiken met een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat. Geïnspireerd door populaire Brabantse dorpen als Heusden en 
Oirschot werd een ‘historische identiteit’ in een ‘nostalgische’ woonwijk gecreëerd. Ook op het 
gebied van duurzaam bouwen en energiebesparing zijn er hoge eisen gesteld. De ontwikkelings-
visie is voornamelijk gebaseerd op het creëren van een nieuw traditioneel Brabants dorp (Rous-
seau & Smeets, 2007).

Centraal in de woningbouwprojecten met het verleden als leidraad, zoals in Brandevoort, staat 
de nostalgie. Dergelijke woonwijken worden vaak gewaardeerd als zijnde mooi en sfeervol omdat 
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zij verwijzen naar gevoelens van weleer. Echter, nostalgie is een ambivalent begrip. Door middel 
van de klassieke vormgeving wordt in Brandevoort getracht een woonomgeving te creëren die 
appelleert aan normen en waarden van een traditionele samenleving. De representatie van het 
verleden is echter selectief. De tuinen van de verschillende Buitens worden niet ontsierd door 
mesthopen en de poorten van de Veste blijven na zonsondergang open. De houten barak buiten 
de Veste is ingericht als een basisschool. In vervlogen tijden deden dergelijke barakken dienst als 
opvang voor de groeiende bevolking. Bij het stellen van de vesting, als reactie op militaire drei-
ging moest de houten bebouwing het veld ruimen. Brandevoort is een geïdealiseerde voorstelling 
van een traditionele nederzetting. De woonwijk voldoet volledig aan de eisen van de moderne 
woonconsument. (Ennen, 2004)

Met de omschrijving van Brandevoort als nieuw Brabants dorp wordt aangehaakt bij de architec-
tuurstroming ‘New Urbanism’. Een stroming uit de Verenigde Staten die de terugkeer aankondigt 
van het oude dorp met herkenbare stedenbouwkundige elementen (plein, straat, laan) en een 
menging van functies. Centraal binnen deze stroming staat gemeenschapsvorming. De sfeer van 
kleinschalige gemeenschappen van vroeger wordt opgeroepen door een omgeving die appelleert 
aan gevoelens van romantiek, nostalgie en geborgenheid (van Rossum, 1997). Deze zorgen op 
hun beurt voor de versterking van het imago en hebben invloed op de gebruikers en bewoners 
van de place.

In het begin van de 2e fase van de ontwikkeling heerst momenteel de discussie over hoe de be-
oogde identiteit voortgezet gaat worden. Oorspronkelijk moesten de Veste en de Marke op elkaar 
lijken, het moesten hoogstedelijke woonomgevingen worden. Markttechnisch gezien zitten we 
nu in een hele andere periode dan bij het begin van fase 1. Het is dus de vraag in hoeverre het 
wenselijk is om de Veste te ‘kopiëren’ bij de Marke. Men gaat terug naar de kern van de beoogde 
identiteit om zo opnieuw naar de Marke te kijken en het zo wellicht een nieuwe eigenheid mee 
te geven (D. van der Ven). De Veste is in de 1e fase voor de helft gerealiseerd en zal in de 2e fase 
compleet worden, de gemeente houdt bij dit deelgebied strak vast aan het oorspronkelijke con-
cept (G. van Liebergen).

06.3.3 Positioneren van de beoogde identiteit
Bij het positioneren van de beoogde identiteit worden de processen van gebiedsontwikkeling en 
place branding met elkaar verweven. Hierbij is er bij Brandevoort op gelet dat de processen paral-
lel liepen en elkaar konden beïnvloeden. Het gaat dan om het steeds weer terugkoppelen tussen 
beoogde identiteit, ontwerp, communicatie en realisatie. (L. Jansma)

Positionering
De drie aspecten van de positionering van de beoogde identiteit zijn de communicatie, de fysieke 
kenmerken en (indirect) het gedrag.

Communicatie
Brandevoort heeft communicatie gebruikt als onderdeel van de positionering van de beoogde 
identiteit. Dit is voornamelijk gebeurd via de voor de hand liggende manieren, als adverteren in 
bladen, huis aan huis reclame en internet. Men was zich echter zeer bewust van het ‘slechte’ ima-
go van Helmond en is dus vroeg begonnen met communiceren over de place. Om aan te geven 
dat er iets stond te gebeuren werd er bijvoorbeeld in Eindhoven op billboards geadverteerd met 
‘ruim wonen in het groen’ (L.Jansma). Doordat het werken vanuit een beoogde identiteit nieuw 
was kreeg de ontwikkeling tijdens de 1e fase tevens veel aandacht in vakbladen, tijdschriften en 
kranten.



In de 2e fase wordt er dankbaar gebruik gemaakt van het resultaat van de 1e fase. Het imago 
en de 1 op 1 maquette zijn visitekaartjes voor de communicatie voor de toekomst. De nieuwe 
slogan van de combinatie Hurks en Adriaanse is ‘de wereld van Brandevoort’ om de beleving te 
benadrukken van een eigen wereld. Er wordt wel aangegeven wat er veranderd of verbeterd is ten 
opzichte van wat er al gerealiseerd is. (G. van Liebergen)
Wellicht wordt de aanpak van de communicatie van fase 2 nog aangepast, om beter in te kunnen 
spelen op de markt met meer concurrentie in de omliggende dorpen (S. Aalpol).

Gedrag
De doelstelling en verwachting was dat de samenstelling van de bevolking van Brandevoort ge-
differentieerd zou zijn. Tot nu toe blijken er echter nog vooral jonge gezinnen te wonen. Voor 
mensen is het belangrijk om een beeld te vormen over de sociale omgeving waar men in terecht 
komt. Een heleboel mensen trekken naar buitenwijken omdat ze verwachten dat daar bewoners 
wonen met eenzelfde inkomensniveau en dezelfde normen en waarden. In Brandevoort vormen 
veiligheid en de aanwezigheid van gezinnen met kinderen belangrijke argumenten voor toe-
komstige bewoners om voor deze place te kiezen. Met betrekking tot recreatie & toerisme kan er 
gezegd worden dat Brandevoort een goede invloed heeft op dagjesmensen die het er blijkbaar 
goed toeven vinden.
Het gedrag dat, onder andere, het gevolg is van de bevolkingsopbouw bestaat uit het voor een 
groot deel stille klimaat in de ochtend en middag en het drukke leven in de namiddag en avond. 
In het Eindhovens Dagblad werd op 10-6-2002 de zorg geuit van het ontbreken van voldoende 
sociale samenhang. Voor jongeren was er niet veel te beleven in de wijk waardoor er groepjes 
jongeren zonder doel in de openbare ruimte rondhingen. Om verslechtering tegen te gaan zijn er 
extra activiteiten ontplooid, bijvoorbeeld door de scouting. Door de komst van voorzieningen en 
de bouw van de ‘buitens’ wordt er geprobeerd de wijk ook in de ochtend en middag levendiger 
te maken.
Voor de 2e fase wordt er momenteel door de ontwikkelende partijen goed nagedacht over het 
sociaal-maatschappelijke aspect en het daarbij behorende gedrag (S. Aalpol).

Fysieke omgevingskenmerken 
In fysieke zin wordt de beoogde identiteit omgezet in een stedenbouwkundig plan, architectuur 
en een programma. Het programma bestaat in Brandevoort onder andere uit 6.400 nieuwbouw-
woningen (circa 5.000 woningen in de Buitens en 1.400 woningen in de Veste). Op onderstaande 
afbeelding [overzichtskaart Brandevoort] is de opsplitsing in de 1e en 2e fase te zien. Het hart van 
Brandevoort wordt gevormd door de Veste, een compact stedelijk weefsel met hoge dichtheid (50 
woningen per hectare). De Veste is een historisch centrum, met pleintjes die verbonden zijn met 
elkaar door middel van smalle straten. Tussen de woonhuizen staan winkels, is een marktplein 
gerealiseerd en is er ruimte voor horeca met bijbehorende terrasjes. Het nieuwe dorp wordt om-
geven door grachtenpanden met een heuse gracht. In de Veste is sprake van een mix van koop- en 
huurwoningen, waarbij het overgrote deel (83%) de koopsector is, 21% middeldure koop (tot € 
110.000), 47% duurdere koop en 15% zelfbouw betreft. De huurwoningen staan ‘verstrooid’ tus-
sen de koopwoningen. De Veste kent een grote variëteit aan woningtypologieën, de woningen 
verschillen van elkaar qua goothoogte, materiaalgebruik, gevelindeling, entree en dakopbouw. 
(Gemeente Helmond, 1998)
Om de Veste heen liggen de ‘Buitens’ in lagere dichtheden (20 – 25 wo/ha). Sfeervolle buurtjes, 
vaak verstopt in weelderig groen, met steeds weer een andere uitstraling. Door deze creatieve 
omgang met de vinex-norm van 30 wo/ha wordt een grote differentiatie bereikt. (Ennen, 2004) 
Tevens ontstaat er zo een gedifferentieerde (leef-)omgeving en vestigingsklimaat.
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Vanaf het begin van het proces is er rekening gehouden met de fysieke uitwerking. Onderdeel 
hiervan zijn de reeds bestaande bomen en sloten, die behouden zijn om een soort organische 
groei te simuleren (R. van Heugten). De ontwikkelaars vonden dit in eerste instantie te lastig, te 
duur en hadden hun bedenken hierover in combinatie met de doelgroep ‘stadsbewoners’ in de 
Veste, vandaar dat de gemeente hen tegemoet is gekomen in de grondprijs bij de Veste (R. van 
Heugten). Stedenbouwkundig is er dus veel rekening gehouden met het bestaande, uit diverse 
gesprekken komt dan ook naar voren dat de ‘bestaande’ place een grote invloed heeft op de be-
oogde identiteit. 
De beoogde identiteit komt duidelijk naar voren in de stedenbouwkundige opzet, maar ook in 
de architectuur is er rekening mee gehouden. Zowel stedenbouwkundigen als architecten zijn 
bewust geselecteerd bij bureaus, aangezien niet iedereen zich evengoed wil conformeren aan 
een identiteit als die van Brandevoort (R. van Heugten en L. Jansma). Twee voorbeelden die zowel 
betrekking hebben op de stedenbouw als architectuur zijn het multifunctioneel centrum, waar-
van de luchtschacht is omgebouwd tot kerktoren en de markthal. Ze doen geen dienst als kerk of 
markthal maar horen, als herkenningspunt, thuis in een Brabants dorp. (R. van Heugten)
Als men kijkt naar het programma in Brandevoort is het vergelijkbaar met iedere andere vinex-
wijk. Er zijn geen voorzieningen te vinden die op basis van de beoogde identitei aangetrokken 
zijn. Wel is er nagedacht over de fasering van het programma aan voorzieningen. Zo moesten de 
winkels en het station er vroeg in de ontwikkeling zijn (L. Jansma en R. van Heugten) om meteen 
duidelijk te kunnen maken aan de consument dat het een prettige place is en om de gecreëerde 
verwachtingen waar te maken. ‘Het is belangrijk om met zo weinig mogelijk volume al te laten 
zien hoe het er in de toekomst uit zal gaan zien, dat is de resultante van een goede planning en 
fasering’ (L. Jansma).

Vanuit consumenten komt de kritiek dat de identiteit alleen aan de buitenkant van Brandevoort is 
Janssen (2001) is positief gestemd over het stedenbouwkundig ontwerp van Rob Krier. ‘Er is im-
mers een alternatief geformuleerd voor de doorsnee vinex-wijk dankzij de differentiatie in woon-
dichtheden en –typologieën, de landschappelijke verankering en de zelfstandige opzet’. Het is 
een vinex-wijk in een andere vorm. Desondanks is zijn conclusie dat de architectonische uitwer-
king van het geheel uiteindelijk niet zo geslaagd is door de striktheid van het masterplan en hij 
besluit met: ‘het lijkt wel of het plan verstrikt is geraakt in de constructie van zijn eigen verleden’.

Afbeelding 6.2: Overzichtkaart Brandevoort
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Vanuit consumenten komt de kritiek dat de identiteit alleen aan de buitenkant van Brandevoort 
is doorgevoerd. Ze hadden de identiteit ook graag terug gezien in de binnenkant van de wonin-
gen, zoals in de plattegronden, in plaats van alleen in het straatbeeld (R. van Heugten, D. van der 
Ven). 

Beleving 
Aangezien de gebiedsontwikkeling nog niet helemaal afgerond is kunnen er nog maar weinig 
uitspraken gedaan worden over de beleving van de place. Wel is er door Ennen (2004) reeds een 
onderzoek gedaan naar de vraag of de erfgoedplanning herkend wordt door de bewoners, of ze 
zich hiermee kunnen identificeren en of dat onderdeel van de keuze voor Brandevoort was. Uit 
empirisch verzameld materiaal blijkt dat de bewoners van Brandevoort een sterke binding met 
hun wijk ervaren. De invloed van de uitgesproken identiteit van de place op het aantrekken van 
mensen met een specifieke leefstijl moet echter gerelativeerd worden. De keuze voor Brande-
voort is voor een belangrijk deel ingegeven door de aantrekkelijkheid van de woning, pas in 
tweede instantie wordt de woonomgeving betrokken in het keuzeproces. Gecreëerd erfgoed levert 
wel degelijk een bijdrage aan de binding en waardering die bewoners ervaren met hun directe 
woonomgeving. Toch impliceert de gevonden samenhang nog niet dat het gecreëerde erfgoed 
een positieve bijdrage levert aan de binding die bewoners ervaren met hun wijk, aangezien niet 
aangetoond kan worden dat de binding van de bewoners met de wijk sterker is dan in andere wij-
ken. Om dit te mogen stellen zou een vergelijkend onderzoek uitgevoerd moeten worden naar de 
mate waarin bewoners van andere vinex-wijken, waarbij het verleden niet als inspiratiebron heeft 
gediend, zich sociaal en emotioneel verbonden voelen met hun woonomgeving. (Ennen, 2004)

Bastiaanse constateert dat mensen op dit moment maar op één plek in de stad een huis kun-
nen kopen, en dat is in een vinex-wijk: ‘of ze het nu wel of niet interessant vinden, of dat hij wel 
of niet aanspreekt bij hun eigen identiteit, dat doet er niet veel toe’. Bij de vraag of mensen in 
Brandevoort gaan wonen omdat zij iets hebben met die soort stijl moet ook volgens Reijndorp 
de kanttekening worden gemaakt dat de woningmarkt simpelweg niet zoveel keuze toelaat. (Ou-
werkerk, 2003)
Het is wel zo dat er binnen de wijk Brandevoort veel meer verhuizingen plaatsvinden dan binnen 
andere vinex-wijken. Dit zou erop kunnen wijzen dat mensen graag in de wijk blijven wonen, er 
een grotere mate van place attachment is, maar ook dat er voldoende doorgroeimogelijkheden 
zijn. (G. van Liebergen) 

Bernard Hulsman, journalist van NRC Handelsblad, publiceert regelmatig over de verschijning 
van traditionalistische of retro-architectuur in Nederland, hetgeen volgens hem samenhangt met 
de opkomst van het postmodernisme in de Nederlandse architectuur. In 2001 schrijft hij het 
artikel ‘De nieuwe kastelen. Hedendaags wonen streeft naar een verzonnen verleden’. Hulsman 
is van mening dat wijken met een ‘kasteelarchitectuur’, waaronder hij ook een vestingstadje als 
Brandevoort rekent, zich afwenden van hun omgeving en hij waarschuwt dat deze mogelijk gaan 
lijken op de ‘gated communities’, die in Amerika al langere tijd gemeengoed zijn. Hij kan zich 
goed voorstellen dat de behoefte aan veiligheid vertaald wordt in architectuur en nadrukkelijk 
aanwezig is in de samenleving. Net als Harm Tilman (1998) is hij wel van mening dat een wijk als 
Brandevoort zich afwend van zijn omgeving. Over de vorm van Brandevoort laat hij zich niet met 
zoveel woorden uit, duidelijk is wel dat hij, als bewoner van een ander traditionalistisch ontwerp 
van Krier, positief staat tegenover dergelijke architectuur.
Angela Sondervan vat in haar verslag (2002) de belangrijkste kritieken op Brandevoort samen. 
Hieruit blijkt dat de Nederlandse vakwereld vooral kritisch kijkt naar een ontwikkeling als Bran-
devoort omdat het inziet dat Nederland haar positie als modernistische voorbeeldland kwijtraakt; 
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‘er is niet langer sprake van vernieuwing en experiment en dat wordt betreurd’. Ook is er kritiek 
op de vormentaal, op het kopiëren en imiteren. Toch wordt het verlangen van de mensen naar het 
verleden en nostalgie erkend, waardoor men ook beseft dat er waardering is voor deze architec-
tuur.

Vanuit de bewoners lijkt er vooralsnog niet veel kritiek te komen, de enige kritiekpunten zijn te 
vinden in de Veste; te kleine achtertuinen en te harde en lawaaierige binnenterreinen. Dit komt 
vooral voort uit het feit dat er een andere dan beoogde doelgroep gevestigd is. (D. van der Ven, R. 
van Heugten)

06.3.4 Reflectie Brandevoort
In het begin van de ontwikkeling is er veel aandacht besteed aan het opzetten van het proces. 
Diverse disciplines zijn vroeg in het proces bij elkaar gebracht en hebben gezamenlijk nagedacht 
over de beoogde identiteit.Daaruit komt ook de vroege fasering van de voorzieningen tot stand, 
die in positieve zin bijdraagt aan het imago van de wijk.
Naast de aandacht voor het proces heeft Bouwfonds bewust aan het begin van de ontwikkeling 
eerst de beoogde identiteit opgesteld en is men niet begonnen vanuit een stedenbouwkundig 
plan. In die tijd was dat een nieuwe benadering. Hierbij is men zeer bewust bezig geweest met het 
in kaart brengen van de wensen van de doelgroep; op welke places en in welke huizen voelt de 
doelgroep zich prettig? (L. Jansma, R. van Heugten). Er is een duidelijke focus geweest op het pro-
duct, de place (D. van de Ven). De ‘bestaande’ place en een hoge mate van klantgerichtheid hebben 
daarbij ook als input voor de nieuwe beoogde identiteit gezorgd (D. van der Ven) en worden gezien 
als condities. Het programma van de place is vergelijkbaar met iedere andere vinex-wijk.
Omdat de eerste bewoners erg belangrijk waren voor het uitdragen van het imago van Brande-
voort hebben deze vanaf het begin veel aandacht gekregen vanuit de gemeente en ontwikkelaars 
(R. van Heugten). Bij de verdere ontwikkeling bepalen zij voor een groot deel het succes. Dat is 
ook een reden waarom men heel vroeg in het proces begonnen is met communiceren naar de 
doelgroep. Het is interessant om te zien hoe er in de 2e fase wordt omgegaan met de ontwikke-
ling van de beoogde identiteit. Hetgeen dat er door de 1e fase van de ontwikkeling staat is als het 
ware een 1 op 1 maquette dat als bewijsmateriaal voor de 2e fase dient (S. Aalpol). Bij de start van 
de 2e fase gaat men terug naar de kern van het concept, om zo weer vanuit de beoogde identiteit 
een nieuwe, aansluitende ontwikkeling op gang te brengen (D. van der Ven), inclusief een goede 
sociaal-maatschappelijke basis (S. Aalpol). Daarbij worden kritiekpunten uit de 1e fase meegeno-
men. Dit betreft kleine aanpassingen in verband met de achtertuinen en binnenterreinen, door 
een andere dan beoogde doelgroep.
Nu de 1e fase een succes blijkt te zijn, bewoners voelen zich immers prettig in de place, probeert 
Helmond te profiteren van de goede naam van Brandevoort.



Afbeelding 6.3: Sfeerimpressies Overhoeks

06.4.1  Algemene beschrijving gebiedsontwikkeling
Overhoeks ligt in Amsterdam-Noord, tegenover het Centraal Station. Het is een place die in het 
verleden veel functies heeft gekend, die niet altijd een positieve bijdrage leverden aan het imago 
van de place. Tot het eind van de 18e eeuw was deze place het galgenveld van Amsterdam, ook 
heeft een tijd dienst gedaan als recreatieplek en olieopslagplek waarna het in het begin van de 
twintigste eeuw in handen kwam van Shell. Het Shellterrein was niet toegankelijk voor publiek. 
De ontwikkeling van de place is mogelijk doordat Shell twintig hectare grond heeft verkocht. 
Shell had de grond al in een tender aan ING verkocht toen de gemeente hiertussen kwam. De 
gemeente heeft er toen alsnog voor gezorgd dat Shell de grond aan haar verkocht om die vervol-
gens in erfpacht uit te geven aan ING. Op de resterende zeven hectare concentreert Shell al haar 
onderzoeks- en kantoorfuncties onder één dak in het nieuw te bouwen New Technology Centre 
(NTC). Deze zeven hectare blijven in eigendom van Shell.
Ten noorden van Overhoeks ligt de Van der Pekbuurt, een van krachtwijken van minister Voge-
laar. Vanuit de gemeente, en de corporatie Ymere die veel bezit heeft in Amsterdam-Noord, is de 
ontwikkeling van Overhoeks tevens een kans om een bijdrage te leveren aan de verbetering van 
de Van der Pekbuurt. Overhoeks moet zorgen voor opwaardering van Amsterdam-Noord.

06.4 Overhoeks: ‘Nieuw Amsterdam aan het IJ’

“De brand is de belofte dat, wanneer mensen in contact komen met Overhoeks, zij altijd dezelfde, 
onmiskenbare ervaring zullen hebben. Ook vormt het een communicatie- en bindmiddel tussen 
de betrokken stakeholders “ 

(van Gelder, 2008 in www.nederlandbovenwater.nl) 
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Overhoeks maakt deel uit van de herontwikkeling van de Noordelijke IJ-oevers van Amsterdam. 
Het is het eerste deelgebied waar de transformatie van de Noordelijke IJ-oevers wordt gereali-
seerd. In 2003 werden de eerste concrete plannen voor de ontwikkeling van Overhoeks als ‘Nieuw 
Amsterdam aan het IJ’ gemaakt. Het betreft een place die voorheen een industriefunctie had, waar 
in de toekomst de woonfunctie de overhand zal hebben, ofwel een transformatiegebied. 
Het stedenbouwkundig plan is in opdracht van de gemeente en ING Real Estate opgesteld. ING 
Real Estate is de ontwikkelaar van de place, daarnaast is Shell intensief bij het plan voor het ter-
rein betrokken. De samenwerkende partijen zijn om tafel gaan zitten om de twintig hectare grond 
zo goed mogelijk in te delen. Daarbij zijn de ideeën van omwonenden meegenomen. ING Real 
Estate was de enige ontwikkelaar, die later een samenwerking voor deze locatie is aangegaan met 
woningcorporatie Ymere en ook vastgoedbelegger Vesteda bij de ontwikkeling betrok. (Projectbu-
reau Noordwaarts, 2005)

In juni 2005 is men gestart met de bouw van het NTC. Vanaf dat moment wordt de grond door 
Shell in fases opgeleverd, waardoor ook de nieuwbouw in fases van start is gegaan. Halverwege 
2009 is Shell volledig over naar het NTC (www.overhoeks.nl). De officiële overdracht van de grond 
zal in augustus 2009 plaatsvinden (A. Janssen). De woningen uit de 1e fase van de ontwikkeling 
zijn in snel tempo verkocht, er waren meer dan 1.000 inschrijvingen voor 120 woningen. Op 16 
mei is het 3e woonblok (‘de zeven provinciën’) in de verkoop gegaan. Ook hiervan verloopt de 
verkoop tot nu toe goed, ondanks de ongunstige marktomstandigheden (F. van Es).

Het slechte imago van de place en de onbekendheid van de Amsterdammers met de place zorgde 
ervoor dat place branding ingezet werd. Het stedenbouwkundig plan en de ontwerpen voor de 
eerste drie bouwblokken waren echter reeds gereed toen men begon met place branding (S. van 
Gelder). Het is een brandingproces geweest dat langzaam opgebouwd is, allereerst om de bekend-
heid te vergroten en daarna om met bewijsmateriaal te laten zien dat het een prettige place is. Op 
dit moment is de branding vooral gericht op de woningbouw aan het IJ, er wordt bekeken hoe dit 
voortgezet kan worden in de rest van de place (D. de Wit).

06.4.2  Tot stand komen van de beoogde identiteit
Bij Overhoeks is het bedrijf PlaceBrands ingezet om met alle betrokken partijen na te denken over 
de branding van de place. Hun doel was het formuleren van de beoogde identiteit en advies geven 
over de positionering ervan (S. van Gelder).

Ambities
Bij de ontwikkeling van Overhoeks waren de gestelde doelen iets minder concreet dan bij Bran-
devoort. Er kan gezegd worden dat de ambities voornamelijk op het vlak van het creëren van 
een goed imago (A. Janssen) en een bovengemiddeld vestigingsklimaat lagen, maar ook (leef-)
omgeving en cultuur & historie spelen in de totstandkoming van het plan een grote rol. Uit het 
feit dat er in het begin van de ontwikkeling geen duidelijke richting is gekozen (men is pas gaan 
nadenken over een beoogde identiteit toen het stedenbouwkundig plan er reeds lag) zou afgeleidt 
kunnen worden dat de ambities niet duidelijk waren of niet overeen stemden.

Condities
Er is bij de ontwikkeling van de gehele Noordelijke IJ-oevers rekening gehouden met het opname-
vermogen van de markt. Met betrekking tot het deelgebied Overhoeks is hier geen specifieke in-
formatie over te vinden. Het gaat om een groot aantal uiteenlopende en fluctuerende markten op 
het gebied van bedrijfsruimten, kantoren, woningen en voorzieningen. Omdat voorspellen over 



een lange termijn moeilijk is is er besloten om de productie van de verschillende nieuwe functies 
uit te smeren in de tijd en flexibiliteit in te bouwen in tempo en typologie. Daarbij wordt vooral 
gestuurd op de productie van woningen. (BVR, 2003) De doelgroepen die uit de marktanalyse 
naar voren kwamen zijn doorstromers, ouderen, lagere inkomens, grote gezinnen, jonge creatie-
ven en studenten. Ze kunnen omschreven worden als kosmopolieten, mensen met een stedelijke 
mentaliteit, in alle leeftijdsklassen (S. van Gelder). Deze doelgroepkeuze is volgens A. Janssen erg 
breed en niet van deze tijd, het zou beter zijn om een keuze te maken aan de hand van leefstijlen. 
Men gaat de doelgroepen binnenkort dan ook segmenteren aan de hand van een marktanalyse 
die momenteel wordt uitgevoerd en aan de hand van de monitoring van het imago die periodiek 
wordt uitgevoerd (A. Janssen).
Ook over financiële zaken is er alleen informatie te vinden over de Noordelijke IJ-oevers als ge-
heel. Deze analyses laten zien dat er places zijn met positieve saldi en places met een negatief 
resultaat. 
Het is belangrijk om sommige projecten direct op de kaart te zetten, zoals de introductie van 
het wonen op een aantal locaties, het stimuleren van nautische activiteiten, het koesteren van 
de cultuurcomponent en het starten van de aanleg van een groene openbare oever. Zo komt de 
Noordelijke IJ-oever op de kaart te staan van bewoners, gebruikers en investeerders. (BVR, 2003)

Beoogde identiteit
Tijdens de eerste bijeenkomsten is er gewerkt aan het samenstellen van kernwaarden die repre-
sentatief zijn voor Overhoeks. De ambitie met betrekking tot beleving komt in deze vier kernwaar-
den naar voren. In de gesprekken met experts komt aan de orde dat de reeds bestaande place als 
een van de uitgangspunten diende, ookal was het een ‘terra incognita’, er was wel een place die 
input verzorgde voor de beoogde identiteit. Uit de bijeenkomsten kwamen zeven kernwaarden 
die later teruggebracht zijn naar vier. Deze reducering is gedaan aan de had van uitkomsten van 
monitoringsonderzoek onder de doelgroep, hierbij scoorden sommige kernwaarden slecht omdat 
men zich niks bij deze waarden voor kon stellen (zoals de waarden passie en authentiek). Vanuit 
deze analyses en de verschillende en soms uiteenlopende standpunten van de partners ontstond 
uiteindelijk een gezamenlijke beoogde identiteit op basis van vier kernwaarden voor de nieuwe 
Amsterdamse wijk:
Levendig: Overhoeks staat voor dynamiek en voor energie. Voor variatie, interactie en beweging. 
Geen drukke, overvolle stad. Maar wel levendig, actief. Er is altijd beweging in het Oeverpark. Er 
zijn altijd boten op het IJ. Er zijn terrassen en restaurants. Je kunt er uitgaan, er is cultuur. Het 
klimaat is ondernemend, internationaal. Mensen ontmoeten elkaar, spreken af in Overhoeks.
Eigenzinnig: Overhoeks is uniek, heeft een eigen karakter. Er zijn en worden duidelijke keuzes 
gemaakt in ontwerp, inrichting en uitstraling van dit stukje nieuw Amsterdam aan het IJ. Over-
hoeks is stads, Amsterdams, maar anders dan men tot nu toe kende van de stad. Overhoeks is niet 
modegevoelig of volgzaam maar juist vernieuwend en gedurfd.
Kosmopolostisch: Overhoeks is Amsterdams, maar niet zo zeer Nederlands. Overhoeks is inter-
nationaal georiënteerd, heeft de mindset van een wereldstad, wil zich meten met inspirerende 
gebieden in andere, beroemde steden. Overhoeks is ook kosmopolitisch in de zin van vaart, am-
bitie, nieuwe kansen, durf en netwerken: goede verbindingen maken met andere places, steden, 
mensen.
En tot slot cultureel: Overhoeks is Filmmuseum. Overhoeks is architectuur, kunst en cultuur van 
niveau, maar er is ook ruimte voor de eigengereide creativiteit van Amsterdam-Noord. Overhoeks 
voelt zich onderdeel van de nieuwe, culturele stad aan het IJ, samen met ondermeer het Muziek-
gebouw aan ’t IJ, de Openbare Bibliotheek Amsterdam, het Conservatorium en het NDSM-terrein. 
(Vlot, e.a., 2008)
Kosmopolitisch richt zich voornamelijk op de (leef-)omgeving en cultuur & historie zijn terug te 
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vinden in de kernwaarde cultuur. Deze beoogde identiteit, samen met onderzoek onder potentiële 
bewoners, bezoekers en investeerders, werd gebruikt als input voor de positionering. 

06.4.3  Positioneren van de beoogde identiteit
De vier kernwaarden die de beoogde identiteit bij Overhoeks representeren zijn ingezet om een 
gewenste beleving te creëren. Hieronder wordt beschreven op welke manier dat gedaan is.

Positionering
Overhoeks is een nieuw stuk stad, het betreft een transformatieopgave voor een place die 100 jaar 
lang ontoegankelijk was voor de Amsterdammers, het werd ookwel het “Siberië van Amsterdam” 
genoemd. Er zijn hoge ambities voor de ontwikkeling, en dus ook hoge investeringen en risico’s. 
In deze meerjarige ontwikkeling wordt branding onder andere ingezet om deze problemen en 
risico’s te verkleinen. Een ander voordeel is dat het de interne samenwerking buiten de branding-
teams bevordert. Bij Overhoeks ligt er een duidelijke nadruk op het sturen van het proces met 
behulp van de branding. Alhoewel dit niet veel te maken heeft met de inhoudelijke positionering 
van de beoogde identiteit, maar met de vorm van samenwerking,  heeft het wel een invloed op 
de manier van positioneren. Aangezien alle partijen achter de identiteit staan zullen beslissingen 
ten aanzien van de positionering beter genomen kunnen worden.
De gemeente, het stadsdeel, Shell, ING Real Estate Development, Ymere, Vesteda en het Filmmu-
seum vormden hiervoor samen een brand partnership onder begeleiding van Placebrands, een 
bedrijf dat gespecialiseerd is in brandingstrategie diensten voor steden, regio’s en landen. De 
partners zijn daartoe op bestuurlijk niveau verenigd in een Brand Leadership Team (BLT), met alle 
topmannen/vrouwen van de betrokken partijen, en op operationeel niveau in een Brand Develop-
ment Team (BDT). (S. van Gelder)

Communicatie
Overhoeks wordt in de markt gezet als mooi ruim wonen aan het water (F. van Es). Om de com-
municatie goed te laten verlopen is er een brandbook opgesteld, iedereen werkt vanuit dit na-
slagwerk. Het communicatieproces is bewust rustig begonnen met het laten optreden van het BLT, 
waardoor free publicity op radio, tv en in de krant gerealiseerd werd. Ook nu wordt daar nog veel 
op gestuurd, door bijvoorbeeld minister Plasterk aanwezig te laten zijn bij de eerste paal van het 
filmmuseum (D. de Wit). Zo wordt er mond op mond reclame gegenereerd. Daarna zijn er naast 
de meer traditionele communicatiecampagnes, als adverteren in bladen, internet en huis aan 
huis, activiteiten georganiseerd die bij de identiteit passen. Men probeert mensen kennis te laten 
maken met de place door ze er naartoe te halen met activiteiten als ‘schipper mag ik overvaren’, 
een buitenfilmfestival, Amsterdam index, het grachtenfestival en sail. Ook komt er binnenkort 
een website voor de toekomstige bewoners van Overhoeks (D. de Wit).
Een belangrijk aspect in de communicatie van Overhoeks is dat alle partners zich hebben verenigt 
in het partnership en van daaruit alle informatie naar buiten dragen. Zo word er altijd hetzelfde 
verhaal naar buiten gebracht in een bepaalde huisstijl. Ook is er één aanspreekpunt voor geïnte-
resseerden die altijd terecht kunnen in het informatiecentrum. Omdat alle betrokkenen vanuit de 
partnership werken, en niet meer vanuit de individuele partijen, voelen ze zich ook meer verbon-
den en betrokken om Overhoeks tot een succes te maken (F. van Es). Er kleven ook nadelen aan, zo 
moeten partijen projecten aanpakken die over het geheel gaan, zoals een website, en niet direct 
betrekking hebben op hun deel van de ontwikkeling. In het begin ging dat soepel, maar nu de 
ontwikkeling al een tijd bezig is vergt het meer energie (A. Janssen).
De beoogde identiteit moet consequent uitgedragen worden, maar voor de partnership is het in 
de toekomst belangrijk dat wat gecommuniceerd is ook waargemaakt wordt. Daarom worden op 
dit moment vooral de bewijsbare locatiekenmerken benadrukt in de communicatie, zoals dicht bij 



het centrum, groen, aan het water. (A. Janssen) 

Gedrag
Uit de gevonden literatuur wordt niet direct duidelijk welke activiteiten en gedragingen er be-
oogd worden in het toekomstige Overhoeks. De kernwaarden levendig en kosmopolitisch geven 
hier wel een indicatie van. Het stadse karakter met al haar voorzieningen, de compactheid van de 
campus en het oeverpark zullen zorgen voor veel activiteit op straat, mensen die elkaar ontmoe-
ten. In de gesprekken met A. Janssen en S. van Gelder wordt bevestigd dat naar gedrag in com-
binatie met voorzieningen (bedrijven, cultuur, horeca) is gekeken, dit heeft vooral te maken met 
ING Real Estate die verantwoordelijk zijn voor het aantrekken van partijen. Of dit in de toekomst 
ook zo zal uitwerken zal moeten blijken. Daarnaast is het aan te bevelen om ook gedrag in de 
fysieke omgeving te beschouwen zonder de nadrukkelijke relatie met voorzieningen.

Fysieke omgevingskenmerken
Het programma is in Overhoeks duidelijk gekozen aan de hand van de beoogde identiteit en de 
bijbehorende vier kernwaarden levendig, eigenzinnig, kosmopolitisch en cultureel. Het steden-
bouwkundig plan lag er al voordat men nadacht over en beoogde identiteit, maar is naderhand 
op sommige punten aangepast. Het programma bestaat voor 70% uit wonen, 14% uit voorzie-
ningen en 16% uit werken. De 2.200 woningen worden verdeeld in 20% sociale sector en 80% 
marktsector. 
Het nieuwe plan voor Overhoeks bestaat uit verschillende onderdelen die in het stedenbouwkun-
dig plan worden omschreven als:
•	 De Campus: Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de woningen is de keuze voor een uitge-

sproken groene woonomgeving. De woningen bestaan uit diverse appartementengebouwen 
van zes tot negen woonlagen die in groepjes bij elkaar staan rond rustige groene binnenho-
ven. Deze manier van bouwen heeft iets weg van een campus.

•	 Strip Overhoeks: Achter de toren Overhoeks ligt ‘de strip’: een langgerekte strook haaks op 
het IJ. In de strip ligt het accent, naast wonen, op werken en (stedelijke) voorzieningen. Zo-
wel Toren Overhoeks als het Groot Lab worden beschouwd als industrieel erfgoed en krijgen 
een nieuwe bestemming. De hoogbouw in de strip was in eerste instantie afgekeurd door de 
provincie Noord-Holland, later heeft deze alsnog ingestemd. Een andere tegenvaller in dit 
deelgebied is dat de geplande oplevering van het filmmuseum in 2010 is uitgesteld naar 
2012 i.v.m. financiële tegenvallers.

•	 NTC: Om ruimte te maken voor deze nieuwe wijk brengt Shell haar onderzoeks- en kantoor-
functies in het nieuw te bouwen New Technology Centre samen. (Projectbureau Noordwaarts, 
2005)
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Afbeelding 6.4: Stedenbouwkundig plan Overhoeks

De brandingstrategie beschrijft Overhoeks als een stadswijk met een levendige bruisende sfeer 
en een vriendelijk, creatief en stimulerend karakter. De beoogde identiteit heeft invloed gehad 
op het stedenbouwkundig plan, de architectuur en de landschapsarchitectuur. Doordat er geen 
gedetailleerd bestemmingsplan voor de place was is dit tegelijk met het stedenbouwkundig plan 
opgesteld. Bij de campus heeft men ingespeeld op een goede (leef-)omgeving, in de strip op cul-
tuur & historie en bij beide op het vestigingsklimaat en het imago/prestige. Het beïnvloedde de 
architectuur om moderne architectuur en landschapsarchitectuur te combineren met een gevoel 
van Amsterdamse authenticiteit. 
Bij de uitwerking van het stedenbouwkundig plan was men nog niet bezig met place branding. 
Op sommige kleine punten is het plan nog aangepast. Het was al snel duidelijk dat de bereikbaar-
heid van de place voor zowel de doelgroep voor de woningen als de kantoren erg belangrijk zou 
zijn, daarom is er besloten voldoende parkeergelegenheid te realiseren onder de bouwblokken en 
om met het langzame verkeer en openbaar vervoer goed aan te sluiten op de rest van Amsterdam 
(S. van Gelder, F. van Es). Oorspronkelijk wilde men een metrohalte realiseren op Overhoeks, maar 
aangezien de afstand tot het centraal station slechts 300 meter is kon dit niet doorgaan (S. van 
Gelder).
In de openbare ruimte heeft men op sommige plekken duidelijk rekening gehouden met ge-
dragsaspecten, zo is de helling van de oever onder andere bepaald aan de hand van het houden 
van filmvoorstellingen, aldus S. van Gelder. 

Wat de architectuur tot nu toe betreft is het nogal teleurstellend verlopen. Van de drie ontwerpen 
die er reeds lagen, voordat branding ter sprake kwam, heeft alleen Jo Coenen zijn ontwerp aan-
gepast (A. Janssen, D. de Wit, F. van Es, S. van Gelder). Hierdoor zal de identiteit in de architectuur 
niet direct naar voren komen. Bij de ontwerpen van de andere gebouwen, zowel woningen als 
voorzieningen, zal hier uiteraard beter rekening mee gehouden worden, de architecten worden in 
de toekomst op basis van de beoogde identiteit geselecteerd. Volgens S. van Gelder moet men op-



passen dat het architectuurbeeld niet overdreven wordt, als men daar te ver in gaat kan de place 
gaan lijken op een themapark. 
De landschapsarchitectuur is voor kopers, volgens F. van Es, net iets minder belangrijk dan ar-
chitectuur van de woningen. Kopers vragen eerst naar de woning, dan naar de faciliteiten en 
vervolgens pas naar de openbare ruimte.

Het programma voor de totale Noordelijke IJ-oevers is voortgekomen uit de marktanalyses en 
doelgroepen en bestaat 2.200 woningen op Overhoeks. Het programma van Overhoeks is verder 
uitgewerkt aan de hand van de beoogde identiteit. De woningbouw lag nog niet vast toen bran-
ding bij de gebiedsontwikkeling betrokken werd, het omlaag brengen van het aantal sociale wo-
ningen was geen gemakkelijke opgave (S. van Gelder). De sociale woningbouw die er komt betreft 
voornamelijk studentenhuisvesting (S. van Gelder). Betere vervoersnetwerken en het behoud en 
versterking van het eigen, specifieke karakter de twee belangrijkste voorwaarden.
ING Real Estate is verantwoordelijk voor het commerciële programma, bij Overhoeks wordt dit 
gezien als één van de belangrijkste onderdelen van de positionering (S. van Gelder, F. van Es, A. 
Janssen). Deze keer was het niet mogelijk om iedere gegadigde te accepteren, men moest binnen 
de identiteit passen. Nuon viel op deze manier af. Deze manier van selectie komt niet vaak voor, 
maar doordat ING de voordelen ervan inzag kan het in de toekomst positief uitwerken (S. van 
Gelder). Natuurlijk kan niet alles 100% binnen de brand passen, maar het streven moet er wel bij 
alle partijen zijn. Het is niet te voorspellen of men deze selectie vol kan houden in een minder 
gunstige marktsituatie (D. de Wit).
De komst van het filmmuseum en de introductie van place branding verliepen vrijwel gelijk. Het 
filmmuseum is qua voorziening dan ook 100% binnen de brand. De komst van deze culturele in-
stelling zorgde voor veel free publicity en een positieve bijdrage aan het imago. Door het belang 
van het filmmuseum voor de identiteit hadden zij een sterke onderhandelingspositie. Dit maakt 
duidelijk dat de inbreng van partijen erg belangrijk is bij de positionering met betrekking tot het 
programma. Bij Overhoeks duurt dit proces nog een hele tijd aangezien de invulling van ‘de strip’ 
nog niet definitief is. Er wordt gesproken over een restaurant op de bovenste verdieping van de 
toren en ING wil graag een grotere supermarkt met een aantal winkels (F. van Es). 
Tenslotte geeft de beoogde identiteit richting aan het beheer van Overhoeks: onderhoud van de 
openbare ruimte en mogelijke activiteiten- en evenementenprogramma’s.

Beleving
Hoewel de place nog niet ver genoeg is ontwikkeld om definitief te kunnen vaststellen of het 
succesvol is, zijn er wel tekenen dat de brandingstrategie werkt. Was bij de nulmeting de bekend-
heid van Overhoeks 8 procent, nu is dat 49%, dit is volgens plan aldus A. Janssen. Hoe groot die 
bekendheid was geweest zonder branding, blijft overigens gissen. Een ander teken van de popu-
lariteit van de place is het grote aantal inschrijvingen voor de eerste twee woningcomplexen van 
in totaal 120 woningen. De overeengekomen verkoopprijzen zijn ook beduidend hoger dan waar 
de partners aanvankelijk rekening mee hadden gehouden (Smit, 2008). Ook halverwege 2009, 
bij de verkoop van de 7 provinciën, was de belangstelling bij de verkoop van de appartementen 
groot (F. van Es). Uit gesprekken rondom de verkoop blijkt de branding invloed te hebben op het 
gedragspatroon dat toekomstige bewoners denken te gaan vertonen, zoals avondjes in het park 
en het filmmuseum (F. van Es). Desondanks moet de ontwikkeling met zijn groene oevers aan 
het water zich nog gaan bewijzen in de toekomst, als de groene oever aangelegd is als de eerste 
woningen opgeleverd zijn zou dat een hele stap in de goede richting zijn (S. van Gelder). 
Op dit moment lijkt de kracht van de branding vooral te zitten in de stimulerende werking onder 
de partijen, aldus D. de Wit. De totale planfase loopt echter nog tot 2020 dus er moet nog lang 
gewacht worden op een definitieve conclusie. De flexibiliteit binnen deze periode kan zowel in het 
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voordeel als in het nadeel van de branding werken.

06.4.4 Reflectie Overhoeks
Place branding wordt in de situatie van Overhoeks voornamelijk gezien als een middel om het 
proces te optimaliseren. ‘Je bent bezig met de toekomst, met de interpretatie van dat wat je neer-
zet’ (S. van Gelder). Door gezamenlijk na te denken over een beoogde identiteit en de positionering 
daarvan ontstaat er tevens een betere band en meer betrokkenheid van de partijen. Deze hebben 
zich verenigd in een partnership en dragen van daaruit alle informatie naar buiten. Het nadeel 
van zo’n partnership is dat partijen ook taken moeten uitvoeren die ze normaliter niet hoeven te 
doen (A. Janssen). Het nadeel m.b.t. het proces van deze casestudy is dat het stedenbouwkundig 
plan en de ontwerpen voor een aantal bouwblokken reeds gereed waren voordat place branding 
ter sprake kwam. Het zou ideaal zijn geweest indien place branding eerder bij het proces betrok-
ken was. Onder andere hierdoor is de doelgroep in het begin erg breed geformuleerd.
De ‘bestaande’ place heeft als input gediend voor de beoogde identiteit van de ‘nieuwe’ place. De 
nadruk bij het product ligt bij Overhoeks voornamelijk in de samenstelling van het (commerciële) 
programma, waar partijen bewust worden geselecteerd. De vraag is of dit in de huidige markt vol 
te houden is. Bij het samenstellen van het programma is rekening gehouden met gedrag en be-
leving. Het zou interessant zijn indien men ook in de andere categorieën fysieke kenmerken een 
bewuste invloed van beoogd gedrag zou zien. Verder worden de architecten in de toekomst ook 
geselecteerd aan de hand van de branding.
Ook hier besefte men het belang van de eerste bewoners die als een ambassadeur voor de place 
zullen gaan functioneren. Vandaar dat men vroeg in het proces is begonnen met het omvormen 
van het oude, slechte imago naar een beter imago d.m.v. communicatiemiddelen. Hierbij diende 
de ‘oude’ place als uitgangspunt. De partnership werkt vanuit een brandbook met daarin alle 
kernwaarden en beloftes voor Overhoeks. Om deze beloftes en verwachtingen waar te kunnen 
maken is een goede fasering van de ontwikkeling van belang.
Tegenwoordig en in de toekomst zal het imago van Overhoeks regelmatig gepeild worden bij de 
doelgroep. Het beheer en onderhoud van de brand is ook een aandachtspunt bij de ontwikkeling.

Bij beide casestudies komt naar voren dat de sturing van het proces – zowel het managen van 
verwachtingen, de communicatie naar buiten als de het werken met één gezamenlijk doel - een 
voordeel is van het toepassen van branding. In beide gevallen was men bewust bezig met de 
optimalisering van het proces van gebiedsontwikkeling en deed men dit door een duidelijk doel, 
inclusief beoogde identiteit, te stellen in het begin van het proces. Iedereen was zich bewust van 
het slechte imago van de place en dat dit gezamenlijk aangepakt moest worden. Hierdoor werd 
men meer betrokken bij de gebiedsontwikkeling en omdat men een gezamenlijk, goed omschre-
ven doel had verliep het hele proces sneller.
Tijdens de expertinterviews met betrekking tot Brandevoort en Overhoeks kwam vaak naar voren 
dat het proces bij deze gebiedsontwikkelingen voor een groot deel overeenkomt met het opge-
stelde procesmodel. Maar de experts delen behalve deze bevestigende woorden ook enkele kri-
tiekpunten. Uit beide casestudies komen punten naar voren die tot aanpassingen van het model 
leiden:

Rol van de klant: Bij beide casestudies, maar vooral in het geval van Brandevoort, wordt aangege-
ven dat de klant te weinig naar voren komt in het schema. Die zou de hele tijd een duidelijke rol 
moeten hebben bij alle beslissingen die er genomen worden.

06.5 Resultaten cross casestudy



Aanpassing: De klant wordt bij ‘Condities’ duidelijker naar voren gebracht. Hierdoor wordt deze 
duidelijker meegenomen bij het vormen van de beoogde identiteit. Bij het vendiagram is de klant 
gezien als onderdeel van de place, in de componenten gedrag en beleving.

Communicatie: In het model lijkt het alsof de communicatie alleen op die bepaalde plek in het 
proces plaatsvindt. Het is erg belangrijk om vroeg te beginnen met communiceren en dit gedu-
rende het gehele proces, op steeds weer een andere manier, vol te houden. Dit komt voort uit 
beide casestudies.
Aanpassing: Het vlak ‘communicatie’ wordt over de hele lengte van het proces weergegeven.

Bestaande place als input: Aan het begin van een gebiedsontwikkeling heb je altijd al te maken 
met een bestaande place, ongeacht de functie die de place in het verleden had. Deze dient altijd 
als een belangrijke input voor de beoogde identiteit, ook bij beide casestudies.
Aanpassing: De bestaande place en de nieuwe place betreft in feite dezelfde, er wordt alleen op 
een bepaalde manier ingegrepen om een verandering teweeg te brengen. Deze uitgangssituatie 
van de place kan dus gezien worden als een conditie voor de beoogde identiteit. Een place kan 
meerdere keren in de tijd ontwikkeld of aangepast worden, dus op deze manier is de cirkel com-
pleet.

Beheer: Bij Overhoeks kwam naar voren dat het belangrijk is om in de vroege planfase al nadruk-
kelijk aandacht te besteden aan de manier waarop de beoogde identiteit in de beheersfase van de 
ontwikkeling doorgezet moet worden. Men zou de beleving ook later in het traject moeten blijven 
meten en sturen.
Aanpassing: Het is zeker belangrijk om over deze facetten na te denken, maar valt in dit geval 
buiten het onderzoek. De mogelijkheid bestaat dat er door veranderingen in de beleving besloten 
wordt tot een ingreep, op gedrag en/of fysiek vlak, in de place. In dat geval zou het een aanlei-
ding zijn tot de ‘ambitie’ in het model. Inzicht verkrijgen in het managen van een ‘place brand’ 
zou een aanbeveling voor een vervolgonderzoek zijn.

Fasering: De fasering is erg belangrijk bij place branding, je moet immers waarmaken wat je zegt. 
Hierin spelen het tijdig aanwezig zijn van voorzieningen een kwalitatief goede openbare ruimte 
een belangrijke rol.
Aanpassing: Binnen het model omvat de fasering voornamelijk de beoogde identiteit en positio-
nering. Het gaat hierbij om het samenspel tussen communicatie enerzijds en beoogde identiteit, 
fysiek en gedrag anderzijds. Deze aanvulling kan niet meegenomen worden in het model, maar 
zal als belangrijke aanbeveling met betrekking tot place branding & gebiedsontwikkeling mee-
genomen worden.
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Figuur 6.5: Onderzoeksmodel: place branding & gebiedsontwikkeling (aangepast na casestudies)

Fysiek als onderdeel van de positionering
Bij het omzetten van de beoogde identiteit in de fysieke omgeving zijn er veel verschillen tussen 
Brandevoort en Overhoeks. Men is het er in beide gevallen over eens dat er verbeterpunten zijn, 
maar door het lange en ingewikkelde proces valt dat bijna niet te omzeilen. 
Bij Overhoeks is place branding te laat betrokken bij het proces, waardoor er vrijwel geen invloed 
op de stedenbouw is uitgeoefend en tot op heden ook nog niet veel op het architectuurbeeld. 
Daarom ligt hier een de focus op het omzetten van de beoogde identiteit in het programma. Bin-
nen dit programma ligt de nadruk vervolgens op commerciële en niet-commerciële voorzienin-
gen. Men geeft zelf aan dat het resultaat optimaler geweest zou zijn als place branding eerder bij 
het proces betrokken was geweest, en dus in meer aspecten doorgevoerd was. Bij de ontwikkeling 
van Brandevoort is men vanaf het begin bewust bezig geweest met place branding. Hierbij ligt in 
het fysieke deel van place echter net niet de nadruk op het programma, dat is immers vergelijk-
baar met iedere andere vinex-wijk, maar op de stedenbouw en architectuur. 

De resultaten uit de casestudies zijn meegenomen bij de algemene interviews. Wederom wordt 
er hier ingegaan op het proces en op het uitdrukken van de beoogde identiteit in de fysieke om-
geving. 

06.6.1 Place Branding & Gebiedsontwikkeling
Alle experts vinden de benaderingswijze vanuit place erg belangrijk, ook de experts die zijn voort-
gekomen vanuit de marketing. Doordat de experts die betrokken zijn in deze laatste ronde in-
terviews uit veel verschillende disciplines binnen de gebiedsontwikkeling komen waren er veel  
verschillende meningen over wat place branding is en wat het doel ervan is. Sommigen zien het 
voornamelijk als een manier van sturing van het proces, terwijl anderen de nadruk leggen bij 
het product van dat proces. Iedereen ziet de voordelen betreffende het verloop van het proces in. 
De partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de place hebben een gemeenschappelijke 

06.6 Algemene interviews



deler zodra men allen achter de beoogde identiteit staat. Procestechnisch gezien kan dat grote 
voordelen opleveren in een dergelijk lang proces (C. Schipper).

De meerderheid legt de focus, net als in dit onderzoek, echter op het behalen van een eindre-
sultaat; de beoogde identiteit dusdanig positioneren dat de beleving hiermee overeenkomt. Het 
doel van het gehele proces is het creëren van ‘meerwaarde’ voor alle betrokken partijen, inclusief 
eindgebruikers en bezoekers. De mensen die gebruik maken van de place moeten zich hier thuis 
voelen (place attachment). In het begin moet er duidelijk zijn wie de doelgroep is en wat zijn 
behoeften en wensen zijn. Het gaat dus niet alleen om een technische, of fysieke, blik op gebieds-
ontwikkeling, maar vooral ook om een psychologische kant van het verhaal (R. van Heugten). 
Een concept of beoogde identiteit moet volgens A. Dorrestein dan ook altijd een maatschappelijk 
belang hebben. 
Het op deze wijze benaderen van place branding wint nog steeds terrein, mede doordat het in het 
verlengde van duurzaamheid ligt (L. Jansma). Duurzaam ontwikkelen en het duurzaam omgaan 
met de omgeving zijn al geruime tijd belangrijke onderwerpen binnen de gebiedsontwikkeling.

06.6.2 Tot stand komen van de beoogde identiteit
Iedereen is het in grote lijnen met het procesmodel eens. Toch werkt het in de praktijk helaas vrij-
wel nooit op deze manier, volgens onder andere R. Schoemaker gaat het vaak in het begin van het 
proces al mis. De partijen die bij de ontwikkeling betrokken zijn bepalen al vroeg in het proces 
de gang van zaken. Goede onderlinge afspraken kunnen hierbij tot voordelen leiden. Vaak komt 
het initiatief voor deze afspraken van de belegger omdat deze hier vanuit zijn langetermijnvisie 
meer belang bij heeft (J. Slangen).

Ambities zijn er in veel soorten maar liggen altijd ten grondslag aan een gebiedsontwikkeling. 
Vaak is er een noodzaak (A. Dorrestein) tot het bouwen van woningen, steeds vaker zijn er ambi-
ties over aangrenzende, zachtere factoren.
De condities zijn op te splitsen in zaken betreffende de place, de doelgroep en de betrokken par-
tijen (F. van Es). Daaruit vloeit een beoogde identiteit en een programma van eisen voort. Eerst 
hadden de partijen veel invloed op de beoogde identiteit, deze invloed verschuift echter steeds 
meer naar het DNA van de place en klantgerichtheid. J. Slangen oppert dat het wellicht handig is 
om de condities bij een ontwikkeling overzichtelijk te maken aan de hand van een SWOT-analyse. 
Verder vindt men het model nogal mechanisch. Intuïtie door locatiebezoek en lokale marktken-
nis is ook belangrijk bij het opstellen van de beoogde identiteit. Deze intuïtie komt niet naar 
voren in het model. Een opmerking die hier enigszins op aansluit is dat er in het model niets is 
opgenomen over inhoudelijk inzicht in de markt, terwijl dit voor vastgoedontwikkelaars vaak een 
hoge prioriteit heeft.

Ook in deze gesprekken komt regelmatig het belang van de ‘bestaande’ place als input voor de 
nieuwe identiteit naar voren. Ondermeer omdat sommige dingen besloten liggen in het DNA 
van de place (water, heuvels), die kun je niet altijd ontwikkelen (D. van de Ven). Men moet in de 
vroege planfase dan ook bekijken waarin de bestaande, oorspronkelijke place zich onderscheidt 
ten opzichte van andere places (M. Duprie). 
Over de vorm van de uiteindelijke beoogde identiteit verschillen de meningen. Vaak wordt het 
nog opgesteld aan de hand van kernwaarden, zoals bij Overhoeks. De doelmatigheid hiervan is 
echter niet altijd goed (R. Schoemaker, J. Slangen). De beoogde identiteit gaat in op gevoel en 
beleving, waarbij het belangrijk is om de kern goed te omschrijven (D. van de Ven), een goede 
oefening hierbij is het verpersoonlijken van de identiteit (J. Slangen). Men moet zich daarbij 
realiseren dat gebiedsontwikkeling een langdurig proces is, waardoor de beoogde identiteit kan 
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veranderen in de tijd. Hij moet dus flexibel zijn, waarbij er niets veranderd mag worden aan de 
kern van de identiteit. Hoe krachtiger en eenduidiger, hoe beter (S. Aalpol). Daarbij is het moment 
van denken over en vaststellen van de beoogde identiteit cruciaal (C. Schipper). Je moet hier reeds 
vroeg in het proces  mee beginnen, als er nog niks ontwikkeld is. 

06.6.3 Positioneren van de beoogde identiteit
Het werken vanuit een gebiedsmanagementorganisatie heeft voordelen voor het beheren van de 
positionering. Naast de invloed ervan op de samenwerking tussen partijen wordt deze vorm van 
management vaak doorgezet in het organiseren van evenementen voor de doelgroep of bewo-
ners, waardoor de saamhorigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel groter wordt. Daarbij kan 
in de toekomst ook het ‘bewaken’ van de brand gaan horen, volgens S. van Gelder. Volgens hem 
is dit ‘beheer’ dan ook het verschil met concepten, die alleen gepositioneerd en niet beheerd wor-
den. Daarbij is het echter de vraag in hoeverre dit wenselijk is aangezien een brand niet statisch 
is, maar verandert in de tijd. Dit komt door de bewoners en gebruikers die onderdeel worden van 
de brand. Aangezien er nog geen voorbeelden van dit brandbeheer na de ontwikkeling zijn valt er 
nog niets te zeggen over de uitwerking hiervan. De gebiedsmanagementorganisatie kan ook een 
gedeelte van de communicatie en het verwachtingsmanagement voor zijn rekening nemen. ‘Als 
men het goed doet creëert men een goed gevoel rondom de place voordat men begint met ontwik-
kelen, men schept dus verwachtingen’ (D. de Jong). In deze tijd van recessie is het echter moeilijk 
om sommige verwachtingen waar te maken (M. Duprie). Uit deze aanpak van communicatie blijkt 
dat het belangrijk is om een beoogde identiteit te communiceren en minder het fysieke beeld van 
het eindresultaat, zoals dat vroeger gebeurde (S. Aalpol, C. Schipper).

De algemene mening is dat er nog weinig nagedacht wordt over de rol van het gedrag bij de po-
sitionering van de beoogde identiteit. Dit wordt dan ook als een belangrijk punt van het model 
gezien. Doordat er nog niet veel gebiedsontwikkelingen afgerond zijn waarbij met een soortge-
lijke denkwijze is gehandeld kan niemand iets zeggen over de daadwerkelijke beïnvloeding van 
de beleving. R. Schoemaker wijst erop dat naast de hier weergegeven aspecten er nog veel meer 
zijn die invloed uitoefenen op de beleving. Dit is in het tweede hoofdstuk inzichtelijk gemaakt, 
maar valt buiten dit onderzoek.

Fysiek als onderdeel van de positionering
Tussen de omzetting van de beoogde identiteit naar de fysieke omgeving vinden steeds weer 
haalbaarheidstoetsen en bijwerkingen van het fysieke plan plaats (D. van de Ven). Hierbij is het 
wederom belangrijk de kernwaardes van de identiteit voor ogen te houden (D. van de Ven). 

De experts werd gevraagd aan te geven in welke mate men de verschillende soorten fysieke om-
gevingskenmerken van belang vond voor het neerzetten van de identiteit. De score ‘1’ betekent dat 
het fysieke kenmerk zeer onbelangrijk is en score ‘5’ betekent zeer belangrijk. Het doorvoeren van 
de identiteit in de diverse fysieke omgevingskenmerken verschilt uiteraard per gebiedsontwikke-
ling. Toch zijn sommige aspecten (stedenbouw, architectuur en programma) volgens de experts 
in algemene zin belangrijker dan andere. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat er 
experts zijn die dit onderscheid in belangrijkheid niet maken, maar alles ‘zeer belangrijk’ vinden, 
ook deze zijn op deze manier meegenomen in het onderzoek. In onderstaande grafiek zijn de re-
sultaten van de ingevulde schema’s aan de hand van boxplots weergegeven. De boxplot geeft het 
gemiddelde aan met een vierkantje en de verdeling van de resultaten met de zwarte lijn. Het eer-
ste deel van de lijn geeft het eerste kwart aan antwoorden weer, de grijze box het tweede en derde 
kwart en het laatste deel van de lijn het vierde kwart van de antwoorden. Dit is een simplificatie 
van de resultaten, maar geeft snel inzicht in de data.



Figuur 6.6: Het belang van fysieke omgevingskenmerken voor het uitdrukken van de beoogde identiteit.

De lijst is ingevuld door negen experts, de scores zijn te vinden in appendix 05. Stedenbouw wordt 
vaak als leidende discipline gezien. Hierbij vindt D. van de Ven het belangrijk dat er rekening 
gehouden wordt met de aangrenzende omgeving. ‘Het maakt niet uit of je erop aansluit of dat je 
je ervan afzet, als je er maar rekening mee houdt’. Volgens M. Duprie kun je aan de rand van de 
place al (voorzichtig) laten zien wat de beoogde identiteit is. Toch is in de grafiek af te lezen dat 
de meningen hierover zeer verdeeld zijn, maar het gemiddeld gezien wel belangrijk wordt ge-
vonden. Bij het bepalen van de infrastructuur wordt het langzaam verkeer belangrijk gevonden 
omdat men zo meer van de place beleefd. De auto infrastructuur wordt vaak bepaald aan de hand 
van eisen, waardoor deze in de grafiek ook als minder belangrijk aangegeven wordt dan de an-
dere soorten infrastructuur. De bepaling van de dichtheid is belangrijk maar niet zo gemakkelijk 
beïnvloedbaar. Deze wordt meestal bepaald door financiële motieven. (C. Schipper, M. Duprie) en 
heeft vervolgens invloed op de verhouding openbaar/privé. 
Het belang van het programma voor het uitdrukken van het concept groeit. Een aantal jaren 
geleden dacht men er nog niet zo over na, maar er zijn steeds meer ontwikkelingen waarbij het 
programma gekozen wordt aan de hand van vooraf gestelde eisen. Hierbij gaat het vooral om 
het programma aan voorzieningen, zowel commerciële als niet-commerciële, en de openbare 
ruimte. Beide komen duidelijk naar voren in de grafiek, met een gemiddelde van respectievelijk 
6,33 en 6,56 en alle antwoorden tussen 6 en 7 zijn de experts het eens over het belang van het 
programma aan voorzieningen. Bij Overhoeks was het filmmuseum een belangrijke voorziening, 
bij Haverleij (Den Bosch) de commerciële golfclub en bij het Paleiskwartier (Den Bosch) het paleis 
van justitie. Ze zijn erg belangrijk voor de beoogde identiteit, gedrag en beleving (C. Schipper). 
Het programma aan woningbouw wordt gezien als het minst geschikt om de identiteit in uit te 
drukken, hierover verschillen de meningen.
Tot slot is de architectuur het onderdeel dat tot op heden vaak het belangrijkst werd gevonden. 
Het is gemakkelijk om dit aspect naadloos aan te laten sluiten bij het concept. F. de Zeeuw is van 
mening dat ‘men het belang van architectuur in concept en ontwerp vaak overschat. Voor het 
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functioneren van de place blijken functiecombinatie, de inpassing in de omgeving, de beleving 
van de openbare ruimte en de externe bereikbaarheid belangrijker dan architectuur’. Dit is ook te 
zien in de grafiek, alleen bij de openbare ruimte is de stijl nog steeds erg belangrijk.

Het was te verwachten dat de antwoorden bij alle kenmerken belangrijk waren, toch zijn er en-
kele opvallendheden waarneembaar. Uit de grafiek valt af te lezen dat landschapsarchitectuur, de 
functionele inrichting van de openbare ruimte en de verhouding openbaar/privé het belangrijkst 
zijn. De experts zijn het hierin met elkaar eens, alle antwoorden liggen immers tussen de 6 en 7. 
Deze drie kenmerken hebben allemaal met de openbare ruimte te maken, waaruit geconcludeerd 
mag worden dat deze erg belangrijk is bij het uitdrukken van de beoogde identiteit. 
De trend dat het programma aan belang wint ten opzichte van de architectuur valt ook op in de 
grafiek. Vooral het programma aan voorzieningen, dat belangrijker gevonden wordt dat de archi-
tectuur van woningen en voorzieningen.

Uit de voorgaande focus op het fysieke wordt aangesloten op het belang van het product en de 
mate van klantgerichtheid hiervan, met daarbij de uiteindelijke beleving hiervan als doel. Het kij-
ken naar beleving wordt steeds belangrijker (R. Schoemaker), er is immers een verschil in functio-
nele en emotionele behoeften. In de aanbodmarkt van vroeger was het niet nodig om aandacht te 
besteden aan beleving. Nu daar wel over nagedacht wordt is dat zowel publiek belang als belang 
voor de eindgebruiker (F. de Zeeuw). Het imago en dus de beleving, zal zich altijd in de loop van 
de tijd ontwikkelen. Het door gebiedsontwikkeling neerzetten van de identiteit om een gewenst 
(nieuw) imago te creëren is een diffuus proces. C. Schipper benadrukt het belang om vroeg in het 
proces gezamenlijk hierover na te denken. Een klein foutje in de uitwerking van de identiteit kan 
namelijk al fataal zijn, de identiteit is immers zo sterk als de zwakste schakel, waardoor procesbe-
waking erg belangrijk is (M. Duprie).

06.6.4 Resultaten algemene interviews
De belangrijkste opmerkingen die uit de algemene interviews voortkomen zijn kleine aanvullin-
gen op het model of aanbevelingen. Er blijkt vooral dat men het eens is met het model, maar dat 
het in de praktijk van gebiedsontwikkeling helaas vaak anders uitpakt. Waarschijnlijk komt dit 
doordat men nog niet gewend is aan de veranderingen in de markt en dus nog verzandt in oude 
gewoontes. Men vindt het erg nuttig om na te denken over de manier waarop men moet gaan 
werken. Er wordt dus kritisch gekeken naar het procesmodel en zijn onderdelen. Daaruit voort 
komen de volgende opmerkingen, waarbij gelijk wordt beschreven hoe deze zijn meegenomen in 
het onderzoek.

Intuïtie: Het model is erg mechanisch en technocratisch waardoor het bij de meesten binnen de 
vastgoedwereld geliefd zal zijn. Intuïtie door locatiebezoek en lokale marktkennis speelt echter 
ook een grote rol in dit geheel. Deze intuïtie en het meer diffuse, in plaats van mechanische, pro-
ces spelen een rol die niet duidelijk wordt uit het schema.
Aanpassing: Het belang van de marktkennis (lokaal of op grotere schaal) is te vinden bij ‘condi-
ties’, intuïtie kan daaraan toegevoegd worden.

Marktonderzoek: Inhoudelijk inzicht in de markt ontbreekt in het onderzoek, terwijl dit voor ont-
wikkelaars van vastgoed een hoge prioriteit heeft.
Aanpassing: In dit onderzoek is inderdaad geen marktonderzoek gedaan. Het inzichtelijk maken 
van behoeften en wensen van de doelgroep is een belangrijk onderdeel van gebiedsontwikkeling 
en daarmee een goede aanbeveling voor vervolgonderzoek. 
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Figuur 6.7: Model place branding & gebiedsontwikkeling definitief

Bij het positioneren van de beoogde identiteit in de fysieke omgeving valt op dat het programma 
aan belang wint, vroeger was dit duidelijk het ondergeschikte element terwijl men nu steeds 
meer de relatie met de beoogde identiteit inziet. Het programma heeft veel invloed op het ge-
drag dat men wenst te creëren, de bewustwording hiervan is belangrijk. Architectuur wordt vaak 
gezien als een belangrijk onderdeel van de positionering. Het is in ieder geval een onderdeel 
van de fysieke omgeving dat redelijk eenvoudig te sturen valt. Volgens de experts is dit dan ook 
de categorie die altijd het belangrijkst was. Nog steeds wordt vooral de architectuur belangrijk 
bevonden, maar niet het belangrijkst. Het is opvallend dat, naast het programma aan voorzie-

SWOT-analyse: Het aantal condities bij een gebiedsontwikkeling is meestal groot. Het is belang-
rijk om deze inzichtelijk te maken om tot een beter passend concept te komen. Dit kan gebeuren 
aan de hand van een SWOT-analyse.
Aanpassing: Uit het model wordt duidelijk welke condities er zijn bij een gebiedsontwikkeling. 
Het past niet bij het schema om aan te geven op welke manier deze condities gestructureerd 
moeten worden, wel is het een belangrijke aanbeveling die meegenomen wordt.

Haalbaarheidstoetsen: Er wordt opgemerkt dat haalbaarheidstoetsen onderdeel zijn van het ver-
band tussen beoogde identiteit en de fysieke attributen. Hier vinden immers de haalbaarheids-
toetsen plaats en wordt het fysieke plan steeds weer bijgewerkt.
Aanpassing: Haalbaarheidstoetsen worden opgenomen in het model als een factor die invloed 
uitoefent op de relatie tussen beoogde identiteit en de fysieke attributen.

Gebiedsmanagementorganisatie: Om het gehele proces van beoogde identiteit tot beleving goed 
te structuren is het belangrijk om na te denken over het gebiedsmanagement. Deze organisatie 
kan samengesteld zijn uit meerdere partijen of gedelegeerd door de betrokken partijen en ziet 
erop toe dat de beoogde identiteit goed wordt gepositioneerd.
Aanpassing: Deze gebiedsmanagementorganisatie is als ‘betrokken’ partij onderdeel van het ge-
hele proces. Toch is het belangrijk om hier in de aanbevelingen de aandacht op te vestigen 
aangezien deze vorm van organisatie wellicht veel voordelen op kan leveren m.b.t. proces- en 
risicomanagement.

98



6

99

06.7 Terugkoppeling Literatuur

06.8 Reflectie

ningen, alle kenmerken die met de openbare ruimte te maken hebben erg belangrijk bevonden 
worden voor de identiteit.
De aspecten die ‘minder’ belangrijk gevonden worden zijn het programma van de woningbouw 
en de infrastructuur voor het autoverkeer.

De resultaten van het praktijkonderzoek zijn aanvullend en controlerend voor de literatuurstudie. 
Enkele overeenkomsten en verschillen zijn aan de orde gekomen tijdens de interviews:
De resultaten van het praktijkonderzoek ondersteunen de verbanden van het model dat in hoofd-
stuk vijf is opgesteld. De overgang van ambities, via condities naar beoogde identiteit wordt er-
kend. De wijze van positionering wordt als verhelderend bevonden, een nieuwe manier van bena-
deren die in de toekomst meerwaarde biedt. De fysieke attributen en communicatie worden over 
het algemeen als belangrijkst betiteld. De relatie met gedrag is nieuw, maar wel erg zinvol.
•	 De resultaten van het praktijkonderzoek ondersteunen de relaties van het model dat in hoofd-

stuk vijf is opgesteld. De overgang van ambities, via condities naar beoogde identiteit wordt 
erkend. De wijze van positionering wordt als verhelderend bevonden, een nieuwe manier 
van benaderen die in de toekomst meerwaarde biedt. De fysieke attributen en communicatie 
worden over het algemeen als belangrijkst betiteld. De relatie met gedrag is nieuw, maar wel 
erg zinvol.

•	 Door literatuurstudie kon het belang van de categorieën fysieke omgevingskenmerken, als 
intermediair tussen de beoogde identiteit en beleving, niet vastgesteld worden. In de praktijk 
wordt duidelijk dat er toch een bepaalde rangorde zit in het belang van stedenbouw, architec-
tuur en programma. Door het kleine aantal respondenten kunnen hier echter geen concrete 
conclusies uit getrokken worden.

•	 De categorie architectuur wordt in de literatuur omschreven als ‘moeilijk vatbaar’ in combi-
natie met beleving. In de praktijk blijkt het een brede term, maar kunnen er toch tastbare 
uitspraken over gedaan worden.

Dit hoofdstuk geeft antwoord op de laatste deelvragen. De analyses die in dit hoofdstuk uitge-
voerd zijn vormen een eerste inzicht in de toepassing van place branding bij gebiedsontwikkeling 
met place als uitgangspunt. Het beperkt aantal respondenten en de complexe aard van factoren 
die inspelen op de beleving (die bij branding zoveel mogelijk overeen moet komen met de be-
oogde identiteit) zijn de belangrijkste indicatoren waaruit moet worden afgeleid dat de resultaten 
niet van toepassing hoeven te zijn op alle places.

Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat het model een nieuwe blik levert op de vastgoedontwik-
kelingspraktijk Experts beoordelen het procesmodel als een frisse nieuwe insteek en handzaam. 
Het is transparant en biedt een inzichtelijke kijk op het ingewikkelde en kwalitatieve proces van 
gebiedsontwikkeling. Een nieuwe blik die in de toekomst waardevol kan zijn. Een nadeel van het 
model is dat het contextgedreven is en daardoor de feitelijke vraag van de markt onderbelicht 
blijft. Het model bevat echter wel de doelgroep als conditie en de mogelijkheid om op basis hier-
van fysieke aanpassingen te doen. De relevantie van een onderzoek op dit vlak is daardoor bewe-
zen. Diverse aanvullingen op het procesmodel hebben geleidt tot het definitieve model. 
Hierbij vormt de huidige place de input voor de gebiedsontwikkeling. Deze ontwikkeling begint 



met ambities. Condities betreffende de place, betrokken partijen en de doelgroep bepalen te-
zamen met intuïtie de beoogde identiteit. Deze identiteit wordt vervolgens gepositioneerd door 
de fysieke omgevingskenmerken, het gedrag en de communicatie. Daarbij kunnen een tweetal 
aanbevelingen worden meegegeven:
•	 De condities bestaan uit vele positieve en negatieve aspecten. Soms kan er een oplossing 

gevonden worden voor een negatief aspect, maar in andere gevallen moet men het als feit ac-
cepteren. Het structureren van de condities kan meer overzicht geven om zo tot een goed on-
derbouwde beoogde identiteit te komen. Een SWOT-analyse zou hier een goede tool voor zijn.

•	 Managen en waarmaken van verwachtingen is een belangrijk onderdeel van place branding. 
Om dit goed te kunnen sturen kan een gebiedsmanagementorganisatie ingezet worden. Deze 
houdt rekening met de communicatie en de fasering van de ontwikkeling.

De fysieke omgeving wordt door de experts gezien als het belangrijkste onderdeel van de po-
sitionering. Er wordt nog te weinig stilgestaan bij het belang van de beoogde identiteit en de 
doorvertaling daarvan in de fysieke omgeving. Met de mogelijke scores tussen 1 en 7 vallen alle 
gemiddelden tussen 4,67 en 6,67. Het zou optimaal zijn om de identiteit in alle kenmerken uit te 
drukken, vandaar deze hoge scores. Toch zijn de experts het er over eens dat sommige kenmerken 
belangrijker zijn dan andere bij het positioneren van de beoogde identiteit. 
Stedenbouw wordt als een leidende discipline gezien, toch spelen niet alle aspecten daarvan een 
belangrijke rol bij het uitdrukken van de identiteit. Men is het er vooral over eens dat de identi-
teit bij stedenbouw een rol speelt bij de opzet van het langzaam verkeer, openbaar vervoer en de 
verhouding tussen openbare ruimte en privé ruimte. De architectuur is altijd belangrijk geweest 
voor het uitdrukken van de identiteit, maar doordat vooral het programma aan belang wint, 
wordt het belang van architectuur relatief gezien minder dan voorheen. De landschapsarchitec-
tuur is echter het belangrijkste fysieke kenmerk waarin de identiteit volgens de experts uitge-
drukt moet worden. Opvallend is de mate van belang die men hecht aan het programma. Daarbij 
wordt door velen erkend dat dit een nieuwe trend is die aan zijn opmars bezig is. Het programma 
aan woningbouw wordt niet als belangrijk gezien, maar het programma aan voorzieningen daar-
entegen als zeer beeldbepalend. Wederom wordt hier ook veel belang gehecht aan de openbare 
ruimte. De totaalscores voor de fysieke omgevingskenmerken illustreren dat over het algemeen 
het grootste belang wordt gehecht aan de openbare ruimte (verhouding openbaar/privé, land-
schapsarchitectuur en functionele indelingen van de openbare ruimte). 
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Hoofdstuk 07.
Conclusie & Aanbevelingen
CONCLUSIE
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De conclusies en aanbevelingen vormen de afronding van dit onderzoek. Door een reflectie op 
en beschouwing van het totale onderzoek worden conclusies getrokken over de bruikbaarheid, 
relevantie en toepassing van de onderzoeksresultaten en worden er aanbevelingen gedaan over 
de inzet van place branding bij gebiedsontwikkeling. Hierna volgen aanbevelingen voor verder 
onderzoek. 

De doelstelling van het onderzoek werd in het eerste hoofdstuk als volgt geformuleerd: ‘Meer 
inzicht verkrijgen in de begrippen place, gebiedsontwikkeling en place branding, teneinde aanbe-
velingen te doen over de inzet van place branding in de vroege planfase van gebiedsontwikkeling, 
met een focus op fysieke omgevingskenmerken van place’.
Het literatuuronderzoek levert vooral informatie voor het eerste deel van de doelstelling; het in-
zicht verkrijgen in de begrippen. De drie begrippen worden gedefinieerd binnen de context van 
het onderzoek en er wordt een onderzoeksmodel opgesteld, waarvan de toepasbaarheid in het 
praktijkonderzoek onderzocht wordt. Samen hebben literatuur- en praktijkonderzoek de informa-
tie geleverd om de doelstelling te behalen.

In dit onderzoek wordt place branding benaderd als een breed concept; het opstellen van de be-
oogde identiteit en het positioneren ervan. Het doel is het dusdanig positioneren van de beoogde 
identiteit dat de beleving van de place overeenkomt met de beoogde identiteit. Positionering 
bevat hierbij de elementen fysieke attributen, gedrag en communicatie.
Zowel uit literatuur- als praktijkonderzoek valt te merken dat de zienswijze met betrekking tot 
place branding uiteenloopt. Place branding wordt vaak gezien als niet meer dan een manier van 
communiceren. Een wijze van communicatie die minder gebaseerd is op de fysieke kenmerken, 
maar meer op de beleving. Tijdens het casestudieonderzoek valt de nadruk op communicatie 
ook op. Ondanks het verschil in aanpak (bij Overhoeks wordt er nadrukkelijk gecommuniceerd 
vanuit één punt, bij Brandevoort is dat niet zo duidelijk het geval) ziet men communicatie als 
een groot onderdeel van branding. Er bleek echter ook dat men zich steeds bewuster wordt van 
de overige elementen van positionering (fysieke attributen en gedrag). De brede benadering van 
place branding binnen dit onderzoek, met place en haar componenten als uitgangspunt, vormt - 
mede door de verschuiving van communicatie naar fysieke attributen en gedrag - een duidelijke 
meerwaarde.

Het model dat ontwikkeld is met betrekking tot de inzet van place branding bij gebiedsontwik-
keling is positief ontvangen tijdens het praktijkonderzoek. Hierbij wordt verondersteld dat de 
processen van gebiedsontwikkeling meer parallel moeten gaan lopen . Place branding wordt al in 
de initiatieffase van gebiedsontwikkeling geïntroduceerd. Het praktijkonderzoek onderstreept het 
belang van parallelle processen en de vroege inzet van place branding. Op deze wijze kan er een 
optimale bijdrage geleverd worden aan gebiedsontwikkeling. Er kan gestuurd worden op zowel 
de inhoud van de beoogde identiteit als de positionering ervan. 
Hierbij moet men zich bewust zijn van de onstabiele aard van de identiteit van een place. Door 
middel van gebiedsontwikkeling en place branding probeert men een beoogde identiteit te po-
sitioneren, maar door de wisselwerking tussen de componenten van place zal de identiteit voort-
durend veranderen.
In het praktijkonderzoek is dieper ingegaan op de betekenis van fysieke omgevingskenmerken 
bij het positioneren van de beoogde identiteit. Hieruit blijken zowel stedenbouw, architectuur 
als het programma belangrijk, er zijn echter gradaties binnen deze belangrijkheid. Zo worden 
de aspecten die in verband worden gebracht met de openbare ruimte het belangrijkst gevonden. 

07.1 Conclusies



Het uitdrukken van de identiteit gebeurde tot op heden voornamelijk via de architectuur van zo-
wel woningen, voorzieningen als het landschap. De aspecten van stedenbouw worden ook altijd 
al van belang geacht, maar minder vanuit het oogpunt van het positioneren van de beoogde 
identiteit. Vaak waren het de stedenbouwer en architect die gezamenlijk de beoogde identiteit be-
dachten. Het is echter relatief eenvoudig om de identiteit uit te drukken door middel van architec-
tuur, en lastiger om dit op stedenbouwkundig niveau door te voeren. Men ziet in, dat de rol van de 
stedenbouwer zal veranderen; het opstellen van de beoogde identiteit zal vaak een taak worden 
van meerdere betrokken partijen. Ook bij de inzet van place branding wordt de beoogde identi-
teit door alle belanghebbenden opgesteld, dit zorgt voor een gezamenlijk doel. Stedenbouw zal 
hierbij ingezet worden om de beoogde identiteit te vertalen in een stedenbouwkundig ontwerp. 
Er is een belangrijke trend waarneembaar van de opmars van het programma in deze kwestie. 
Het programma, zowel publiek als commercieel, bepaalt mede de identiteit van de place doordat 
het een fysiek kenmerk is met een sterke relatie met zowel het gedrag als de beleving. Hopelijk 
wordt de relatie van meer fysieke kenmerken met gedrag erkend om zo de beleving beter aan te 
kunnen laten sluiten bij de beoogde identiteit.

Er zijn hoge verwachtingen van de inzet van place branding. Gedurende het onderzoek zijn er 
een aantal belangrijke hypotheses aan de orde geweest. Door het verkregen inzicht kunnen de 
veronderstellingen al dan niet bevestigd worden. In het eerste hoofdstuk is gesteld dat place 
branding inspeelt op de verschuiving van fysieke naar emotionele behoeften van de consument. 
Tijdens het onderzoek is dit bevestigd. Door de toepassing van branding is men bewust bezig met 
het creëren van een beleving die overeenkomt met de beoogde identiteit. Deze beleving is sterk 
emotiegedreven. Dit terwijl men bij gebiedsontwikkeling voornamelijk met de fysieke aspecten 
bezig is. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat er de laatste tijd ook bij gebiedsontwikkeling 
een trend zichtbaar is waarbij aandacht is voor niet-fysieke aspecten; de inzet van branding kan 
deze trend wellicht versnellen.
Ten tweede werd er verondersteld dat branding klantgerichtheid onderdeel maakt van gebieds-
ontwikkeling. Het marketingdenken wordt bij place branding gezien als één van de condities. Bij 
branding is het echter niet zo dat de klant en zijn wensen/behoeften altijd leidend zijn bij het op-
stellen van de beoogde identiteit. Het verschil met marketing is immers dat de beoogde identiteit 
bij branding voor een deel een zelfgekozen visie is, wat tot voordeel heeft dat er op deze manier 
een onderscheidend vermogen gecreëerd kan worden. Dit zegt niet dat het zeer wensbaar is de 
klant als belangrijke conditie te beschouwen. De veronderstelling is dus gedeeltelijk waar; klant-
gerichtheid wordt een weloverwogen onderdeel van het proces, maar de beoogde identiteit bevat 
meer dan alleen de wensen/behoeften van de klant. Een ander onderdeel van klantgerichtheid 
is de communicatie. Hierbij valt veel te leren van productbranding, aangezien deze al jarenlang 
ervaring heeft met marktgedreven communicatiemethoden.
De derde en laatste hypothese is de werking van branding als katalysator voor het proces van 
gebiedsontwikkeling. Dit kan door dit onderzoek niet ondersteund worden, maar wordt ook niet 
ontkracht. De versnellende werking wordt waarschijnlijk verklaard door het feit dat men vroeg in 
het proces overeenkomt wat de beoogde identiteit is. Aan de hand hiervan is het vervolgens een-
voudiger beslissingen te nemen tijdens de positionering. Tevens zorgt de beoogde identiteit, als 
einddoel voor de betrokken partijen, voor een gezamenlijk doel en meer verantwoordelijkheids-
gevoel en betrokkenheid. Wel komt er tijdens het praktijkonderzoek een ander positief effect met 
betrekking tot het proces naar voren. Bij branding wordt er aandacht besteed aan het waarmaken 
van verwachtingen. Dit heeft te maken met het op elkaar afstemmen van de communicatie naar 
de klant en de fasering en realisatie van de fysieke attributen.

Er zijn nog geen gebiedsontwikkelingen opgeleverd waarbij place branding toegepast is. Toch 
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blijkt uit de expertinterviews en casestudies dat de inzet van place branding positief werkt. Bij 
beide cases is de identiteit uitgedrukt in andere facetten, maar er kan geconcludeerd worden dat 
er veel vraag is naar het vastgoed in de places die gebrand zijn en dat de inwoners tevreden zijn 
over hun leefomgeving. Er kan echter nog niet gesteld worden dat dit komt door de bijdrage van 
place branding doordat er geen places zijn die honderd procent vergelijkbaar zijn, zonder de inzet 
van place branding. In de toekomst kan place branding hopelijk zorgen voor een grotere variëteit 
aan places met een duidelijke identiteit waar mensen zich thuis voelen. Het denken vanuit be-
leving in plaats van vanuit fysieke attributen is hierbij echter een drempel die nog overwonnen 
moet worden in de praktijk van gebiedsontwikkeling.

In dit onderzoek is er inzicht verkregen in place, gebiedsontwikkeling en place branding. Op basis 
daarvan kunnen er een aantal aanbevelingen gedaan worden over de inzet van place branding 
bij gebiedsontwikkeling.

Vroege introductie: Per consortium aan partijen verschilt de aanpak van gebiedsontwikkeling en 
daarbij ook die van place branding. Het zou in de ogen van de auteur wensbaar zijn, indien een 
partij die gedurende het gehele proces betrokken is, zoals een ontwikkelaar of gemeente, in eerste 
instantie het initiatief neemt om place branding te betrekken bij de ontwikkeling. Zij hebben er 
immers ook de meeste baat bij. Hoe eerder men place branding betrekt in het proces, hoe beter er 
op het creëren én positioneren van de beoogde identiteit gestuurd kan worden. 

Formuleren van de beoogde identiteit: Het is belangrijk dat de beoogde identiteit eenduidig is. 
Iedere betrokken partij moet hetzelfde voor ogen hebben. Omdat we spreken van een identiteit 
gaat het om meer dan alleen fysieke attributen. Ook gedrag en beleving zijn onderdeel van een 
identiteit. Om dit duidelijk over te brengen wordt er aanbevolen tijdens het opstellen van de be-
oogde identiteit veel gebruik te maken van beeldmateriaal. Zo krijgen de betrokken partijen een 
betere beleving van de beoogde identiteit.

Evaluatie: Het formuleren van heldere doelstellingen en het evalueren van de mate waarin deze 
behaald zijn, zijn essentieel bij het toepassen van branding. Heldere doelstellingen helpen door-
dat ze aangeven op welke terreinen effectmeting plaats moet vinden. Indien de beleving in een 
vroege fase reeds ‘wegloopt’ van de beoogde identiteit kan er ingegrepen worden. Dit kan bijvoor-
beeld gebeuren door middel van communicatie. 

Communicatie: Er zijn vele manieren om te communiceren over een gebiedsontwikkeling. Omdat 
het vaak om places gaat waarmee een slechte of geen beleving geassocieerd wordt is het aan te 
bevelen om vroeg in het proces te beginnen met communiceren. Mensen moeten op een positieve 
manier bekend worden met de place. Bij de casestudies is gebleken dat het organiseren van eve-
nementen een goede manier is waardoor veel mond op mond reclame wordt gecreëerd. Deze com-
municatie hoeft in de beginfase niet in relatie te staan tot de daadwerkelijke gebiedsontwikke-
ling, maar moet indien mogelijk wel gerelateerd zijn aan de beoogde identiteit. Je communiceert 
dus nog niet over wat er gaat gebeuren, maar zorgt eerst voor een positieve indruk van de place.

Componenten van place: Bij de positionering van de beoogde identiteit wordt er aanbevolen re-
kening te houden met de componenten van place en de onderlinge wisselwerking van de compo-
nenten. Door hier bewust mee om te gaan wordt het resultaat van de branding beter. Om effecten 

07.2 Aanbevelingen over de inzet van place branding bij gebiedsontwikkeling



van de onderlinge relaties inzichtelijk te maken is verder onderzoek wensbaar.

Klantgerichtheid: De markt verandert, meer aandacht voor de klant is in de gebiedsontwikkeling 
nodig om de concurrentie aan te kunnen. Hoewel place branding de vrijheid laat tot het opstel-
len van een eigen gevormde visie, die niet voor 100% voortkomt uit de markt, wordt er in deze 
marktomstandigheden aanbevolen bewust om te gaan met de doelgroepkeuze. Wensen en be-
hoeften van de klant kunnen ook binnen branding een belangrijke rol innemen, onderscheidend 
vermogen is immers niet doelgroepafhankelijk.

Zoals vrijwel alle onderzoek, geeft ook dit onderzoek aanleiding voor vervolgonderzoek. De vol-
gende aanbevelingen worden daarbij gedaan:

Kwantitatief onderzoek naar het effect van fysieke omgevingskenmerken op de beleving: Het 
uiteindelijke doel van place branding & gebiedsontwikkeling is dat de bewoner de identiteit op 
de juiste manier beleeft. In dit onderzoek hebben we veronderstellingen gedaan over de inzet 
van fysieke kenmerken als onderdeel van de positionering van de beoogde identiteit. Het is niet 
bekend of de bewoner van een place deze fysieke kenmerken beleeft zoals verondersteld wordt. 
Tot op de dag dat kwalitatieve data wordt ondersteund door kwantitatieve data zal het onderzoek 
slechts met moeite partijen kunnen overtuigen van de meerwaarde van place branding. Daarom 
is meer kwantitatief onderzoek onder bewoners nodig. Zo zou er bekeken kunnen worden hoe 
men de gehele fysieke omgeving beleeft, maar ook hoe groot de rol van de onderlinge catego-
rieën (stedenbouw, architectuur en programma) daarbij zijn. 

Beoogde identiteit opstellen: Het tot stand komen van de beoogde identiteit is een belangrijk 
onderdeel van het proces, dat nog steeds aan belang wint. Het ontwikkelen van een instrument 
als leidraad voor het opstellen van de identiteit zou het proces gemakkelijker maken. Zo zouden 
marktonderzoek, belangen van betrokken partijen, kenmerken van de place en trends als input 
kunnen dienen. De uitkomst zouden aanbevelingen over een identiteit kunnen zijn, dat kan op 
inhoudelijk vlak maar ook als aspecten die in een identiteit te vinden moeten zijn.

Het beheer van een place brand: Sommige experts zijn van mening dat een brand beheerd moet 
worden in de tijd na de gebiedsontwikkeling. In de Verenigde Staten zien we voorbeelden hier-
van, zoals het Disney-dorp Celebration en enkele seniorensteden. De vraag hierbij is of dit meer-
waarde heeft en hoe er inhoudelijk invulling gegeven moet worden aan een dergelijk proces. In 
Nederland zijn er tot op heden geen voorbeelden van opgeleverde places met zo’n sterke iden-
titeit, maar deze komen er in de toekomst wel aan. Willen we aan deze identiteit vasthouden of 
willen we dat hij organisch meegroeit door de invloed van de bewoners?

Gedrag als focus: Het gedrag in een place is een belangrijk onderdeel van de beleving. Doordat 
die beleving de component is die branding probeert te sturen is het van belang dat er zoveel mo-
gelijk inzicht is in de componenten fysieke attributen en gedrag. Gedrag is in dit onderzoek niet 
meegenomen door de complexe aard van de component. Wellicht is het voor vervolgonderzoek 
een aanbeveling om te bekijken welke invloed gedrag op de beleving heeft en welke invloed de 
fysieke omgeving op het gedrag heeft.

Waardering van de doelgroep: Eén van de redeneringen die ten grondslag ligt aan dit onderzoek 
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is dat investeringen in een place leiden tot een hogere waardering van de place door bewoners 
en gebruikers. Voor veel partijen is het belangrijk dat deze hogere waardering door bewoners/ge-
bruikers uiteindelijk leidt tot een hogere vastgoedwaarde. De feitelijke waardering door toekom-
stige bewoners is daarmee de sleutel voor een hogere waarde van het vastgoed. In essentie is dit 
echter een lastig onderzoek, doordat er geen twee identieke gebiedsontwikkelingen zijn waarvan 
de een met en de ander zonder place branding ontwikkeld zijn. Onderzoek naar de waardering 
van de doelgroep verdient daarom aanbeveling.

Kostenbesparing: Er wordt verondersteld dat de inzet van place branding een snellere doorloop-
tijd teweegbrengt, die vervolgens voor een kostenbesparing zorgt. De snellere doorlooptijd valt 
moeilijk te bewijzen. De kostenbesparing gerelateerd aan de doorlooptijd is echter wel een moge-
lijk onderzoeksonderwerp. De relatie met branding kan hierbij getrokken worden, waarbij geke-
ken kan worden naar extra kosten voor bijvoorbeeld communicatie.
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Samenvatting.

Place branding; een nieuwe term in de wereld van gebiedsontwikkeling. Place wordt gezien als 
een samenkomst van drie componenten (fysieke attributen, gedrag en beleving). Branding is 
geënt op het creëren en positioneren van een uitgesproken en specifieke beoogde identiteit van 
uiteenlopende zaken. Place branding betreft dus het werken vanuit een beoogde identiteit bij 
de ontwikkeling van gebieden. Branding is oorspronkelijk een marketingtool die gebruikt wordt 
voor het in de markt zetten van producten, het branden van gebieden is echter vele malen inge-
wikkelder. Onderzoek naar place branding wordt vaak gedaan vanuit het oogpunt van marketing. 
In dit onderzoek is place echter uitgangspunt geweest voor het beschrijven van zowel gebieds-
ontwikkeling als place branding. Het uiteindelijke doel van zowel gebiedsontwikkeling als place 
branding is immers het realiseren van een leefbare place. 
Er wordt verondersteld dat place branding goed aansluit bij de trend dat de klant steeds meer op 
zoek is naar een emotie dan naar fysieke voorwaarden binnen gebieds- en vastgoedontwikkeling. 
Daarnaast zou place branding beter aansluiten op de vraaggestuurde markt en als katalysator 
werken bij het proces van gebiedsontwikkeling. Dit heeft geleid tot hoge verwachtingen over de 
inzet van place branding. Verdieping in de inzet en effecten van place branding bij gebiedsont-
wikkeling is noodzakelijk om de doelstelling van dit onderzoek te behalen: ‘Meer inzicht verkrij-
gen in de begrippen place, gebiedsontwikkeling en place branding, teneinde aanbevelingen te 
doen over de inzet van place branding in de vroege planfase van gebiedsontwikkeling, met een fo-
cus op fysieke omgevingskenmerken van place’. Samen hebben literatuur- en praktijkonderzoek 
de informatie geleverd om de doelstelling te behalen. Gebiedsontwikkelingen betreffen hierbij 
woongebieden aan de rand van de stad (vinex) en transformatiegebieden met de woonfunctie als 
hoofdfunctie.

In het uitgebreide literatuuronderzoek (hoofdstuk twee tot en met vijf) is de basis gelegd voor het 
procesmodel. Het eerste hoofdstuk over place is een leidraad geweest voor het hele onderzoek. 
Place wordt gezien als een fysieke omgeving waarmee mensen een relatie hebben op emotioneel 
en sociaal vlak. De drie componenten – fysieke attributen, gedrag en beleving – vormen gezamen-
lijk de identiteit van de place en ze hebben invloed op de place attachment en/of place identity. 
Deze laatste twee begrippen hangen voornamelijk samen met de belevingscomponent, en zijn 
dus van belang bij het inspelen op de emotionele behoeften van de consument. Er is te zien dat 
de beïnvloeding van componenten een ingewikkeld proces is, aangezien er naast de componen-
ten vele andere, persoonsgebonden, aspecten inspelen op de onderlinge relaties. Bij gebiedsont-
wikkeling wordt een ingreep gedaan in de fysieke attributen en bij branding probeert men de 
beleving zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de beoogde identiteit. De brede benadering van 
place branding binnen dit onderzoek, met place en haar componenten als uitgangspunt, vormt 
een meerwaarde. Deze benadering van place branding speelt goed in op de eerder genoemde 
veronderstelling van de verschuiving van fysieke naar emotionele behoeften. De veronderstelling 
dat branding bijdraagt aan klantgerichtheid in het algemeen is gedeeltelijk waar; klantgericht-
heid/marketing wordt een weloverwogen onderdeel van het proces, maar kan ook bewust niet of 
in mindere mate worden meegenomen. Een ander onderdeel van klantgerichtheid is de commu-
nicatie. Hierbij valt veel te leren van productbranding, aangezien deze al jarenlang ervaring heeft 
met marktgedreven communicatiemethoden.
De hypothese van de werking van branding als katalysator bij het proces van gebiedsontwikke-
ling kan door dit onderzoek niet ondersteund worden, maar wordt ook zeker niet ontkracht. De 
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Figuur 7.1: Model place branding & gebiedsontwikkeling

In het praktijkonderzoek is dieper ingegaan op de betekenis van fysieke omgevingskenmerken 
bij het positioneren van de beoogde identiteit. Hieruit blijken zowel stedenbouw, architectuur 
als het programma belangrijk, er zijn echter gradaties binnen deze belangrijkheid. Zo worden 
de aspecten die in verband worden gebracht met de openbare ruimte het belangrijkst gevonden. 
Het uitdrukken van de identiteit gebeurde tot op heden voornamelijk via de architectuur van zo-
wel woningen, voorzieningen als het landschap. De aspecten van stedenbouw worden ook altijd 
al van belang geacht, maar minder vanuit het oogpunt van het positioneren van de beoogde 
identiteit. Vaak waren het de stedenbouwer en architect die gezamenlijk de beoogde identiteit be-
dachten. Het was echter relatief eenvoudig om de identiteit uit te drukken door middel van archi-
tectuur, en lastiger om dit op stedenbouwkundig niveau door te voeren. Men ziet in dat de rol van 
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versnellende werking wordt waarschijnlijk verklaart door het feit dat men vroeg in het proces 
overeenkomt wat de beoogde identiteit is. Wel komt er tijdens het praktijkonderzoek een ander 
positief effect met betrekking tot het proces naar voren. Bij branding wordt er aandacht besteed 
aan het waarmaken van verwachtingen. Dit heeft te maken met het op elkaar afstemmen van de 
communicatie naar de klant en de fasering en realisatie van de fysieke attributen.

Het model dat ontwikkeld is met betrekking tot de inzet van place branding bij gebiedsontwikke-
ling (figuur 0.1) is positief ontvangen tijdens het praktijkonderzoek. Hierbij wordt verondersteld 
dat de processen van gebiedsontwikkeling meer parallel moeten gaan lopen . Place branding 
wordt al in de initiatieffase van gebiedsontwikkeling geïntroduceerd. Het praktijkonderzoek on-
derstreept het belang van de vroege inzet van place branding. Op deze wijze kan er een optimale 
bijdrage geleverd worden aan gebiedsontwikkeling. Er kan gestuurd worden op zowel de inhoud 
van de beoogde identiteit als de positionering ervan. Hierbij moet men zich bewust zijn van de 
onstabiele aard van de identiteit van een place. Door middel van gebiedsontwikkeling en place 
branding probeert men een beoogde identiteit te positioneren, maar door de wisselwerking tus-
sen de componenten van place zal de identiteit voortdurend veranderen.
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de stedenbouwer zal veranderen; het opstellen van de beoogde identiteit zal vaak een taak worden 
van meerdere betrokken partijen. Ook bij de inzet van place branding wordt de beoogde identi-
teit door alle belanghebbenden opgesteld, dit zorgt voor een gezamenlijk doel. Stedenbouw zal 
hierbij ingezet worden om de beoogde identiteit te vertalen in een stedenbouwkundig ontwerp. 
Er is een belangrijke trend waarneembaar van de opmars van het programma in deze kwestie. Het 
programma, zowel publiek als commercieel, bepaalt mede de identiteit van de place doordat het 
een fysiek kenmerk is met een sterke relatie met zowel het gedrag als de beleving. Hopelijk wordt 
de relatie van meer fysieke kenmerken met gedrag erkend om zo de beleving beter aan te kunnen 
laten sluiten bij de beoogde identiteit.

Voor de inzet van place branding bij gebiedsontwikkeling worden een aantal aanbevelingen ge-
daan:
•	 Het vroegtijdig introduceren van place branding tijdens de gebiedsontwikkeling;
•	 Het eenduidig formuleren van de beoogde identiteit;
•	 Regelmatig evalueren van de beleving van de place om zo tijdig in te kunnen grijpen;
•	 Vroeg beginnen met communiceren naar de klant, deze communicatie hoeft geen duidelijk 

relatie te hebben met de fysieke ontwikkeling;
•	 Bewust zijn van de onderlinge relaties van de componenten van place bij de positionering;
•	 Bewust omgaan met de wensen en behoeften van de klant bij het opstellen van de beoogde 

identiteit.

Er zijn nog geen gebiedsontwikkelingen opgeleverd waarbij place branding toegepast is. Toch 
blijkt uit de expertinterviews en casestudies dat de inzet van place branding positief werkt. Bij 
beide cases is de identiteit uitgedrukt in andere facetten, maar er kan geconcludeerd worden dat 
er veel vraag is naar het vastgoed in de places die gebrand zijn en dat de inwoners tevreden zijn 
over hun leefomgeving. Er kan echter nog niet gesteld worden dat dit komt door de bijdrage van 
place branding doordat er geen places zijn die honderd procent vergelijkbaar zijn, zonder de inzet 
van place branding. In de toekomst kan place branding hopelijk zorgen voor een grotere variëteit 
aan places met een duidelijke identiteit waar mensen zich thuis voelen. Het denken vanuit be-
leving in plaats van vanuit fysieke attributen is hierbij echter een drempel die nog overwonnen 
moet worden in de praktijk van gebiedsontwikkeling.
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Appendix 01.
Fysieke Theorieën

In deze appendix worden de theorieën die gebruikt zijn bij het opstellen van de categorieën fy-
sieke omgevingskenmerken kort toegelicht. Er komt naar voren welke interpretatie de auteurs 
hebben van de door hun omschreven categorieën.

Ten eerste de theorie van Markus (1982). Markus bespreekt de betekenis die gebouwen hebben 
voor mensen, het gaat hierbij dus om de manier waarop men een gebouw beleeft. Hij stelt drie 
fysieke aspecten voor die invloed hebben op de concepties. Dit zijn de functie (function), de vorm 
(form) en de ruimte (space). De conceptie van vorm en beelden is direct en invloedrijk. Alle propor-
ties, kleur, ornamenten en oppervlakten spelen een rol. Ze worden samengevat onder de noemer 
‘stijl’. De functionele conceptie gaat over de inrichting van het gebouw en de ruimtelijke conceptie 
gaat over de locatie van de entree, de opeenvolging van ruimtes en de routing door het gebouw 
(Markus, 1987).

Een andere veelbesproken theorie is die van Sixsmith (1986), deze gaat over de betekenis die 
mensen geven aan hun thuis. Dit betreft niet specifiek het schaalniveau van de buurt, maar 
gaat vooral over de woning en de directe omgeving. Ze maakt uiteindelijk een onderscheid van 
deze betekenissen op persoonlijk, sociaal en fysiek vlak, te vergelijken met het model van Canter 
(1977). Op het fysieke vlak onderscheidt ze vijf elementen, te weten fysieke structuur, services, 
architectonische stijl, werkomgeving en ruimtelijkheid. 
(1) Onder fysieke structuur worden fysieke kenmerken van de woning beschouwd; 
(2) Services betreft de voorzieningen in het huis; 
(3) De term ‘architectonische stijl’ gaat over de vormgeving van de bebouwing; 
(4) Met werkomgeving wordt erop gedoeld dat de place voor sommigen van belang is omdat het 
een fijne werkomgeving is;  
(5) Ruimtelijkheid valt te omschrijven als de activiteiten die mogelijk zijn in de betreffende ruimte. 

De theorie van Bitner (1992) gaat over de ‘environmental dimensions’ binnen bedrijven op het 
schaalniveau van het gebouw. Het gaat om alle fysieke omgevingsfactoren die door het bedrijf 
gecontroleerd kunnen worden om zo het gedrag en de beleving van werknemers en klanten te 
bevorderen. Hiertoe behoren oneindig veel elementen als verlichting, kleur, texturen, kwaliteit 
van materialen, meubels, temperatuur, etc. Op basis van literatuuronderzoek heeft hij al deze 
elementen ingedeeld naar drie aspecten: 
Ambiance factoren; ook wel achtergrondfactoren. Het betreft aspecten als temperatuur, licht, ge-
luid en geur.
Ruimte & functionaliteit, waarbij het gaat om de ruimtelijke indeling en de functionaliteit van de 
omgeving en haar middelen.
Tekens, symbolen en artefacten zijn bijvoorbeeld informatiebordjes, logo’s, maar ook kunst en 
aankleding.

Tot slot de theorieën van M. Hatch (2006) en Strati (1999). Zij bekijken de fysieke aspecten op het 
niveau van het bedrijfsgebouw en zijn directe omgeving. Ze onderscheiden (1) Locaties, (2) Lay-
out en (3) Stijl. De locatie betreft de omgeving van het gebouw, die een bepaalde reputatie heeft 
en associaties bij mensen oproept, een locatie kan iets zeggen over het type bedrijf. Aspecten die 
betrekking hebben op de lay-out zijn de situering van wanden, meubilair en apparaten. Hieruit 
volgt ook de mate van privacy en toegankelijkheid, het heeft invloed op de manier waarop de 
werknemers samenwerken. Tot slot de stijl, deze wordt verwerkt in de landschapsarchitectuur, 
ontwerp, decor, kunst.



Appendix 02.
Interviewprotocol

Introductie

Dit interview zal dienen om belangen en visies uit de praktijk van gebiedsontwikkeling 
als onderdeel van place branding te verkrijgen. Place branding betreft hierbij het ont-
werpen, plannen en communiceren van een identiteit van een place om zo het imago 
daarvan te vormen en te managen en dit te onderscheiden van andere places. 
Het doel is om vast te stellen hoe men denkt over het ontwikkelen vanuit een concept/
identiteit, in welke fase men hierover na gaat denken en hoe deze concreet gemaakt 
wordt.

Introductie van de interviewer: Student TU/e, master REMD.
Tijdsindicatie: + / - 1 uur.
Geluidsopname: ja / nee
Achtergrond geïnterviewde: Huidige functie, achtergrondschets en rol bij gebiedsontwik-
keling Brandevoort/Overhoeks.

 Inhoudelijk

Place Branding & Gebiedsontwikkeling

1  Wat verstaat u onder place branding? Verschil marketing/branding

2  Vindt u het belangrijk om inzicht te verkrijgen in de werking van place branding? 
Vindt u het belangrijk om   place branding in te zetten bij gebiedsontwikkeling? Wat 
zouden de voor- en nadelen kunnen zijn?

3  Kunt u omschrijven hoe het proces van de gebiedsontwikkeling verliep? Wat waren 
daarbij de betrokken partijen & belangen? en hoe werd place branding betrokken in 
het proces?

Introduceren van het model

Ambities / Beoogde effecten

4  Wanneer is een gebiedontwikkeling geslaagd?

Brand Identity / Ontwikkelingsvisie / Concept

5  Welke doelgroepen en ontwikkelingsvisie/identiteit zijn er geformuleerd?

6  Hoe is deze tot stand gekomen?

Brand Positioning (Fysiek / Gedrag / Marketing)

Bespreken verband brand identity via brand positioning naar brand image en de drie 
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onderdelen van brand positioning.

7  Welke communicatie/marketing-middelen zijn er ingezet? 
 media (tv, radio, kranten, tijdschriften)
 internet (website, banners, links)
 billboards, posters, flyers
 sponsoring (activiteiten, clubs)
 kleding, auto’s, gebouwen
 anders..

8  Acht u fysieke attributen waardevol voor de inzet van place branding? En op welke 
fysieke punten werd de visie in deze case doorgevoerd?
Introduceren en invullen schema

9  Is er nagedacht over de invloed van deze fysieke attributen op activiteiten?

Brand Image (Imago / Beleving)

10  Is het beoogde doel m.b.t. place branding behaald? Meerwaarde?

11  Op welke manier zou het proces beter kunnen?

Afronding
Vragen of er nog aanmerkingen en vragen zijn.
Bedanken voor de medewerking
Indien gewenst kan het onderzoeksrapport toegestuurd worden. 



Appendix 03.
Schema beoogde identiteit - fysieke omgevingskenmerken

Mate van belang bij neerzetten identiteit

       onbelangrijk                       belangrijk
Stedenbouw
          Aansluiting op omgeving

          Infrastructuur

    Auto
 
    Fiets / Langzaam verkeer

    Openbaar vervoer

          Verhouding en structuur prive / openbare ruimte

          Dichtheid bebouwing

Architectuur
          Architectuur woningen
 
          Architectuur voorzieningen

          Landschapsarchitectuur 

Programma
          Programma woningbouw

          Programma voorzieningen (commercieel & publiek)

          Inrichting openbare ruimte

Overig: ....

Overig: ....
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Appendix 04.
Deelnemers expertinterviews

Naam Bedrijf Functie

Brandevoort Ruud van Heugten Overheid (VROM)
Voorheen gemeente Helmond

Woordvoerder
Voorheen wethouder ruimte-
lijk ordening

Georgeanne van Liebergen Hurks Projectcoördinator

Daniëlle van der Ven Hurks Conceptontwikkelaar

Martin Duprie BPF Bouwinvest Directeur projecten Regio 
Zuid

Sander Aalpol Kalliste Project Manager

Louis Jansma Bouwfonds België Directeur
Voorheen Directeur regio Zuid

Overhoeks Diecke de Wit Gemeente Amsterdam Assistent Projectleider

Florentien van Es ING Real Estate Vastgoedontwikkelaar

Andrea Janssen Projectbureau Overhoeks & 
Woningcorporatie Ymere

Communicatiecoördinator

Sicco van Gelder Placebrands Directeur

Algemeen Kees Schipper Heijmans  Vastgoed Regio 
Oost

Directeur

Adri Dorrestein Heijmans Manager Gebiedsontwikkeling

Joland Slangen Rogroep Senior Ontwikkelaar

Dick de Jong Brandaris Directeur

Roel Schoemaker Motivaction Principal

Friso de Zeeuw Bouwfonds Directeur nieuwe markten



Appendix 05.
Scores schema beoogde identiteit - fysieke omgevingskenmerken
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