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Samenvatting  

Inleiding 

De aanleiding voor dit onderzoek is de herontwikkeling door woningcorporatie Trudo van „De 

Driehoek‟ op Strijp-S in Eindhoven. Dit is een voormalige bedrijventerrein, waar Philips zich 

sinds enkele jaren van aan het terugtrekken is. De gebiedsontwikkeling van een brownfield, 

zoals „De Driehoek‟, wordt gekenmerkt door een lange looptijd. Deze lange looptijd brengt 

onzekerheid met zich mee over externe ontwikkelingen in de toekomst. Deze onzekerheden 

zijn onmogelijk precies vast te stellen en daarom is het moeilijk hier op in te spelen voor en 

tijdens de gebiedsontwikkeling. Het zijn vaak grote gebieden en daarom is er een groot 

programma nodig voor deze gebieden. Een traditioneel programma dat vastgesteld wordt 

aan het begin van de ontwikkeling en hierna niet meer veranderd, is niet toepasbaar bij een 

dergelijke herontwikkeling. Er moet in het programma, dus ingespeeld kunnen worden op 

onzekerheid over de toekomst. Dit betekent een zekere mate van flexibiliteit.  

De doelstelling van dit onderzoek is het ontwikkelen van een methode, waarmee er bij de 

herontwikkeling van een brownfield ingespeeld kan worden op externe ontwikkelingen door 

middel van flexibel programmeren binnen de bandbreedtes van een dragend concept. Dit 

teneinde Trudo een methode te bieden om programmatisch te sturen tijdens de 

herontwikkeling van “De Driehoek”. 

Brownfields en Creatieve economie 

Het ontwikkelen van een brownfield zoals De Driehoek heeft een aantal kenmerken waar het 

programmamanagement op in moet spelen. De definitie van een brownfield die in dit 

onderzoek gebruikt wordt is opgesteld door Alker en luidt als volgt: “A brownfield site is any 

land or premises which has previously been used or developed and is not currently fully in 

use, although it may be partially occupied or utilized. It may also be vacant, derelict or 

contaminated. Therefore a brownfield site is not available for immediate use without 

intervention” (Alker et al., 2000). Belangrijk voor het programmamanagement is dat de 

herontwikkeling van een brownfield, door de eigenschappen van een dergelijk gebied, een 

lange looptijd heeft en dat het gebied gefaseerd ontwikkeld moet worden. Het gebied moet 

zich ontwikkelen van een verlaten terrein tot een levendig deel van de stad. Tijdens de 

looptijd van de herontwikkeling kunnen zich veranderingen voordoen op het vlak van doelen, 

doelgroepen en externe ontwikkelingen. Hier moet op ingespeeld worden.  

Bij het succesvol herontwikkelen van een brownfield is het van essentieel belang dat er een 

dragend concept is voor het gebied. Voor De Driehoek is dit concept: “Hart van Brainport”. 

Dit concept is gebaseerd op het aantrekken van creatieve industrie naar het gebied om hier 

een creatief en extravert leefmilieu te creëren. De definitie van creatieve industrie die in dit 

onderzoek aangehouden wordt is afkomstig uit een onderzoek van ETIN-adviseurs: “Alle 

activiteiten die hun bestaansrecht danken aan eigen creativiteit, vaardigheden en talent, en 

die de potentie hebben om welvaart en banen te creëren door het genereren en/of 

exploiteren van intellectuele eigendom” (ETIN adviseurs, 2003).Om een creatief leefmilieu te 

verwezenlijken moet er een mix van functies in het gebied samengesteld waarbij de functies 

in dit concept passen. De mix van functies bestaat uit: Kantoren, Wonen, Retail en Leisure. 

Uit het analyseren van randvoorwaarden voor een creatief leefmilieu en referentieprojecten 

zijn er een aantal conclusies naar voren gekomen over de fases die de herontwikkeling van 
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een brownfield doorloopt en de programmatische invulling van deze fases. Belangrijk is dat 

alle hoofdfuncties in het gebied aanwezig zijn en dat deze geselecteerd zijn met als 

uitgangspunt extraversie en creativiteit.  

De bestaande managementmethodes voor gebiedsontwikkeling zijn niet toepasbaar om bij 

de herontwikkeling van een brownfield in te spelen op externe ontwikkelingen door middel 

van flexibel programmeren binnen de bandbreedtes van een dragend concept. Het 

vaststellen van doelen, doelgroepen én externe ontwikkelingen en het inspelen op mogelijke 

veranderingen hierin is onvoldoende opgenomen in bestaande programma-

managementmethodes. Ook zijn de benodigde managementtools onvoldoende geïntegreerd 

in de managementmethode en is de samenhang hiertussen niet altijd duidelijk. Het doel van 

de managementmethode is om tot een programma te komen dat flexibel is en in 

verschillende fases in kan spelen op mogelijke veranderingen.  

De Dynamische Programmamanagement Methode 

Hiertoe is de Dynamische 

Programmamanagement Methode 

ontwikkeld. Deze methode bestaat 

uit een stappenplan dat uit te voeren 

is door een programmamanager. De 

essentie zijn de tools die het mogelijk 

maken om in te spelen op mogelijke 

veranderingen op het gebied van 

doelen, doelgroepen en externe 

ontwikkelingen. De doelen zijn te 

bepalen door het gebruik van een 

DIM-analyse. Deze doelen zijn 

bepaald vanuit de ontwikkelingsvisie 

voor het gebied en een algemene 

visie van de organisatie op haar 

activiteiten. Hieruit is een duidelijk 

beeld geschetst van de te behalen 

doelen en hoe deze zich vertalen in een beeld van het gebied en een bijbehorend 

programma. Met behulp van de Innovation Adoption Curve is er bepaald welke doelgroepen 

de gebiedsontwikkeling heeft en hoe deze gekoppeld zijn aan de fases van de 

gebiedsontwikkeling. Elke doelgroep heeft een bepaalde mix van functies nodig in het 

gebied, dus is er bepaald wanneer in de ontwikkeling de aanwezigheid van deze functies 

nodig is om optimaal in te spelen op de doelgroepen. Uit de uitkomsten van de DIM-analyse 

en de Innovation Adoption Curve is een „ideaal programma‟ vastgesteld met bandbreedtes in 

de hoofd- en subfuncties. Om dit programma dat gebaseerd is op de ideaalsituatie ook 

toepasbaar te maken op andere scenario‟s is scenarioplanning geïntegreerd in de 

Dynamische Programmamanagement Methode. Door middel van scenarioplanning is er 

gekeken hoe verschillende scenario‟s (zie de vier kwadranten van figuur B) invloed hebben 

op het „ideaal programma‟. Hieruit zijn vier scenarioprogrammacombinaties vastgesteld. Om 

inzichtelijk te maken wat de verschillende scenarioprogrammacombinaties voor invloed 

hebben op het programma, het massavolumeplan en de cashflow, is er een kwantitatieve 

tool ontwikkeld: De Dynamische Rekentool. In de tool kunnen de stuurvariabelen op het 

gebied van programma,  

Figuur A: Dynamische Programmamanagement Methode. 
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massavolumeplan en 

cashflow aan worden 

gepast en wordt er 

meteen duidelijk wat 

deze variabelen voor 

invloed hebben op het 

programma en het 

financiële resultaat van 

de gebiedsontwikkeling. 

Per scenario is er een 

mogelijk programma 

ingevoerd binnen de 

vastgestelde band-

breedtes. Uit de 

resultaten hiervan zijn de volgende aanbevelingen voor Trudo opgesteld. 

Scenario 1 (Een creatieve spot): De gebiedsontwikkeling heeft een kleine positieve 

cashflow en blijft binnen de conceptuele bandbreedtes. Het advies hier om door te gaan met 

het flexibele programma binnen het vastgestelde concept.  

Scenario 2 (Hart van Brainport): De gebiedsontwikkeling heeft een sterk positieve 

cashflow. Het programma blijft binnen de conceptuele bandbreedtes. Het volledige 

stedenbouwkundig plan kan uitgevoerd worden. Wederom is het advies om door te gaan met 

het flexibele programma binnen het vastgestelde concept.  

Scenario 3 (Eindhoven on hold): De gebiedsontwikkeling heeft een sterk negatieve 

cashflow en blijft bij een aantal functies niet binnen de conceptuele bandbreedtes. Er kan 

maar een beperkt deel van de geplande nieuwbouw gerealiseerd worden en het gebied 

wordt niet hoogstedelijk. Het huidige concept is onhaalbaar in dit scenario. Indien mogelijk 

zou Trudo zich (deels) terug moeten trekken uit de gebiedsontwikkeling. Dit zal door 

contractuele verplichtingen lastig of onmogelijk zijn. Daarom is het advies om een drastisch 

ander plan op te stellen met een nieuw concept.  

Scenario 4 (Het grootste dorp van Nederland): De gebiedsontwikkeling heeft een 

negatieve cashflow en blijft grotendeels binnen de conceptuele bandbreedtes. Het gebied 

wordt minder hoogstedelijk en daardoor zal het programma tegen de conceptuele 

ondergrens aanliggen. Het concept en daarmee de doelen en doelgroepen zullen bijgesteld 

moeten worden bij dit scenario. Daarna kan er opnieuw gekeken worden naar de 

haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling. 

Conclusies en aanbevelingen 

De Dynamische Programmamanagement Methode heeft bewezen dat zij in staat is orde te 

scheppen in de complexe materie van het programmamanagement en deze te structureren 

voor een programmamanager. Voor de Driehoek is de Dynamische Programmamanagement 

Methode toegepast en hier uit kan geconcludeerd worden dat de methode toepasbaar is 

voor een dergelijke gebiedsontwikkeling.  

De toepasbaarheid van de Dynamische Programmamanagement Methode op andere 

gebiedsontwikkelingen is ook hoog. De methode is generiek toepasbaar bij 

Figuur B: De vier scenario‟s voor de gebiedsontwikkeling van De Driehoek 



 

6 

gebiedsontwikkeling. Wel is de methode in dit onderzoek samengesteld met een bepaald 

doel. Hierdoor is de Dynamische Programmamanagement Methode vooral van toegevoegde 

waarde voor alle gebiedsontwikkelingen met de volgende kenmerken: 

 Het is een brownfield met daarmee dus een hoge mate van complexiteit en een lange 

ontwikkeltijd; 

 De ontwikkeling heeft creatieve economie als concept. Indien het een ander dragend 

concept betreft zullen er eerst nieuwe bandbreedtes voor het concept vastgesteld 

moeten worden; 

 Het programma wordt gefaseerd in de tijd en hier kunnen doelgroepen aan 

gekoppeld worden; 

 Het programma bestaat uit een mix van hoofdfuncties en subfuncties. 

Is één of meerdere van de bovenstaande kenmerken niet van toepassing dan is de methode 

nog steeds toepasbaar, maar zullen bepaalde stappen overgeslagen kunnen worden. Er kan 

gesteld worden: “Hoe complexer de gebiedsontwikkeling, des te groter is de toevoegde 

waarde van de Dynamische Programmamanagement Methode”.  

In de bestaande toolset van programmamanagers is het advies om de Dynamische 

Programmamanagement Methode in te passen op twee plekken, namelijk in het 

risicomanagement en in de communicatie met stakeholders.  

In het risicomanagement kan de methode toegevoegd worden om de impact van (mogelijke) 

veranderingen in de toekomst inzichtelijk te maken. Het risico kan verminderd worden door 

de flexibiliteit in het programma in te brengen, zodat er optimaal ingespeeld kan worden 

wanneer er veranderingen optreden.  

In de communicatie met de stakeholders is het belangrijk een duidelijk beeld van de 

gebiedsontwikkeling te kunnen presenteren. Omdat onzekerheid een grote rol speelt in een 

dergelijke langdurige gebiedsontwikkeling is het belangrijk de impact van verschillende 

scenario‟s te laten zien op de ontwikkeling van het gebied. Zo kan er duidelijke 

gecommuniceerd worden naar de stakeholders toe. 

Voor Trudo is er een beginopname gemaakt voor het gebied in dit onderzoek. Deze 

beginopname kan Trudo opnemen in het risicomanagement en aanpassen zodra er meer 

informatie is, cijfers preciezer worden en er meer duidelijkheid is omtrent de 

waarschijnlijkheid van verschillende scenario‟s. De Dynamische Programmamanagement 

Methode is een cyclische methode, die dus periodiek herhaalt moet worden. Het advies aan 

Trudo is om nu vast te stellen wanneer de momenten zijn om de methode (gedeeltelijk) te 

doorlopen en daarmee beslismomenten in te bouwen voor de gebiedsontwikkeling. Dit geeft 

de programmamanager inzicht waarop er gestuurd moet worden binnen het programma in 

verschillende fases van de ontwikkeling. Zo kan Trudo voor De Driehoek en voor andere 

gebiedsontwikkelingen gericht inspelen op externe ontwikkelingen door middel van flexibel 

programmeren binnen de bandbreedtes van een dragend concept en kan er programmatisch 

gestuurd worden tijdens de herontwikkeling van De Driehoek. 
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Voorwoord 

Voor u ligt mijn afstudeerverslag van de afstudeerrichting Real Estate Management and 

Development (REM&D). Hierin heb ik door middel van de casus “De Driehoek” een nieuwe 

overkoepelende methode ontwikkeld om programmamanagement toe te passen bij 

complexe gebiedsontwikkeling. Deze methode heb ik de Dynamische 

Programmamanagement Methode genoemd.  

Dit afstudeerverslag is tot stand gekomen tijdens mijn onderzoek de afgelopen 10 maanden. 

Tijdens mijn onderzoek heb ik veel gehad aan de mensen om mij heen om als klankbord te 

dienen tijdens mijn pogingen om het probleem en de oplossing te verwoorden. In het 

bijzonder wil ik mijn begeleiders vanuit de Technische Universiteit Eindhoven, Jos Smeets en 

Ingird Janssen, bedanken die mij regelmatig begeleid hebben in mijn onderzoek. Verder wil 

ik mijn collega‟s bij Trudo bedanken die mij ondersteund hebben tijdens mijn onderzoek en 

mijn uitdaging met Excel. Vooral wil ik Jack Hock bedaken voor zijn inzichten en begeleiding 

vanuit zijn oogpunt uit de praktijk van het programmamanagement. Deze inzichten hebben 

mij in staat gesteld om alle aspecten bij elkaar te brengen in één overkoepelende methode. 

Het afstuderen was een leerzame periode voor mij en heeft geresulteerd in dit eindresultaat 

waar ik trots op ben. Ik hoop dat managers van gebiedsontwikkeling die mijn onderzoek 

lezen geïnspireerd raken om de Dynamische Programmamanagement Methode toe te 

passen bij gebiedsontwikkeling nu en in de toekomst.   
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Sinds het vaststellen van de Nota Ruimte is het beleid in Nederland sterk gericht op het 

stimuleren van binnenstedelijke herontwikkeling. Dit als reactie op de trend, in de jaren 

daarvoor, om uitleglocaties te ontwikkelen in de vorm van Vinex wijken. Op basis van het 

„nieuwe‟ beleid wordt er in Eindhoven ook ingezet op binnenstedelijk herontwikkeling op 

verscheidene plaatsen in de stad.  

Een van deze herontwikkelingen is Strijp-S, een voormalig bedrijventerrein gelegen in het 

stadsdeel Strijp in Eindhoven. Het gebied was één van de Philips bedrijventerreinen in 

Eindhoven en heeft zowel sociaal economisch als ruimtelijk een grote impact gehad op de 

ontwikkeling van Eindhoven. Sinds enkele jaren is Philips zich aan het terugtrekken van dit 

terrein en zo ontstaat er een unieke locatie in Eindhoven voor een binnenstedelijke 

herontwikkeling. Dit gebied, van circa 27 hectare, ligt in de nabijheid van het stadscentrum 

en heeft een eigen treinstation. Het gebied heeft, met monumenten zoals de gebouwen van 

de Hoge Rug, een industrieel monumentale uitstraling. In combinatie met moderne 

nieuwbouw kan hier een gebied ontwikkeld worden met een hoogstedelijk karakter dat 

Eindhoven Internationaal op de kaart zet. 

 

Om dit terrein te ontwikkelen is er een samenwerking aangegaan tussen meerdere partijen: 

De gemeente Eindhoven, ontwikkelaars en woningcorporaties.  

Woningcorporatie stichting Trudo ontwikkelt binnen dit gebied het centrale hart genaamd „De 

Driehoek‟. Trudo heeft een ambitieuze visie op dit gebied. Met een dergelijke ontwikkeling 

gaat veel risico gepaard. De ambitie van Trudo is om het gebied te transformeren tot 

culturele en creatieve hart van Eindhoven,  

Het streven naar een creatief milieu is een gedachtegoed dat is ontstaan in Amerika. De man 

achter het verspreiden van deze trend is Richard Florida. De essentie van zijn verhaal is dat 

Figuur 1.1: 3d view Plankaart Strijp-S, bron: Trudo. 
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het streven naar de ontwikkeling van de creatieve sector binnen een gebied of een stad, 

positieve spin-off effecten creëert voor de stad (Florida, 2002). Dit heeft uiteindelijk ook een 

positief effect op de waardecreatie van het gebied. De creatieve sector wordt gevormd door 

creatieve bedrijven en ondernemingen met beroepen zoals architecten, vormgevers, 

designers en kunstenaars. 

Om binnen het, momenteel bijna leegstaande, gebied een interessante en levendige 

atmosfeer te creëren is de ambitie een creatief milieu te realiseren. Momenteel gebeurt dit al 

door tijdelijke exploitatie van gebouwen met enkele creatieve functies en het organiseren van 

extraverte festivals en evenementen zoals het Strijp-festival, Edit en de Dutch Design Week.  

Het gebied moet ruimte gaan bieden aan een mix van functies: wonen, kantoren, retail, 

leisure en parkeren. Deze functies moeten ingevuld worden vanuit de ambitie om een 

creatief milieu te creëren. Hiertoe wordt er getracht unieke invulling te geven aan de functies. 

Zo kan er gedacht worden binnen de functie kantoren aan zogenaamde “broedplaatsen”, 

waarbij grote ruimtes flexibel ingedeeld worden en meerdere beroepen/bedrijfjes in één 

ruimte bij elkaar worden gezet om positieve kruisbestuiving te krijgen. Ook unieke Leisure 

functies zoals urban sports en culturele functies moeten een creatief milieu tot stand 

brengen. Tussen de verschillende functies moet een synergie ontstaan om dit gebied te 

transformeren in een hoogstedelijk, creatief en interessant leefmilieu. De ambitie is 

geformuleerd in de slogan „Hart van Brainport‟ en moet er toe leiden dat Eindhoven zowel 

nationaal als internationaal op de kaart gezet wordt. 

De ontwikkelende partijen staan dus voor een grote opgave de komende tien tot twintig jaar 

om dit gebied succesvol te ontwikkelen binnen de richtlijnen van de visie die voor ogen staat. 

 

  

Figuur 1.2: Rendering De Driehoek, bron: Jo Coenen en co architecten, 2007. 
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1.2 Probleembeschrijving 

De gebiedsontwikkeling van een brownfield, zoals „De Driehoek‟ heeft een lange looptijd. 

Deze lange looptijd brengt onzekerheid met zich mee over externe ontwikkelingen in de 

toekomst. Deze onzekerheden zijn onmogelijk precies vast te stellen en daarom is het 

moeilijk hier op in te spelen voor en tijdens de gebiedsontwikkeling. Het zijn vaak grote 

gebieden en daarom is er een groot programma nodig voor deze gebieden. Een traditioneel 

programma dat vastgesteld wordt aan het begin van de ontwikkeling en hierna niet meer 

veranderd, is niet toepasbaar bij een dergelijke herontwikkeling. Er moet in het programma, 

dus ingespeeld kunnen worden op onzekerheid over de toekomst. Dit betekent een zekere 

mate van flexibiliteit in het programma.  

Uit de voorgaande probleembeschrijving kunnen de volgende doelstelling en 

probleemstelling gedefinieerd worden. 

1.2.1 Doelstelling 

Het ontwikkelen van een methode, waarmee er bij de herontwikkeling van een brownfield 

ingespeeld kan worden op externe ontwikkelingen door middel van flexibel programmeren 

binnen de bandbreedtes van een dragend concept. Dit teneinde Trudo een methode te 

bieden om programmatisch te sturen tijdens de herontwikkeling van “De Driehoek”. 

1.2.2 Hoofdvraag 

Hoe kan er bij de herontwikkeling van een brownfield ingespeeld worden op externe 

ontwikkelingen door middel van flexibel programmeren binnen de bandbreedtes van een 

dragend concept?  

1.2.3 Deelvragen 

1. Wat zijn brownfields en hoe zijn deze gebieden programmatisch te ontwikkelen? 
2. Wat is creatieve economie en hoe kan dit gebruikt worden bij de herontwikkeling van 

brownfields?  
3. In hoeverre kunnen bestaande methode voor programmamanagement inspelen op 

mogelijke veranderingen op het vlak van doelen, doelgroepen en externe ontwikkelingen 
en hoe kan dit toepasbaar gemaakt worden door het gebruik van managementtools? 

4. Welke stuurvariabelen zijn er in het programma, het massavolumeplan en de cashflow en 
hoe kan hiermee ingespeeld worden op mogelijke veranderingen op het vlak van doelen, 
doelgroepen en externe ontwikkelingen?  
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1.3 Onderzoeksmodel 

 

In het onderzoeksmodel is een schematische voorstelling gegeven van het onderzoek. 

Hierbij is het gele blok „het programma‟ waarin de doelen en de doelgroepen het ideale 

programma per fase bepalen. Externe ontwikkelingen hebben invloed op dit programma en 

hierdoor kunnen ook de doelen en doelgroepen en daarmee het programma veranderen 

tijdens de gebiedsontwikkeling. De veranderingen van programma vertalen zich door in het 

massavolumeplan en de cashflow die hier uit volgt.  

  

Figuur 1.3: Onderzoeksmodel. 
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1.4 Plan van aanpak 

 

  
Figuur 1.4: Plan van aanpak. 
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1.5 Leeswijzer 

Deze leeswijzer volgt grotendeels het Plan van aanpak. Aan het begin van elk hoofdstuk zal 

de het plan van aanpakt terugkomen als leeswijzer en wordt het desbetreffende blok in het 

stroomschema er uitgelicht. Hierdoor is het overzichtelijk gemaakt om te zien waar de lezer 

zich in het verhaal bevindt. In Hoofdstuk 2 t/m 4 (lichtblauw) wordt het theoretische kader van 

het onderzoek uitgewerkt. In hoofdstuk 2 worden brownfields gedefinieerd en wordt er 

onderzocht wat de herontwikkeling van brownfields kenmerkt en hoe dat invloed heeft op de 

herontwikkeling van Strijp-S. Daarna wordt er in hoofdstuk 3 gedefinieerd welke begrippen er 

samenhangen met creatieve economie en hoe creatieve bedrijvigheid gebruikt wordt in de 

herontwikkeling van brownfields. Hierbij wordt er gekeken naar referentieprojecten en de 

voorwaarden waaraan een gebied moet voldoen om een concept als „creatief gebied‟ te 

kunnen realiseren. Hoofdstuk 4 worden de bestaande managementmethodes voor 

gebiedsontwikkeling geanalyseerd en wordt er bepaald in hoeverre deze geschikt zijn (te 

maken) voor het sturen op programmatische flexibiliteit. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met 

de het ontwikkelen van een nieuwe methode: De Dynamische Programmamanagement 

Methode. Deze methode is ontwikkeld om in te spelen op veranderingen op het vlak van 

doelen, doelgroepen en externe ontwikkelingen, binnen de bandbreedtes van een dragend 

concept. Deze methode wordt in de hoofdstukken 5-11 (lichtgeel) uitgewerkt en toegepast op 

ontwikkeling van De Driehoek. De methode wordt in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 uitgediept 

met kwalitatieve tools om achtereenvolgend: Doelen, en doelgroepen op te nemen in de 

managementmethode. In hoofdstuk 7 wordt het ideale programma vastgesteld vanuit de 

kwalitatieve tools. Dit wordt in hoofdstuk 8 aangepast op externe ontwikkelingen en omgezet 

in vier programma‟s, afhankelijk van het vastgestelde scenario, in hoofdstuk 8. In hoofdstuk 9 

wordt de kwantitatieve rekentool geïntroduceerd als onderdeel van de nieuwe 

managementmethode. De nieuwe managementmethode wordt geëvalueerd in hoofdstuk 10 

(lichtrood) aan de hand van de sturingscriteria van het stuurplan. Daarna wordt „De Driehoek‟ 

als case doorgerekend in de kwantitatieve tool in hoofdstuk 11. In hoofdstuk 12 (lichtgroen) 

worden er conclusies getrokken over de Dynamische Programmamanagement Methode en 

worden er aanbevelingen gedaan hoe deze toegepast kan worden in het bedrijfsleven. Er 

worden nog aanbevelingen gedaan aan Trudo voor De Driehoek op basis van de output van 

de Dynamische Programmamanagement Methode. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met 

aanbevelingen voor verder onderzoek.  

1.6 Extern bedrijf: Stichting Trudo 

Trudo is een woningcorporatie actief op de Eindhovense woningmarkt die zich kenmerkt 

door de kernwaarden: Lef, innovatief en verbindend. Ze hebben een grote verscheidenheid 

aan projecten die uiteenlopen van voorzieningen voor de sociaal zwakkeren in de 

samenleving tot grote stedelijke vernieuwingprojecten in Eindhoven zoals de Kruidenbuurt en 

Strijp-S.  

Trudo ontwikkelt binnen Strijp-S het gebied „De Driehoek‟ het hart van Strijp-S. Dit is het 

meest spraakmakende deel van Strijp-S waar het succes van het gebied van afhankelijk is. 

De visie van Trudo is om van dit gebied een cultureel hart met een hoogstedelijke uitstraling 

te maken, dit door middel van creatieve bedrijvigheid naar het gebied te halen en alles „net ff 

anders‟ te doen. Zo kan er een gebied ontstaan met voldoende aantrekkingskracht om 

nationaal en internationaal de afslag Eindhoven te kiezen op de snelweg. 



 

17 

 

2 Brownfields als uitdaging 

Het gebied Strijp-S is te 

kenmerken als een brownfield. Dit 

heeft een grote impact op de 

complexiteit van herontwikkelings- 

opgave en de complexiteit van het 

programmamanagement. In dit 

hoofdstuk wordt eerst ge-

definieerd wat brownfields zijn. 

Vervolgens wordt de her-

ontwikkeling van brownfields 

getypeerd. Het hoofdstuk wordt 

afgesloten met een beschrijving 

van Strijp-S als brownfield en hoe 

dit invloed heeft op de gebieds-

ontwikkeling en daar-mee het 

programmamanagement van de ontwikkeling. 

2.1 Wat zijn brownfields? 

Brownfields is een term die sinds enkele jaren frequent gebruikt wordt in beleidsstukken van 

overheden in verscheidene landen. Oliver stelt dat “Brownfield is a term now well established 

in the common language of urban land management stakeholders” (Oliver et al., 2005). In de 

praktijk blijkt dat de definities sterk uiteenlopen. Daarom is het nuttig eerst vast te stellen wat 

de term „brownfield‟ in deze scriptie betekent.  

Er blijkt in Nederland geen 

algemeen aanvaarde definitie te 

zijn van de term „brownfield‟. De 

meest volledige definitie van 

brownfields wordt gegeven door 

Alker: “A brownfield site is any 

land or premises which has 

previously been used or 

developed and is not currently 

fully in use, although it may be 

partially occupied or utilized. It 

may also be vacant, derelict or 

contaminated. Therefore a 

brownfield site is not available for 

immediate use without 

intervention” (Alker et al., 2000).  

De herontwikkeling van brownfields is een grote opgave in Nederland, dat tussen de 9.000 

en 10.000 hectares brownfield heeft. De herontwikkeling van brownfields is volgens Oliver 

(Oliver et al., 2005) ook een grote opgave in heel Europa, waar brownfields tussen 0,25% en 

Figuur 2.2: Criteria binnen de definitie van brownfield, bron: 

Alker et al., 2000. 

Figuur 2.1: PVA “Stap Hoofdstuk 2” 
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0,50% van de het grondgebied van Europese landen bedraagt. Aangezien Nederland een 

hoge bevolkingsdichtheid heeft en probeert het buitenstedelijk groen te beschermen, is de 

herontwikkeling van brownfields vooral in Nederland een belangrijk opgave.  

Zoals te zien in figuur 2.2 zijn brownfields rurale of stedelijke gebieden, met of zonder 

gebouwen, die al eerder zijn ontwikkeld en momenteel niet meer in gebruik zijn. Er zijn ook 

een aantal kenmerken die vaak aan de definitie van een brownfield toe worden gevoegd, 

maar die niet altijd van toepassing zijn. Kenmerken zoals bodemverontreiniging of het 

leegstaan van een gebied zijn dus niet essentieel voor de definitie van „een brownfield‟. 

Brownfield is het tegenovergestelde van de term „greenfield‟. Greenfields zijn uitleglocatie die 

juist nog nooit eerder ontwikkeld zijn zoals de Nederlandse VINEX-locaties van de afgelopen 

jaren.  

Urban Brownfields zijn in de Nederlandse context gebieden in steden waar in vroegere tijden 

verschillende industriële activiteiten zijn ontwikkeld. Het gaat vaak om in onbruik geraakte 

bedrijventerreinen met sterk verouderde of veranderde industrietakken. Zonder volledige te 

willen zijn kan hierbij gedacht worden aan vervaardiging van elektrische apparaten, 

mijnbouw, metaal, scheepswerven, haventerreinen en gasfabriekterreinen. Na lange 

perioden van bloei zijn de bedrijven en de infrastructuur verouderd en de behoeften van de 

huidige generatie veranderd. Wat rest zijn verlaten bedrijventerreinen. 

Het uitblijven van vernieuwing van deze gebieden heeft een groot effect, niet alleen in het 

gebied zelf maar ook in de directe omgeving. Negatieve sociale en economische 

verschijnselen die leiden tot verder fysiek verval, verslechtering van het verblijfklimaat en 

criminaliteit. Uiteindelijk kan er een negatieve spiraal ontstaan van elkaar versterkende 

processen (Straalen 2006). 

Hierdoor is het belangrijk voor gemeenten om medewerking te verlenen aan de 

herontwikkeling van binnenstedelijk brownfields om zo een positieve spiraal te creëren in 

plaats van een negatieve spiraal. 

2.2 De (her)ontwikkeling van brownfields 

De herontwikkeling van brownfields gebeurt op veel verschillende schaalniveaus. De 

kenmerken van Brownfields zijn al weergegeven (figuur 2.2), bij de herontwikkeling van 

brownfields moet met deze kenmerken rekening gehouden worden. Vooral in de grote 

gebiedsontwikkelingen is de herontwikkeling hierdoor complex. Deze complexiteit bestaat 

dus uit een aantal factoren. Zonder volledigheid te ambiëren zijn de volgende kenmerken 

van de herontwikkeling van brownfields te onderscheiden: 

 Door bodemverontreiniging moet er eerst grondsanering plaatsvinden voordat de 

grond opnieuw gebruikt kan worden. De planning die voor de bodemsanering 

gemaakt wordt, wordt vaak niet gehaald en hierdoor ligt het terrein vaak langer braak 

dan gepland; 

 Indien de bestaande gebouwen historische waarde hebben zal er hiermee rekening 

gehouden moet worden zowel tijdens de sloop van het gebied als tijdens het 

ontwerpen van nieuwe plannen voor het gebied; 
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Figuur 2.3: Stedenbouwkundig plan De Driehoek,  
bron: Jo Coenen en co Architecten, 2009. 

 Door de grootte van een dergelijk project kunnen er ook politieke belangen ontstaan. 

Deze kunnen een draagvlak creëren of juist de ontwikkeling belemmeren; 

 Door het grootte aantal actoren dat vaak bij brownfields betrokken is, wordt de 

ontwikkeling vaak een onderhandelingsspel tussen de betrokken partijen. Brownfields 

waar alle grond en de herontwikkeling bij één partij ligt zijn eenvoudiger te 

herontwikkelen; 

 De ecologische hoofdstructuur van het gebied moet in evenwicht gebracht worden als 

deze verstoord is.   

 Doordat het gebied (gedeeltelijk) leeg komt te staan en een lange ontwikkeltijd heeft 

zal er tussentijds actie moeten worden ondernomen ten behoeve van een tijdelijk 

exploitatie; 

 Het gebied heeft vaak veel imagoschade opgelopen in de jaren voor de 

herontwikkeling en branding zal een belangrijk onderdeel van de herontwikkeling 

moeten vormen; 

 Doordat het een „nieuw‟ gebied wordt na de herontwikkeling zijn er veel 

mogelijkheden in de programmering van de functies in het gebied. Deze worden wel 

beperkt door de hoge kosten van saneringen en de vertraging die de herontwikkeling 

van Brownfields vaak oplopen. 

Uit deze punten volgt dat er veel veranderingen tijdens de gebiedsontwikkeling kunnen 

plaatsvinden. Deze veranderingen maken de gebiedsontwikkeling complex en maken het 

systematisch inspelen op veranderingen essentieel. Hierbij moet er dus door het 

programmamanagement gedraaid kunnen worden aan programmatische knoppen zoals het 

temporiseren van de gebiedsontwikkeling om in te spelen op grondsaneringen, 

marontwikkelingen e.d. Belangrijk is om een gebied neer te zetten met een sterke identiteit 

die levendigheid met zich meebrengt zodat het gebied een plaats krijgt binnen de stad. De 

herontwikkeling van brownfields is essentieel voor steden. De voordelen van de restoratie en 

herontwikkeling van brownfields kunnen divers zijn. Zowel economische, sociaal, als op het 

vlak van het milieu en het herstel van milieuomstandigheden. Er is plaats voor de 

ontwikkeling van grond voor woningbouw of 

commerciële doeleinden, het creëren van 

banen en de groei van belastinginkomsten voor 

alle niveaus binnen de overheid. Dit vermindert 

de druk op centrumstedelijk gebied om uit te 

breiden in greenfields (NRTEE 2003 in: Chen 

et al. 2008). 

2.3 Strijp-S als Brownfield 

Zoals eerder vermeld is het huidige beleid van 

de overheid (Ministerie van VROM, 2004) om 

het grootste deel van de bouwproductie binnen 

de bestaande stadsgrenzen te realiseren. Dit 

heeft ook in Eindhoven geleid tot een zoektocht 

van ontwikkelaars om binnenstedelijk 
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bouwgronden te verwerven. Strijp-S is een van deze bouwgronden en op het moment 

waarschijnlijk de meest complexe bouwopgave in Eindhoven. Deze herontwikkeling wordt 

dan ook gekenmerkt door een groot aantal betrokken partijen en belangen. 

Strijp-S zal hier worden beschreven aan de hand van de, in paragraaf 2.2, beschreven 

kenmerken van brownfields. Hiermee wordt het theoretische kader beschreven voor de 

casus: De herontwikkeling van het centrale gebied op Strijp-S „De Driehoek‟. (zie figuur 2.3) 

Het Klokgebouw, dat officieel buiten de Driehoek valt, wordt in dit onderzoek ook als 

onderdeel gezien van het gebied. Aangezien dit gebouw belangrijk is in het kwartiermaken in 

het gebied. 

Strijp-S is een stedelijk herontwikkelings- 

gebied in Eindhoven. Het gebied is destijds 

ontwikkeld als productieterrein voor Philips. 

Het terrein is ca. 27 hectare groot en heeft 

een grote diversiteit aan gebouwen, 

uiteenlopend van grote gebouwen (zoals 

het Klokgebouw en de Hoge Rug) tot 

kleinere gebouwen (zoals het Ketelhuis en 

de Machinekamer). Verder is er nog een 

grote verscheidenheid aan fabriekshallen, 

maar deze zijn voor een groot deel al 

gesloopt en de rest zal gesloopt worden. De gebouwen van de hoge rug (gebouw SAN, 

gebouw SBP en gebouw SK) en het klokgebouw hebben een status als rijksmonumenten en 

worden behouden en gebruikt in de herontwikkeling van het gebied. Ook het Ketelhuis en de 

Machinekamer blijven behouden. Deze hebben geen monumentenstatus, maar hebben wel 

de industriële uitstraling die het gebied nodig heeft. 

 

 

Het belangrijkste kenmerk van een brownfield is dat het gebied al eerder ontwikkeld is. Om 

het karakter van Strijp-S te beschrijven zal kort de historie van het terrein worden toegelicht. 

Met de komst van Philips werd Eindhoven een stad. Philips bracht de industrie die mensen 

aantrok en Eindhoven van werkplekken voorzag. Strijp-S was een belangrijk onderdeel van 

de industriecomplexen van Philips. In een periode van vijftien jaar, tussen 1915 en 1930, 

Figuur 2.4: Machinekamer, bron: Onna, 2002. 

Figuur 2.5: Het Klokgebouw, bron: Onna, 2002. 
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werd hier door Philips een industriecomplex gerealiseerd met een verzameling industriële 

gebouwen. In de bloeiperiode van Philips werkten ongeveer 10.000 mensen op Strijp-S. De 

bedrijvigheid die in de eerste helft van de twintigste eeuw op het 27e hectare grote terrein 

heerste was destijds kenmerkend voor de economie in Eindhoven. En ondanks dat deze 

nijverheid tot het verleden behoort, blijft dat verleden, dat in het teken stond van de industrie 

en werd gekenmerkt door uitvindingen, massaproductie en lichamelijk arbeid, nog steeds 

onze visie bepalen. Het hart van het gebied waren de gebouwen waar de productie 

plaatsvond. Met apparatenfabriek de Hoge Rug (gebouwd omstreeks 1927-1930), destijds 

de grootste radiofabriek ter wereld. Met het Keramiekgebouw (gebouwd omstreeks 1926) en 

het NatLab (oorspronkelijk gebouwd omstreeks 1922). Met het Klokgebouw (gebouwd 

omstreeks 1929), eerst bekend onder de naam Philitefabriek die verwijst naar de Philips-

variant van bakeliet die er werd vervaardigd. Later, tijdens de tweede wereldoorlog, werd het 

Veemgebouw gerealiseerd (1941-1942): een opslagplaats, maar met mogelijkheden. Deze 

gebouwen bij elkaar leveren een divers aanbod aan industrieel erfgoed.  

 

 

Het beleid van Philips veranderde na de zware economische periode in de jaren ‟80 en 

Philips begon industrieel vastgoed te verkopen. Na een moeilijke periode in slechte 

economische tijden in de jaren tachtig werd er in 1997 door Philips ook besloten om zijn 

internationale hoofdkantoor naar Amsterdam te verplaatsen en steeds meer industrieel 

Figuur 2.6: Hoge Rug en Veemgebouw(links), bron: Onna 2002. 
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vastgoed af te stoten. Philips trekt nu haar bedrijfsactiviteiten langzaam terug uit Strijp S. Het 

gebied wordt, na meer dan honderd jaar, teruggegeven aan de stad Eindhoven en de 

Eindhovenaren. Op de grond waar Eindhoven een stad werd, vindt nu opnieuw een 

stedelijke ontwikkeling plaats. De voorgaande twee alinea‟s zijn gebaseerd op Onna, 2002 

en Trudo, 2007.  

 

Strijp-S ligt op een goed bereikbare locatie in Eindhoven (zie 

figuur 2.7), ongeveer één km van het centrum en aan de 

rondweg, dus goed bereikbaar met de auto. Verder heeft het 

een eigen treinstation (station Beukenlaan) en zal er weldra een 

HOV-buslijn met twee stops op Strijp-S zijn. Strijp-S is dus een 

kans voor Eindhoven om een verlaten stuk van Eindhoven, 

waar vroeger niemand in mocht zonder pasje, weer nieuw leven 

in te blazen. In dit proces kan Eindhoven zich deels opnieuw 

uitvinden en zich profileren ten opzichte van andere steden. Er 

kan een nieuwe leefomgeving gecreëerd worden die Eindhoven 

versterkt en een stedelijk gebied ontwikkeld dat Eindhoven een 

groei-impuls geeft. Eindhoven als Brainport, met een creatief 

leefmilieu.  

Bij de herontwikkeling van het gebied moet rekening worden gehouden met de eerder 

besproken gebouwen. Deze hebben een historische waarde, omdat zij de ontwikkeling van 

Eindhoven laten zien en een aantal gebouwen zijn dan ook als rijksmonumenten 

gekenmerkt. Zowel bij de sloop als bij het nieuwe ontwerp moet hier rekening mee gehouden 

worden met de gebouwen van de Hoge Rug en moeten deze gebouwen geïntegreerd 

worden in het nieuwe ontwerp van het gebied. Zodat er een gebied ontstaat met een mix van 

oud en nieuw. 

Ten gevolge van de industriële achtergrond heeft het 

gebied Strijp-S ook bodemverontreiniging, zowel 

puntverontreiniging als hele vlekken die gesaneerd 

moeten worden. Om de bodemsanering in goede banen te 

leiden en de grond uit te geven aan ontwikkelende partijen 

is de gemeente samen met Volker Wessels in de 

grondexploitatie van het gebied gestapt in de vorm van 

„Park Strijp Beheer‟. Deze geven de gronden na sanering 

uit aan de ontwikkelende partijen.  

De ecologische hoofdstructuur van Strijp-S is in de 

ontwikkeling van het Philipsterrein niet aangetast en hier 

zijn dus geen problemen mee bij de herontwikkeling van 

dit gebied. 

Sinds Philips is begonnen zich langzaam uit het gebied 

terug te trekken staan er steeds meer gebouwen leeg. 

Een duidelijk kenmerk van Brownfields. De negatieve 

effecten hiervan worden tegengegaan door kwartier te 

Figuur 2.8: Het Ketelhuis,  

bron: Onna, 2002. 

Figuur 2.7: Locatie Strijp-S  
(gele vlak), bron: Trudo. 
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maken op Strijp-S en delen van gebouwen in tijdelijk exploitatie uit te geven, zodat het imago 

van het gebied hier niet verder onder lijdt.  

 

Ook branding is een belangrijk aspect in de herontwikkeling. Dit gebeurd bij Strijp-S al door 

publiciteit en billboards, maar vooral ook door de evenementen die er georganiseerd worden. 

Er wordt getracht zoveel mogelijk publiek al bekend te maken met het gebied, zodat mensen 

de ontwikkeling in de gaten houden en partijen naar het gebied komen zodra het interessant 

voor hen wordt. 

Het gebied heeft op het moment geen vastgelegde programmering, dus alle programma‟s 

zijn nog mogelijk voor het gebied. Door middel van een sterk concept kan het gebied nieuw 

leven ingeblazen worden. Dit wordt wel belemmerd door hoge kosten en vertragingen die 

opgelopen kunnen worden door bodemsaneringen en doordat er politiek draagvlak 

gecreëerd moet worden voor de ontwikkeling. Doordat het een groot project is dat een grote 

impact zal hebben op Eindhoven is het een belangrijk punt bij nieuwe verkiezingen en door 

tegenstrijdige belangen kan er hierdoor extra vertraging ontstaan. Het tegenovergestelde is 

ook denkbaar, dat door de grote impact van de ontwikkeling er in de gemeentelijke politiek 

juist sneller een draagvlak is, dat de ontwikkeling en de procedures die het gebied moet 

doorlopen, juist versoepelt. 

Strijp-S heeft behalve de politiek nog een groot aantal anderen betrokken partijen zoals 

woningcorporaties, bedrijven, ontwikkelaars, etc. Dit grote aantal actoren maakt de 

herontwikkeling complex. Elke partij heeft zijn eigen insteek in de ontwikkeling en deze 

kunnen tegenstrijdig zijn met het belang van het gebied. Hierdoor kunnen vertragingen 

ontstaan en ontstaat er de kans dat de deelgebieden niet meteen op elkaar aansluiten. Een 

goede sturing en communicatie zijn hierbij dus essentieel. Dit zal voornamelijk gebeuren 

door Park Strijp Beheer. 

De kenmerken van een brownfield (zie paragraaf 2.2) blijken van toepassing op Strijp-S. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat Strijp-S een brownfield is en daarmee ook de 

complexiteit heeft die gepaard gaat met een dergelijke herontwikkeling. Dit heeft grote 

invloed op de managementmethode van een dergelijke gebiedsontwikkeling. Om de 

herontwikkeling van een brownfield te laten slagen is het nodig om een sterk concept te 

hebben bij de herontwikkeling. In het volgende hoofdstuk zal er daarom in worden gegaan op 

de ambitie om creatieve economie te gebruiken in de herontwikkeling van Strijp-S.  
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3 Creatieve economie als ambitie 

Strijp-S moet een gebied worden 

met een sterke identiteit. De 

Driehoek is het centraal gelegen 

deel van het gebied en zal sterk 

het beeld bepalen dat Strijp-S 

uitstraalt. Het concept van De 

Driehoek is: “Hart van Brainport.” 

Dit concept heeft als peiler het 

creëren van een creatief milieu 

waar creatieve bedrijvigheid het 

kloppend hart van vormt. In dit 

hoofdstuk zal de creatieve 

economie onderzocht worden en 

wat deze voor invloed heeft op 

het programmatisch managen 

van gebiedsontwikkeling. In de eerste paragraaf zal er gedefinieerd worden wat creatieve 

economie is. Dit zal daarna uitgediept worden met termen en definities die hier mee 

samenhangen. Vervolgens worden de randvoorwaarden voor een creatief milieu vastgesteld 

en wat dit voor invloed heeft op het programmanagement van een dergelijk gebied. In de 

laatste paragraaf worden referentieprojecten beschouwd en worden hier conclusies en 

leerpunten uitgetrokken voor programmamanagement van een gebiedsontwikkeling met 

creatieve bedrijvigheid als motor voor de ontwikkeling.  

3.1 Wat is Creatieve economie 

Het begrip „creatieve stad‟ heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Veel steden 

in Nederland willen „De creatieve stad‟ worden en zijn op zoek naar mogelijkheden om 

dichter bij dit doel te komen. Waar komt deze „hype‟ opeens vandaan en hoe heeft deze 

invloed op gebiedsontwikkeling en de ontwikkeling van steden? 

De herkomst van het gedachtegoed ligt in een publicatie van Jane Jacobs die haar boek 

„The Life and Death of Great American Cities‟ publiceerde in de jaren `60 (Jacobs, 1962). 

Ver haar tijd vooruit bepleit zij hierin de compacte stad waar in een willekeurige buurt zowel 

gewoond, gewerkt als gerecreëerd kan worden. Peter Hall is een andere auteur die in deze 

context vaak naar voren komt. Zo schrijft Hall over een nieuwe renaissance van de stad, 

over een nieuwe economie die de samenleving verandert en over de nieuwe maatschappij 

die de stad transformeert. Het meest belangrijke aspect is dat Hall de stad ziet als de 

belangrijkste motor van de economie en dus niet als gebruiksmiddel voor de economie. 

(Franke & Verhagen, 2005) 

Er is over dit onderwerp veel gepubliceerd met veel uiteenlopende meningen variërend van 

„Creatieve economie als hype‟ tot „creatieve economie als verlossend concept‟. Uit het 

verrichte literatuuronderzoek kan geconcludeerd worden dat de creatieve economie een 

belangrijke factor is bij de herontwikkeling van brownfields. In deze gedachtegang is de 

algemene theorie hier beperkt tot de auteurs die de strekking van deze trend het beste 

weergeven en is er geen discussie opgenomen aangaande het onderwerp.   

Figuur 3.1: PVA “Stap Hoofdstuk 3” 
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De essentie is het woord „creativiteit‟.  
Dit begrip wordt goed verwoord door de Hongaars-Amerikaanse psycholoog Mihaly 

Cziksentmihalyi „creativiteit is iets tot stand brengen dat werkelijk nieuw is en waardevol 

genoeg wordt geacht om aan de cultuur toegevoegd te worden, maar wil het idee effect 

sorteren dan moet het verpakt worden in een taal die anderen kunnen begrijpen, moeten 

deskundige op het gebied ermee akkoord gaan en dient het tenslotte opgenomen te worden 

in het culturele gebied waar het thuishoort‟ (Franke & Verhagen, 2005). Hier wordt dus 

duidelijk creativiteit omschreven in twee delen, namelijk het bedenken van iets nieuws en het 

zorgen dat dit in de samenleving geaccepteerd en gebruikt wordt.  

De creatieve economie als trend werd wereldwijd toen Richard Florida in 2002 zijn boek „The 

rise of the creative class‟ uitbracht. Dit boek wordt ook gezien als de inspiratiebron voor 

stadsbestuurders overal om een creatieve stad te willen zijn. Er zal hier kort op zijn theorie 

ingegaan worden. De theorie heeft drie uitgangspunten die hieronder worden toegelicht.  

Het eerste punt is dat technologie een deelverzameling is van een bredere klasse van 

menselijke activiteiten, te weten „creativiteit‟. Creativiteit is er in talloze vormen. Uiteraard is 

technologische creativiteit – ons vermogen om nieuwe producten en processen te bedenken 

– cruciaal. Maar daarnaast heb je ook creatieve mensen nodig in commerciële innovaties of 

esthetische, stilistische, culturele, artistieke of muzikale innovaties. Net zo goed als 

burgerlijke, politieke en bestuurlijke creativiteit. 

Het tweede punt is dat creativiteit in iedereen zit. We moeten het niet alleen hebben van een 

selecte elite van toptalenten. Er moet juist geprobeerd worden de creativiteit in iedereen aan 

te boren. Creativiteit komt voort uit mensen en is overal aanwezig. Het is van belang om juist 

de creativiteit in alle mensen aan te spreken. Een enorm deel van onze culturele en 

technologische productie ontstaat niet waar we die verwachten. Het grootste deel gebeurt 

niet in de research & development afdelingen van grote bedrijven, maar juist op straat waar 

er vrijheid voor mensen is om te ontdekken en hun creativiteit de vrije loop te laten. Hiervoor 

is het belangrijk om het juiste klimaat te scheppen in een gebied. Dit juiste klimaat, waar de 

creativiteit in iedereen aangesproken wordt, heeft als basis creatieve bedrijvigheid nodig. 

Daarom is het van essentieel belang om creatieve beroepen naar het gebied te trekken. 

Het derde punt gaat over de positie die „de plaats‟ inneemt in de maatschappij. Als creativiteit 

een economische kracht is en mensen de economische inbreng vormen, dan zijn mensen de 

nieuwe bron van grondstoffen. Hoe kunnen we in het creatieve tijdperk de zaken zo 

organiseren dat we succes hebben, kunnen concurreren en er wel bij varen? Hier komen 

herstelprojecten voor oude industriegebieden (brownfields) om de hoek kijken, evenals je 

stad, je gemeenschap en je buurt. Hier gaat het om „plaats‟. De steden zijn nu belangrijker 

dan ooit. Potentiële werknemers zoeken naar een plaats waar iets gebeurt waar ze zich 

goed voelen en aan hun behoeften wordt voldaan. „Plaats heeft de plaats ingenomen van de 

industriële onderneming als centrale organiserende factor van onze tijd‟ (Florida, 2002). 

Mensen blijven niet meer hun hele leven bij dezelfde baan, maar hoppen vaak elke paar jaar 

en juist dat maakt „plaats‟ als bindend geheel zo belangrijk. De essentie van de verandering 

naar creatieve steden is het feit dat, anders dan in het verleden, niet meer de 

beschikbaarheid van werk de woonkeuze bepaalt voor potentiële werknemers. Het talent zal 

zich nu juist vestigen in de stad die het beste inspeelt op hun behoeften en hier zullen de 

bedrijven dan naartoe trekken (Florida, 2002). 
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3.2 Termen en definities 

In de literatuur over creativiteit zijn er tal van begrippen die allemaal met elkaar 

samenhangen zoals creatieve economie, creatieve industrie, creatieve stad, creatieve klasse 

en creatieve beroepen. Er zal hier geprobeerd worden de essentie hiervan weer te geven en 

de termen voor deze scriptie een duidelijke definitie en plaats te geven.  

De essentie van het verhaal is de creatieve klasse. Het gaat hier om een sociale en 

economische verschuiving in de maatschappij, waar creatieve economie steeds meer aan 

kracht wint ten opzichte van o.a. de maakindustrie. 

De creatieve klasse bestaat uit mensen die economische waarde toevoegen door hun 

creativiteit. De definitie is gezien vanuit het feit dat deze mensen zichzelf organiseren in 

sociale groepen en een gemeenschappelijk identiteit gebaseerd op hun economische 

functie. Sociale, culturele en consumptiepatronen vloeien hier allemaal uit voort.  

De creatieve klasse bestaat uit creatieve beroepen en is volgens Florida‟s definitie in te 

delen in twee groepen, namelijk de „creative core‟ en de „creative professionals‟. De creative 

core bestaat uit beroepen zoals wetenschappers, ingenieurs, universiteit professors, poëten 

en schrijvers, artiesten, entertainers, designers en architecten, maar ook de mentale leiders 

zoals denktanks, culturele figuren, editors, analisten en opiniemakers. De lijst is eindeloos, of 

het nu filmmakers of architecten zijn, ze produceren allemaal nieuwe vormen of designs die 

makkelijke verspreidbaar en goed over te brengen zijn. En ze worden allemaal betaald om 

creatief te zijn. 

Behalve deze „creatieve core‟ zijn er ook nog de „creative professionals‟. Deze groep werkt in 

een brede range van kennis intensieve industrieën zoals high-tech sectoren, financiële 

services, gezondheidszorg en bedrijfsmanagement. Deze mensen zijn bezig met het creatief 

oplossen van problemen. Deze mensen komen soms met nieuwe methodes of producten die 

wijdverspreid geaccepteerd worden, maar dat is geen onderdeel van hun werkomschrijving. 

Zelfstandig werken en denken is dat wel. 

ETIN adviseurs heeft in 2003 een studie gedaan naar de creatieve economie in Eindhoven. 

Voor het onderzoek naar de creatieve industrie in de regio Eindhoven is besloten aan te 

sluiten bij de definitie zoals gehanteerd in het „Creative Industries Mapping Document‟ van 

het Britse Department for Media Culture and Sports (DMCS) uit 1998. Deze luidt: “Alle 

activiteiten die hun bestaansrecht danken aan eigen creativiteit, vaardigheden en talent, en 

die de potentie hebben om welvaart en banen te creëren door het genereren en/of 

exploiteren van intellectuele eigendom” (ETIN adviseurs, 2003). 

De indeling die in de studie voor de regio Eindhoven wordt aangehouden, is een 

samensmelting van de indelingen van het DMCS en die van Van Vliet. In tabel 3.1 worden 

de verschillen en overeenkomsten tussen de in de onderzoeken gehanteerde indelingen 

duidelijk gemaakt. 
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DMCS 1998 Van Vliet Regio Eindhoven 

Kunst en antiek Antiek Ambachten 

Architectuur Architectuur Architectuur 

Mode ontwerp Beeldende kunst Beeldende kunst en antiek 

Schrijven/uitgeven Boek en pers Schrijven en uitgeven 

Film en video Film en video Film, video en fotografie 

Interactieve leisure software Interactieve media (Leisure) software 

Software Musea  

Muziek Muziek Muziek 

Televisie en radio Omroep Televisie en radio 

Podiumkunsten Podiumkunsten Podiumkunsten 

Reclame Reclame Reclame 

Ontwerp Vormgeving Vormgeving 

Ambacht 
Groot- en detailhandel culturele 

goederen 
 

Tabel 3.1: Een vergelijking van de verschillende indelingen van de creatieve industrie, bron: Etin adviseurs, 2003. 

 

In principe zijn deze vrijwel gelijk, alleen de labels waarmee onderzocht is zijn anders. In 

deze scriptie zal er niet dieper op de verschillende indelingen worden ingegaan, maar 

bovenstaande tabel geeft wel een beeld van de grote verscheidenheid van beroepen die 

onder de term creatieve industrie vallen. De definitie zoals in de regio Eindhoven gebruikt is 

door ETIN adviseurs zal aangehouden worden bij verdere uitspraken over „de creatieve 

industrie‟ in Eindhoven. 

Uit het onderzoek blijkt dat er in Eindhoven een sterke basis van creatieven is, dit leidt tot de 

conclusie dat er voldoende draagvlak in Eindhoven is voor de ontwikkeling naar een 

creatieve stad. Hier zal in de volgende paragraaf dieper op in worden gegaan. 

Om duidelijk te hebben wat de verschillende „creatieve termen‟ inhouden worden er hier nog 

kort een aantal aangehaald. In principe draaien deze termen om hetzelfde principe. Er zijn 

mensen die bedrijfsmatig gebruik maken van hun creativiteit. Dit is creatieve bedrijvigheid. 

Deze mensen zijn samen de creatieve klasse. De creatieve economie hier is simpelweg het 

geheel aan economische activiteiten van deze creatieve bedrijvigheid. De creatieve sector of 

de creatieve industrie is ook bedrijvigheid van de creatieve klasse alleen dan vertaald in een 

sectorenanalyse zoals er ook de dienstensector is en de landbouwsector. Het belangrijkste is 

dat „de plek‟ belangrijk is voor deze creatieve mensen en dat plekken en steden proberen 

deze creatieve mensen aan zich te binden (Florida, 2002).  

3.3 Randvoorwaarden creatieve stad & creatieve milieus 

De creatieve stad is een stad die grote aantrekkingskracht heeft op de creatieve klasse. 

Richard Florida heeft in zijn boek „The rise of the creative class‟ drie essentiële kenmerken 

benoemd die een stad moet hebben om een creatieve stad te kunnen worden. Dit zijn 

Tolerantie, Technologie en Talent. Deze zijn in meerdere studies uitgewerkt tot een checklist 

voor de creatieve stad. In dit onderzoek wordt de onderstaande checklist gebruikt. Deze is 

opgesteld door van Loon (van Loon, 2008) op basis van het gedachtegoed van Richard 

Florida. 
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Een creatieve stad is een stad:  

 Met een hoge concentratie van mensen die deel uit maken van de „creative 

core‟(artiesten, muzikanten, architecten, schrijvers, journalisten, etc.); 

 Een hoge aanwezigheid van netwerken en clusters (informeel of formeel) in de 

„creative core‟ en tussen de creatieven en de „buitenwereld‟; 

 Waar (economisch) succesvolle samenwerkingsverbanden plaatsvinden tussen de 

„creative core‟ en de traditionelere zakenwereld en/of de publieke sector;  

 Met een hoge mate van tolerantie tegenover een grote verscheidenheid aan 

minderheden (homoseksuelen, immigranten, vrije denkers); 

 Met een divers cultureel leven en een grote verscheidenheid aan mogelijkheden in 

het nachtleven en de entertainment sector; 

 Met een sterke aantrekkingskracht op hoogopgeleiden en getalenteerde mensen – dit 

komt uiteraard voort uit de eerder genoemde eigenschapen; 

  Met mogelijkheden voor startende (creatieve) ondernemers om te experimenteren. 

(Dit betekent doorgaans niet teveel beperkingen and regulering van „bovenaf‟; 

 Met mogelijkheden in de gebouwde omgeving voor het vormgeven / ontwikkelen van 

creatieve niches, dit betekent doorgaans de aanwezigheid van lege industriële 

gebouwen, die dicht bij het centrum gelegen zijn; 

 Met een combinatie tussen „top-down‟ en „bottom-up‟ aanpak. Dit betekent dat lokale 

overheden zich bewust zijn van het aanwezige creatieve potentieel en bereid zijn de 

rol als facilitator op zich te nemen. Lokale overheden moeten zich bewust zijn van het 

feit dat creativiteit niet gepland kan worden van bovenaf, het kan wel gefaciliteerd 

worden. Dus de mogelijkheid voor de creativiteit kan geschept worden, maar de 

creativiteit zelf moet van onderaf komen. 

Deze checklist is ook toegepast op Eindhoven en hieruit zijn een aantal conclusies 

getrokken. Een aantal van deze punten is al voldoende aanwezig in Eindhoven, maar ook 

verscheidene punten moeten nog gerealiseerd worden. Volgende uit het onderzoek van 

ETIN (ETIN adviseurs, 2003) is er veel creatief talent in Eindhoven. De aanwezigheid van 

onderwijsinstellingen zoals de Technische Universiteit Eindhoven, de Fontys Hogeschool en 

de Design Academy zorgen voor een brede basis talenten. Sinds Eindhoven de weg in 

geslagen heeft met de slogan „leading in technology‟ met o.a. de High Tech Campus, is er 

ook een breder aanbod aan werkgelegenheid voor deze talenten. Eindhoven is het 

knooppunt binnen Brainport1. Waar een sterke economische en technologische identiteit 

voor de regio wordt neergezet. De 3e T(olerantie) wordt door van Loon ook voldoende 

geacht, deze is niet op alle vlakken optimaal, maar toch een solide basis om uit te breiden. 

Bepaalde aspecten van de creatieve stad zijn ook in mindere mate aanwezig in Eindhoven. 

Er is bijvoorbeeld geen dynamisch hoogstedelijk leefmilieu voor de creatieve klasse. Ook 

andere fysieke aspecten zoals een dynamisch nachtleven dat interessant is voor meerdere 

                                                
1
 Dit begrip wordt in paragraaf 5.2.1 toegelicht 
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doelgroepen en leeftijden, is in mindere mate aanwezig. Een ander aspect is de 

communicatie tussen de overheden en de creatieve bedrijven. Deze is nog onvoldoende en 

hierdoor staan kleine initiatieven, waar de creatieve bedrijvigheid op draait, nog te weinig op 

de politieke agenda.  

Duidelijk wordt dat er een aantal basisvoorwaarden al wel aanwezig zijn, maar dat er vooral 

op het ruimtelijke en programmatische vlak nog punten ontbreken. Strijp-S kan als gebied 

invulling geven aan deze niche die er in Eindhoven is. Strijp-S kan een hoogstedelijk 

leefmilieu creëren met een bijpassende programmering. Dit moet de ontmoetingen tussen de 

partijen van de Triple Helix2 bevorderen. Door het realiseren van een hoogstedelijk leefmilieu 

wordt het talent, afgestudeerd in Eindhoven, hierdoor ook aan Eindhoven gebonden. Dit 

dynamische hoogstedelijk gebied in combinatie met de mogelijkheid om bij technologisch 

vernieuwende bedrijven te werken zal de aantrekkingskracht van Eindhoven dermate 

verbeteren dat mensen zich aan de unieke identiteit kunnen spiegelen en het ambiëren om 

in Eindhoven te leven.  

Strijp-S, als creatief centrum van Eindhoven, kan dus een belangrijke toevoeging zijn voor 

Eindhoven en zelfs Eindhoven op de kaart zetten als creatieve stad. Het hierboven 

beschreven leefmilieu is van groot belang voor het slagen van een dergelijk gebied. Kraats 

stelt (Kraats, 2007) dat het van essentieel belang is dat het een grootstedelijk klimaat betreft, 

met vele ontmoetingsplaatsen en functies in een aantrekkelijke stedelijke ruimte. Vooral 

vrijetijdsbesteding en de belevenisindustrie (Leisure) zijn belangrijke onderdelen van deze 

stad. Centraal staat de ontmoeting in het gebied. De verschillende netwerken moeten dus 

netwerkknooppunten hebben waar ze elkaar ontmoeten. Daarbij hoort een boeiend 

stadsdecor, maar ook recreatie- en groengebieden. Verder is de aanwezigheid van hoger 

onderwijs essentieel, zodat er voldoende talent in het gebied is, zoals studenten en startende 

professionals. Ook aansprekende culturele voorzieningen en uitgaansgelegenheden zijn 

belangrijk. Veel van de creatieve bedrijvigheid zijn eenmanszaken of kleine ondernemingen 

met weinig personeel. De scheiding tussen wonen en werken is hier klein en 

woonwerkcombinaties zijn dus een belangrijk onderdeel van het programma. Dat er 

ontmoetingsplekken zijn is al genoemd, maar deze ontmoetingsplekken zijn ook essentieel 

voor Eindhoven als onderdeel van Brainport. Op deze plekken kunnen de ontmoetingen van 

de Triple-Helix plaatsvinden, zodat de bedrijven, de overheid en de universiteit als draaiende 

motor kunnen fungeren. De creatieve bedrijvigheid is dan de stimulans om dynamisch en 

innovatief te zijn. Kraats noemt in zijn onderzoek een aantal kenmerken van een creatief 

leefmilieu (zie tabel 3.2). De creatieven zoeken een gebied dat hoogwaardige ervaringen 

biedt en bovendien hun identiteit als creatieveling versterkt en bevestigt.  

Creatief leefmilieu Niet-creatief leefmilieu 

Buurten met een gemeenschapsgevoel 
Voorzieningen kleinschalig en gemengd 
Informele kunst, de „scenes‟ op straat 
„street-level‟ cultuur 
Levendig en divers straatbeeld 
Individuele sporten 

Uniforme nieuwbouwwijken 
Concert- en operazalen 
Traditionele cultuur en musea 
Buren met gelijke status of achtergrond 
Publiekssporten of teamsporten 

Tabel 3.2: Kenmerken van een creatief milieu in vergelijking met een niet creatief milieu, bron: Kraats, 2007.  
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Eindhoven als creatieve stad is dus een toekomstbeeld dat mede door Strijp-S gerealiseerd 

kan worden de komende jaren. Essentieel is dat Strijp-S inspeelt op de fysieke niche (het 

gebrek aan een hoogstedelijk leefmilieu) en zo het ruimtelijke en programmatische aspect 

invult voor de creatieve stad. Er is hier beschreven wat de kenmerken van een dergelijk 

gebied zijn en dit zijn dan ook een deel van de kwalitatieve voorwaarden voor de 

ontwikkeling van Strijp-S. In de volgende paragraaf zal er op in worden gegaan wat de 

functie is die de creatieve bedrijvigheid in de ontwikkeling van het gebied kan hebben. 

3.4 Creatieve bedrijvigheid en gebiedsontwikkeling 

Binnen de fysieke omgeving worden ervaring en identiteit steeds belangrijker. Niet louter 

functionele eisen bepalen de maat in de vormgeving van de omgeving, esthetische en 

ervaringsaspecten zijn minstens net zo belangrijk. Op die manier bouwt ook een stad een 

identiteit op waarin burgers zich idealiter herkennen en thuis voelen en bezoekers zich 

welkom heten. Een multifunctionele plek zogezegd. Brownfields lenen zich vaak voor een 

herontwikkeling tot een dergelijke plek. Opvallende is dat de bedrijvigheid die zich binnen 

deze gebieden vestigt, voor een belangrijk deel bestaat uit creatieve ondernemingen. Ook 

Nederland kent dit soort projecten zoals de Amsterdamse Westergasfabriek en de 

Rotterdamse Schiecentrale. De combinatie van eigentijdse architectuur en de aanwezigheid 

van een solide geschiedenis van de plek in de vorm van monumentale panden blijkt te 

zorgen voor een ideaal vestigingsklimaat voor creatieve mensen. Dit gaat vaak in combinatie 

met voorzieningen gericht op publiek, variërend van theaters en galeries tot showrooms, die 

direct aan creatieve bedrijven en instellingen zijn gebonden. Hierbij wordt er nog extra 

aandacht besteed aan de openbare ruimte als plek voor mensen om elkaar te ontmoeten en 

ideeën uit te wisselen, waardoor er veel interactie ontstaat in deze gebieden. (Franke & 

Verhagen, 2005) 

Uit literatuur blijkt dat de ontwikkeling van cultureel industrieel erfgoed (op brownfield-

locaties) een spin-off kan betekenen voor het gebied. Niet alleen voor de ontwikkeling van de 

brownfield zelf, maar ook voor de omliggende gebieden. De aanvulling die hierop gedaan 

wordt door van Straalen (Straalen, 2006) is dat een goede thematische verankering van de 

identiteit van het gebied en de aanwezige gebouwen en een juiste functionele invulling in de 

initiatieffase essentieel is voor het slagen van het plan.  

Creatieve bedrijvigheid heeft een directe relatie met de herontwikkeling van brownfields. 

Jane Jacobs maakte in de jaren ‟60 al de statement “Old ideas sometimes use new 

buildings: new ideas must use old buildings”. (Jacobs, 1962) Jacobs kon toen nog niet 

voorzien hoe waar dat statement was, omdat brownfields met daarop lege industriële 

gebouwen, pas de laatste decennia steeds populairder werden bij creatieve mensen 

(artiesten, designers, muzikanten en architecten) die op zoek zijn naar de creatieve niche in 

de stad (Loon, 2008). 

De herontwikkeling van een brownfield met creatieve bedrijvigheid als motor achter de 

ontwikkeling berust op het volgende globale scenario. De brownfield is een (grotendeels) 

leegstaand gebied en heeft daardoor een verslechterende reputatie en weinig tot geen 

bezoekers die naar het gebied komen. Door de projectontwikkelaar worden er creatieve 

functies naar het gebied gehaald met een extraverte inslag, dus bedrijven die weer mensen 

naar het gebied trekken, zodat het gebied weer een reputatie opbouwt als plek om te 

bezoeken. Deze creatieve bedrijven krijgen een gunstig contract, vaak lage huren en 
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mogelijk bijstand in het opzetten van een bedrijf onder bepaalde voorwaarden. Wel delen zij 

in het risico, omdat het gebied nog niet ontwikkeld is en de onzekerheid over de eindsituatie 

nog onzeker is. De economische waarde van het gebied en de grond is op dit moment in de 

ontwikkeling nog laag en het doel van de ontwikkelaar is om deze te doen groeien tijdens de 

herontwikkeling.  

Doordat het gebied weer een positief imago opbouwt en de creatieve bedrijvigheid die al 

aanwezig is gericht is op de 3 T‟s (Talent, Technologie en Tolerantie) (Florida, 2002) ontstaat 

er een gunstig vestigingsklimaat. Vooral de tolerantie speelt een grote rol. In dit klimaat 

groeit de creatieve bedrijvigheid en trekt dit ook nieuwe bedrijven aan die zich graag in dit 

milieu vestigen. De huren gaan omhoog en de waarde van de grond gaat ook omhoog. De 

creatieve bedrijven uit de eerste fase zijn met het gebied meegegroeid, zijn vaak 

professioneler en groter geworden en kunnen de nieuwe huurprijzen betalen. Nieuwe 

bedrijven zijn bereid in te stappen tegen marktconforme prijzen aangezien ze pas deelnemen 

in het gebied als het minder risicovol is. Nu er een leefmilieu ontstaan waar altijd iets 

gebeurt, worden de woningen op de markt gebracht in het gebied. Hier is de waardegroei 

van het gebied in opgenomen, dus de ontwikkelaar profiteert van de waardeontwikkeling die 

het gebied mee heeft gemaakt. Uiteindelijk is het in veel gebieden onbetaalbaar voor nieuwe 

creatieve bedrijven die willen starten en deze moeten daarom naar andere gebieden 

uitwijken. Indien dit niet wenselijk wordt geacht in het gebied, moet hier in het programma 

zorg voor worden gedragen, door ruimte hiervoor te reserveren of door langlopende 

contracten met overkoepelende instellingen aan te gaan, zodat deze nieuwe bedrijven een 

kans kunnen geven binnen het gebied. Zo is het wel mogelijk om het gebied bereikbaar en 

aantrekkelijk te houden voor alle lagen van de bevolking en geen gebied te creëren dat 

alleen toegankelijk is voor de elite en dat daardoor zijn creatieve identiteit verliest. 

De creatieve bedrijvigheid is dus vooral belangrijk als incubator in het begin van de 

gebiedontwikkeling. De brownfields, die vaak verlaten zijn en door bodemsaneringen een 

lang voortraject vergen voordat er nieuwbouw kan plaatsvinden, hebben kwartiermakers 

nodig. Kwartiermakers zijn (vaak tijdelijke) functies die zorgen dat gebouwen en/of gebieden 

niet verpauperen en een bepaalde levendigheid behouden. Dit zorgt ervoor dat er minder 

sprake is van vandalisme en dat het gebied geen slecht imago krijgt. Creatieve bedrijvigheid, 

waar we dan ook beginnende horeca toe rekenen, is bereid zich op plekken met een 

onzekere toekomst te vestigen. Belangrijk voor hen is dat er op dat moment sfeer, een 

historische uitstraling, flexibiliteit en doorgroeimogelijkheden zijn in het gebied. Maar het 

belangrijkste aspect is toch wel de mogelijkheid om een goede deal te maken met de 

projectontwikkelaar om in een vroeg stadium te beginnen met een lage huurprijs en in 

huurprijs mee te groeien met de ontwikkeling van het gebied. Deze deal is dus voor zowel de 

projectontwikkelaar als het creatieve bedrijf gunstig. De projectontwikkelaar krijgt een 

levendig gebied dat al in een vroeg stadium van de herontwikkeling een positief imago 

opbouwt en het creatieve bedrijf krijgt een goede deal door middel van lage huurkosten en 

dus meer ruimte om nieuwe concepten uit te proberen.  

Een andere belangrijke functie die minder permanent in het gebied aanwezig is maar wel 

een belangrijke kwartiermaker is, zijn festivals en evenementen. Deze evenementen zorgen 

dat het gebied meteen weer op grote schaal bekend wordt. Dit uiteraard met de juiste 

programmering, maar hierin kan de ontwikkelaar sturen. In het begin van de 

gebiedsontwikkeling zal het voornamelijk belangrijk zijn dat de evenementen veel positieve 

publiciteit genereren voor het gebied. Hierbij is nog alles mogelijk, want er zijn nog geen 



 

32 

bewoners en nog weinig bedrijven. Dus een groot aantal bezoekers en overlast zoals luide 

muziek zijn geen probleem. Naarmate de ontwikkeling verder vordert en er meer 

levendigheid komt door de permanente functies, zullen de evenementen kleiner moeten 

worden en meer in het gebied moeten passen. Dit neemt niet weg dat deze essentieel blijven 

voor de levendigheid in de herontwikkeling van een brownfield. De voorgaande twee alinea‟s 

zijn gebaseerd op het interview met David Jackson, 2009. 

Uit deze paragraaf blijkt dat creatieve bedrijvigheid tegenwoordig veel gebruikt wordt in 

herontwikkeling van brownfields. Wel moet er een duidelijk beeld zijn hoe de ontwikkelaar 

creatieve bedrijvigheid wil gebruiken en inpassen in de herontwikkeling en wat het uiteindelijk 

doel voor het gebied is. Is het essentieel dat het toegankelijk blijft voor alle lagen van de 

bevolking? En moet er altijd een dynamiek in het gebied blijven die zorgt dat er plaats blijft 

voor starters, zowel voor commerciële, als creatieve en op de woningmarkt? Dit zijn allemaal 

vragen die door de ontwikkelaar beantwoord moeten worden en in het managementplan 

opgenomen moeten worden. 

3.5 Referentieprojecten  

De herontwikkeling van een brownfield is altijd uniek door de randvoorwaarden van het 

specifieke project en de locatie. Ondanks dit, kan er veel geleerd worden van 

gebiedsontwikkelingen die ook dezelfde kenmerken hebben als De Driehoek. Die dus 

creatieve bedrijvigheid gebruiken in de herontwikkeling, een brownfield zijn en een lange 

looptijd hebben. Er worden drie projecten geëvalueerd aan de hand van een aantal punten. 

Hier worden conclusies uit getrokken voor de ontwikkeling van De Driehoek. De projecten 

zijn het Distillery District in Toronto, De Westergasfabriek in Amsterdam en het Lloydkwartier 

in Rotterdam. De referentieprojecten zijn allen bekeken op basis van de volgende punten: 

 Wat is de achtergrond van het gebied? 

 Wat is het concept van het gebied? 

 Hoe komen de verschillende fases van de ontwikkeling terug in deze projecten? 

 Wat waren de trekkers in de verschillende fases? 

 Hoe heeft de creatieve bedrijvigheid een rol gespeeld in de ontwikkeling van het 

gebied? 

 Wat was/is het programma van deze gebieden? 

 Wat zijn de leerpunten uit deze gebiedsontwikkelingen? 

 
3.5.1 Het Distillery District 

Het Distillery District is de herontwikkeling van een brownfield in Toronto. Het Distillery 

District is een voormalige whisky brouwerij van het bedrijf Gooderham en Worths. In 1832 

werd het opgericht door William Gooderham en James Worths. Uiteindelijk werd het gebied 

de grootste distilleerderij van het Britse koninkrijk. Noemenswaardig zijn de 44 gebouwen die 

op het terrein gebouwd zijn en een van de best bewaarde collecties van Victoriaanse 
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architectuur vormen. Uiteindelijk stopte het distilleren in het gebied en sinds 1990 was het 

gebied gesloten voor publiek.  

 

 

Er is een eerste poging gedaan tot het ontwikkelen van het gebied, maar deze mislukt 

doordat het niet mogelijk bleek te zijn genoeg commerciële partijen geïnteresseerd te krijgen 

in een leegstaand gebied. Hierna nam „Cityscape Development‟ het project over als 

ontwikkelaar en besloot een andere 

weg in te slaan. Zij ontwikkelden een 

concept voor het gebied met als 

dragers kunst, cultuur en 

entertainment. Ze gebruikte de 

creatieve klasse om het gebied een 

impuls te geven en levendigheid te 

creëren in het gebied. In veel van 

dergelijke commerciële her-

ontwikkelingen wordt de creatieve 

bedrijvigheid gebruikt om het gebied 

een impuls te geven, maar zodra het 

huurniveau stijgt, is er geen 

(betaalbare) plaats meer voor deze 

bedrijven. In het Distillery District is 

er ook in de latere stadia van de herontwikkeling ruimte opgenomen voor deze bedrijven om 

toch ook starters in het gebied te behouden. In de eerste fase van het project is er contact 

gezocht met non-profit organisaties. Hierbij werd er al in een vroeg stadium een deal 

gesloten met de „artist non-profit group‟, die 5.000m² vloeroppervlak afnamen om 

kunstenaars te accommoderen. Verder deed Cityscape Development de benodigde 

restoraties om het gebied weer een verzorgde uitstraling te geven. Ze begonnen met 8.000 

m², dat verhuurd was, exclusief nieuwbouw. In het concept was vastgelegd dat er geen grote 

Figuur 3.3: Foto the Distillery District, bron: W. Hofman.  

Figuur 3.2: Plattegrond van the Distillery District, bron: www.thedistillerydistrict.com 
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franchises en ketens naar het gebied gehaald zouden worden en dus richten ze zich op 

kunstgaleries. Terwijl in eerste instantie was verwacht dat het 5 jaar zou duren voordat het 

gebied open kon voor publiek, bleek dit al in 18 maanden realiseerbaar te zijn.  

Om het gebied op de kaart te zetten werd er besloten gedurende de zomer een uitgebreid 

evenementenprogramma neer te zetten om de imagoschade die het gebied geleden had te 

verminderen en het gebied opnieuw op de kaart te zetten in Toronto. In het begin kon alles 

qua programmering. Hier is het eerste festival, Woofstock, een voorbeeld van als evenement 

volledig gericht op honden. Maar dit evenement bracht wel veel mensen naar het terrein. De 

retailers hadden hier misschien nog geen direct profijt van, waarschijnlijk alleen hinder, maar 

op de lange termijn is het gebied met zulke evenementen wel bekend geworden. De 

gangmakers van het eerste uur 

waren kunstgaleries, een 

koffiehuis, horeca en de 

openbare ruimtes met invulling. 

De retailers die in het begin 

naar het gebied werden 

gehaald, hadden allemaal 

dezelfde insteek. Ze deelden in 

het risico of het gebied zou 

slagen of niet. Ze moesten hun 

eigen ruimtes renoveren en 

inrichten, maar ze werden wel 

tegemoet gekomen in de 

kosten. Vooral in het begin 

hoefden veel bedrijven alleen 

maar gas water en licht te betalen als huurprijs. Ze moesten wel een bedrijfsplan 

presenteren, waaruit duidelijk werd dat zij binnen enkele jaren markthuur zouden kunnen 

betalen. De belangrijke trekker voor entertainment in het begin was het theater dat in de loop 

van de eerste fase gerealiseerd werd in het gebied. Dit is grotendeels bekostigd door 

subsidies, waardoor 15 miljoen dollar bijgelegd werd voor de bouw. 

Nu in de tweede fase zijn de markthuren veelal bereikt 

en is er een begin gemaakt met de nieuwbouw. Er is 

35.000m² verhuurd, exclusief nieuwbouw. De eerste 

woontoren van 40 verdiepingen is opgeleverd en meer 

nieuwbouw volgt. Nu er een constante levendigheid is 

in het gebied komen de bedrijven, die geen risico 

wilden lopen in de eerste fase, toch naar het gebied 

toe. Deze kunnen, en moeten, in deze fase de 

markthuur betalen. Waar het eerst alleen kleine 

eenmanszaken waren die in het gebied gevestigd 

waren, zijn er nu grotere bedrijven. Deze zijn wel 

allemaal werkzaam in de creatieve sector, 

bijvoorbeeld: Design, architectuur e.d. Alle retailers die 

zijn aangetrokken hebben hun eigen aantrekkings-

kracht en hun eigen klanten. De unieke shops zoals 

een chocolaterie, een brouwerij van speciaalbier en 

een unieke bakker zorgen voor unieke bezoekers in 

Figuur 3.4: Foto the Distillery District, bron: www.spotlighttoronto.com  

Figuur 3.5: Foto the Distillery District,  

bron: www.topleftpixel.com  



 

35 

het gebied. Het evenementenprogramma verandert ook met het gebied mee, waar het eerste 

grote evenementen waren, met geen of nauwelijks beperkingen qua parkeerplaatsen en 

geluidsoverlast, zijn er nu de bewoners en retailers om rekening mee te houden. Dus de 

evenementen worden kleinschaliger en meer bij het gebied passend, maar blijven een 

essentieel onderdeel van het programma. Een nieuwe functie die naar het gebied komt is de 

Wereldsupermarkt. Voor dit concept is gekozen, omdat deze een grote verscheidenheid aan 

exclusieve producten heeft en daardoor een draagvlak ook buiten het gebied. 

De ambitie van Cityscape Development in de derde fase is om meer dan 100 retailers in het 

gebied te krijgen en om de 44 monumentale gebouwen volledig te benutten. Nu staan er nog 

enkele leeg die nog herontwikkeld moeten worden. Er zijn nog twee woontorens gepland en 

nog een Retail/kantoren strook aan de rand van het gebied zodat het een levendig deel van 

downtown Toronto wordt. Het doel is om een bestemming te worden waar mensen naartoe 

gaan en weten dat ze daar een paar uur vermaakt worden met shoppen, kunstgaleries, 

restaurant en barretjes en een theater. Ook een hotel hoort hier nog bij zodat het een “dagje 

uit” kan worden voor bezoekers.  

In het interview met David Jackson, programmamanager van het gebied, kwamen er nog 

een aantal zaken naar voren.  

 De ontwikkelstijl en het programmamanagement van Cityscape Development is meer 

gericht op het inspelen op ontwikkelingen in de markt dan op theoretisch 

onderbouwde uitgangspunten. Er zijn bijvoorbeeld geen streefgetallen qua aantal 

bezoekers of bandbreedtes voor functies vastgesteld, maar meer een concept in de 

trant van „er moet een mix zijn van functies en alle functies moeten aanwezig zijn: 

Wonen, kantoren, retail en leisure. Dit alles met een creatieve inslag‟;  

 De openbare ruimtes zijn een essentieel onderdeel van de ontwikkeling. Het Distillery 

District heeft de grootste Patio in Toronto, waar een combinatie van entertainment en 

horeca plaatsvindt. Ook ruimte voor kleine evenementen zoals trouwerijen en 

autoshows zijn belangrijk; 

 De retailers moeten elkaar aanvullen en niet elkaars handel afpakken. Het moeten 

unieke shops zijn met een eigen klandizievoor het gebied;  

 Er is een contract aangegaan voor een vaste lage huurprijs voor de komende 20 jaar 

met Artscape voor 5.000m². Uiteraard wordt dit (goedkopere) deel van het gebied 

betaald door de hogere huren van de andere huurders, die juist naar dit gebied 

komen voor het creatieve milieu dat ontstaan is door de creatieve klasse die de lage 

huren betaald.  

 Er zijn geen scenario‟s maar tijdens slechtere periodes wordt er gekeken naar de 

markt en wordt er hier op ingespeeld door lagere huurprijzen e.d. om toch huurders 

naar het gebied te trekken;  

 Belangrijk voor het gebied is om hip te blijven, vernieuwend, dynamisch en vooral 

een eigen identiteit te hebben.  
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 De trekkers van het gebied waren de horeca, galeries, evenementen en het theater in 

de eerste fase. Daarna in de tweede fase werden dit de unieke shops en in de derde 

fase zullen dit de voorzieningen, de woningen en eventueel een hotel zijn. 

Bovenstaande paragraaf is gebaseerd op het interview met David Jackson, 2009 en 

informatie van www.thedistillerydistrict.com 

3.5.2 De Westergasfabriek 

Het Westergasfabriekterrein verloor in de tweede helft van de 20e eeuw haar functie. Toen in 

de jaren ‟60 het gebruik van kolen gewonnen uit „stadsgas‟ vervangen werd door aardgas, 

werd het 14 hectare grote, terrein van de Westergasfabriek overbodig. Sinds de jaren ‟80 

gingen er al geluiden op voor de herontwikkeling van het terrein, maar pas in 1996 werd het 

definitieve ontwikkelingsplan van Cultuurpark Westergasfabriek opgesteld. De basis van het 

concept was: Cultuur, park en bedrijvigheid.  

 

 

Het gebied is in 1999 voor een symbolisch bedrag overgedragen in eigendom van het 

stadsdeel aan projectontwikkelaar MAB. MAB heeft wel een aantal contractueel vastgelegde 

punten na te komen zoals het invullen van het gebied met culturele bedrijvigheid met een 

bepaalde huurgrens. Zo blijft het gebied betaalbaar voor de creatieve sector. Een andere 

verplichting is dat er 6 evenementen per jaar gehouden mogen worden.  

In de eerste fase tijdens de tijdelijke exploitatie werden er veel evenementen georganiseerd 

om het gebied op de kaart te zetten. Culturele evenementen zoals de Kuntsvlaai, een twee 

weken durende kunstbeurs en exposities van de Kunstfabriek.  Ook werden er regelmatig 

technofeesten gehouden door Awakenings. Het was de ambitie om 10.000 bezoekers te 

trekken per evenement. Uit onderzoek blijkt dat de culturele identiteit en de historische 

architectuur in het gebied de belangrijkste vestigingsredenen waren voor bedrijvigheid die 

zich in deze fase in het gebied vestigden. In de beginfase waren, behalve de evenementen, 

ook de horecafuncties essentieel. Zo was er een uniek koffiehuis genaamd „de 

Espressofabriek‟ en een café-restaurant annex club genaamd „Pacific Parc‟.  

Figuur 3.6: Plattegrond Westergasfabriek, bron www.westergasfabriek.nl. 

http://www.thedistillerydistrict.com/
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In de tweede fase, waar het gebied al verder 

ontwikkeld was, zijn er nieuwe huurders 

gekomen die een stuk introverter zijn. Deze 

hebben het gebied een minder avontuurlijke 

en dynamische uitstraling gegeven. De 

doelgroep van het gebied is zowel de 

buurtbewoners als de mensen die specifiek 

afkomen op de culturele invulling. De mate 

van levendigheid in het terrein is vrij goed 

gezien dat er in 2005 tussen de 700.000 – 

1.000.000 bezoekers naar het gebied 

kwamen. Dit aantal is grotendeels te 

herleiden naar de vele evenementen in het 

gebied. De levendigheid is alleen niet 

constant, want op momenten dat er geen evenementen zijn, ontbreekt de levendigheid ook 

vaak. Mede door het ontbreken van een woonfunctie is er geen constante aanwezigheid van 

mensen in het gebied. De aanwezigheid van publieksfuncties zoals een bioscoop heeft wel 

een goede uitwerking op de extraverte uitstraling van het gebied. De oplevering van het 

Cosmic theater is ook een 

goede aanvulling op het 

programma. In 2006 was er 

ongeveer 17.000m² aan 

vloeroppervlakte voor 

culturele en horecafuncties. 

Er is een bepaalde kritische 

massa nodig om het gebied 

een zekere mate van 

levendigheid te bezorgen. 

Deze wordt blijkbaar (vaak) 

bereikt in dit gebied. De 

kruisbestuiving die er tussen 

de bedrijven onderling zou 

moeten plaatsvinden heeft 

tot nu toe nog nauwelijks plaatsgevonden. De bedrijven blijven bij hun eigen core business 

en wijken daar weinig van af. In de huidige fase zijn er nog ruimtes van een kleine 5000m² 

beschikbaar voor de tijdelijke verhuur voor evenementen e.d. Hierbij wordt een 

bezettingsgraad van 30 à 40% gehaald voor evenementen. Binnenkort wordt er ook 

nieuwbouw opgeleverd in de vorm van de Cité des Arts, dit is 3000m² nieuwbouw ten 

behoeve van kunst. Het openbare gebied en de ontmoetingsruimtes zijn essentieel voor het 

gebied, zowel voor ontmoetingen als voor de identiteit van het gebied. De functiemenging in 

het gebied is divers met evenementen, horeca, een korfbalveld, een kinderopvang en 

kantoren (zowel creatieve bedrijven als een stadsdeelkantoor). Van de woonfunctie is nooit 

sprake geweest, door de aanwezige grondvervuiling is dit uitgesloten. De diverse 

functiemenging in het gebied is wel grotendeels binnen twee hoofdfuncties: Leisure en 

kantoren. Door het ontbreken van de woon- en retailfunctie wordt het gebied geen 

hoogstedelijk levendig milieu en zal het grotendeels recreatief worden. De huurprijsstijging 

die nodig was om kapitaalkrachtige huurders naar het gebied te krijgen heeft wel een 

Figuur 3.7: Foto Westergasfabriek,  

bron: www.westergasfabriek.nl.  

Figuur 3.8: Evenement Westergasfabriek, bron: www.westergasfabriek.nl. 
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negatieve invloed op de extraversie van het gebied. Deze kapitaalkrachtige bedrijven zijn 

vaak meer introvert en dragen weinig bij aan de levendigheid in het gebied. 

De belangrijkste trekkers van het gebied zijn: 

 Bioscoop het Ketelhuis. Een in Nederlandse films gespecialiseerd filmhuis, dat elke 

week 20 tot 25 films en op jaarbasis 35.000 betalende klanten heeft. Dit is 

voortgekomen uit de interim fase 

 De evenementen. Zoals eerder al besproken een vast onderdeel van het gebied die 

700.000 tot 1.000.000 bezoekers per jaar aantrekken. Dit is wel een incidentele 

toestroom en hierbij moet ook gezegd worden dat de leegstand in deze 

evenementenruimtes ook afbreuk doet aan de levendigheid van het gebied op andere 

momenten. 

 Het Cosmic theater. Met ongeveer 80 tot 100 voorstellingen per jaar en een 

maximaal van 250 bezoekers per voorstelling kan dit een sterke aanvulling zijn op de 

culturele uitstraling van het terrein.  

Deze paragraaf is gebaseerd op Grootscholte, 2006 en informatie van 

www.westergasfabriek.nl. 

 
3.5.3 Lloydkwartier 

Rotterdam staat bekend als de havenstad van Nederland. De havenactiviteiten, voorheen 

geclusterd rond het centrum, zijn verschoven naar locaties die verder van het stadscentrum 

afliggen. Als gevolg van deze verschuiving heeft het voormalige havengebied Schiehaven-

Müllerpier haar functie verloren.  

 
Figuur 3.9: Plattegrond Lloydkwartier, bron: www.lloydkwartier.nl. 
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Sinds de 2e helft van de jaren ‟90 is er begonnen aan de herontwikkeling van het 30 hectare 

grote gebied. De planning is om in 2014 hiermee klaar te zijn.  

Uitgangspunten bij de transformatie van het Lloydkwartier zijn meervoudig grondgebruik, 

gevarieerde woningbouw in hoge dichtheden en nieuwe bedrijfshuisvesting in oude 

havengebouwen. Door uit te 

gaan van deze punten bij de 

herontwikkeling ontstaat een 

centrumstedelijk milieu, waar 

wonen, werken en recreëren 

samenkomen in een dag- en 

een nachtleven.  

Het gebied bestaat uit vijf 

deelgebieden, namelijk: Het 

Entreegebied, de Müllerpier, 

het Lloyd Multiplein, Schie-

haven Noord en de Lloydpier. 

In het gebied is het 

Schiecentralecomplex, het 

complex waar de creatieve 

bedrijvigheid en de leven-

digheid in het gebied 

samenkomt.  

De Schiecentrale werd vanuit de gemeente ontwikkeld als strategisch onderdeel van de 

herontwikkeling van het Lloydkwartier. De doelstelling was: “Realisatie van huisvesting voor 

creatieve bedrijvigheid en in het kielzog daarvan de herontwikkeling van het industrieel 

vastgoed gebruiken als katalysator voor het vermarkten van het Lloydkwartier” (Van Kleef, 

2005). 

Als strategie om de creatieve bedrijvigheid naar het gebied te trekken was de weg in 

geslagen om een verticaal cluster in de audiovisuele-, film- en ICT-sector in het gebied te 

realiseren. Om dit naar het gebied te trekken was er een trekker nodig in deze sector. Dit 

werd de productiemaatschappij „Blue Horse Production.‟ Op deze trekker kwamen meteen al 

bedrijven af en zo was de eerste fase van het project snel gevuld.  

Figuur 3.10: Lloydkwartier, bron: www.lloydkwartier.nl. 

Figuur 3.11: Filmavond Lloydkwartier, bron: www.lloydkwartier.nl. 
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De eerste fase van het gebied is anders verlopen dan bij de andere twee gebieden. Het 

grootste deel van het gebied heeft geen pioniersfase gehad of daar heeft deze maar kort 

geduurd. Er is meteen begonnen met de definitieve ontwikkeling. Een aantal van de 

industriële gebouwen zijn wel gebruikt als incubator. Hier werd tegen gereduceerde tarieven 

en middels kortlopende huurcontracten, ruimte aan kunstenaars en andere beginnende 

creatieve personen en organisaties aangeboden. Er zijn alleen geen gegevens over welke 

organisaties hiervan nog actief zijn in het gebied. Een belangrijke trekker voor bezoekers 

tijdens de pioniersfase was de discotheek „Now en Wow‟ die jaarlijks ongeveer 300.000 

bezoekers trok (www.now-wow.com). 

In de tweede fase is er meer creatieve industrie naar het gebied gehaald met als doel een 

mediacluster te vormen. De creatieve industrie in het gebied bestaat uit 120 organisaties. Dit 

bestaat uit de audiovisuele-, film- en ICT-bedrijven, kunstenaars en architecten- en 

ontwerpbureaus. Deze functies beslaan 13.000m² en 1.800m² voor Stroom, een belangrijke 

functie als Multimediahotel-Grandcafé met een ontmoetingsfunctie voor bedrijven. De 

geplande uitbreiding van 14.000m² voor de creatieve sector zal tot een nog sterkere identiteit 

leiden. Vanuit het selectiebeleid is vanaf het begin geselecteerd in de mediasector en dan 

gericht op de gehele verticale kolom. Richting de derde fase worden er ook steeds meer 

woningen en voorzieningen gerealiseerd zoals een supermarkt. Het woningaanbod zal op 

den duur bestaan uit 1750-2000 woningen. Waarvan grofweg 50% duur is, 30% middelduur 

en 20% sociale woningbouw. Deze derde fase betreft dus voornamelijk nieuwbouw. 

De mate van extraversie in het 

gebied tracht men te bewerkstelligen 

door opendagen, open architectuur 

en een groot scherm waarop 

producties worden getoond van de in 

de Schiecentrale gevestigde 

bedrijven. Deze initiatieven hebben 

een positieve invloed op de 

extraversie van het gebied, maar er 

blijkt wel dat de openheid van de 

creatieve bedrijvigheid vaak toch als 

zeer gering wordt ervaren. Belangrijk 

is dus extra extraverte functies naar 

het gebied te krijgen.  

De belangrijkste functies die het gebied levendig maken zijn: 

 De 120 creatieve organisaties 

 Het Scheepsvaart en Transport College 

 De horecavoorzieningen  

 De voorstellingen in het „Onafhankelijk Toneeltheater‟ 

 De Schiecentralestudio‟s 

 Lloyd Multiplein (sport en evenementen) 

Figuur 3.12: Sporten Lloydkwartier, bron: www.lloydkwartier.nl. 
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Nog een belangrijke conclusie voor het gebied is dat door het financiële beleid binnen het 

gebied, er voor een deel van de creatieve bedrijvigheid geen betaalbare werk- en 

woonruimte meer is. Dus geen mogelijkheden voor starters.  

Deze paragraaf is gebaseerd op Grootscholte, 2006 en informatie van  www.Lloydkwartier.nl. 

3.6 Conclusies randvoorwaarden creatief milieu en referentieprojecten 

Uit de beschouwing van de randvoorwaarden voor een creatief milieu of creatieve stad en de 

analyse van de referentieprojecten zijn een aantal belangrijke conclusies naar voren 

gekomen die verder in het onderzoek mee worden genomen. De drie beschouwde 

herontwikkelingsgebieden zijn brownfields. Ze hebben een aantal verschillen, maar er zijn, 

dus ook overeenkomsten waar conclusies uit kunnen worden getrokken. De conclusies over 

creatieve industrie in de herontwikkeling van Brownfields worden hieronder uiteengezet. 

Concept 

De drie projecten hebben allen een eigen concept. Maar al deze concepten zijn uiteindelijk 

wel op dezelfde fundamenten gebaseerd, namelijk: Het hergebruik van industrieel erfgoed 

d.m.v. creatieve bedrijvigheid en een culturele insteek. De concepten zoals gedefinieerd door 

de ontwikkelende partijen luiden als volgt:  

Distillery District:   Kunst, cultuur en entertainment 

Westergasfabriek:   Cultuur, park en bedrijvigheid 

Lloydkwartier:   Wonen, werken, recreëren en hergebruik industrieel erfgoed.  

Fases 

In alle drie de gebieden werd het tijdens het analyseren van de ontwikkeling duidelijk dat er 

een aantal fases doorlopen worden, dit zijn grofweg drie fases. Deze zijn niet in alle 

gebieden gelijk, maar er kunnen wel belangrijk conclusies uit getrokken worden. De fases 

worden hieronder beschreven. 

Fase 1: Deze fase wordt gekenmerkt door creatieve bedrijvigheid, horeca, evenementen en 

non-profit organisaties die ruimtes huren voor kunstenaars e.d. Hier is vaak een 

tegemoetkoming in de huurprijs nodig, maar daar tegenover staat dat deze bedrijfjes het 

risico van het gebied meedragen en een zekere mate van levendigheid creëren. Retail is hier 

nog niet sterk en er is nog geen spraken van wonen. Leisure en Kantoren zijn al wel sterk 

aanwezig en bij voorkeur extraverte subfuncties hiervan, dus geen naar binnen gekeerde 

kantoren. De openbare ruimte wordt al voor een deel ingericht omdat deze essentieel is voor 

de uitstraling van het gebied en de ontmoetingsplekken.  

Fase 2: De markthuur wordt in deze fase bereikt. Er komen meer functies. Retail begint een 

zekere massa te krijgen door middel van een aantal unieke shops. Ook wonen wordt 

geïntroduceerd en zorgt voor een constante aanwezigheid van mensen. Het gebied bestaat 

uit een mix van functies en richt zich meer op een blijvende levendigheid en (een benadering 

van) een 24-7 levendheid in het gebied. Bezoekers blijven langer in het gebied. Ook grotere 

functies zoals een theater kunnen in deze fase en de volgende fase veel bezoekers naar het 

gebied halen.  
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Fase 3: In deze fase wordt het grootste deel van de nieuwbouw gepleegd door middel van 

woontorens en nieuwe gebouwen voor commerciële functies. De mix van functies wordt 

bepaald en de grotere bedrijven, die op zekerheid wachten in een gebied, trekken naar het 

gebied toe. Ook de functies die een groter draagvlak nodig hebben binnen het gebied, zoals 

de meeste basisvoorzieningen, vestigen zich. Zorg moeten worden gedragen dat de 

subfuncties extravert blijven ondanks dat er een aanbod is aan kapitaalkrachtige introvert 

bedrijven. Vooral de begane grond van het gebied moet extravert zijn.  

Trekkers per fase 

Uit de projecten komt naar voren dat het vaak toch dezelfde type functies zijn die de trekkers 

zijn per fase.  

Fase 1: Horeca en evenementen. Creatieve bedrijvigheid vaak starters en éénpitters. Bij het 

Lloydkwartier was er ook een grote productiemaatschappij die veel kleine bedrijven aan zich 

bond. 

Fase 2: Unieke shops, theater, bioscoop 

Fase 3: Theater, bioscoop en wonen  

Creativiteit in de herontwikkeling 

De creatieve bedrijvigheid zorgt vooral in het begin van de herontwikkeling voor een impuls 

in het gebied ook op het gebied van levendigheid. Deze bedrijven trekken andere bedrijven 

aan in verschillende sectoren of juist, zoals in het geval van het Lloydkwartier, in dezelfde 

sector. In het Lloydkwartier was er juist gericht op één verticale kolom van bedrijven in de 

audiovisuele-, film- en ict-sector.  

Het uitgangspunt van de theorie omtrent creatieve economie is dat creativiteit in iedereen zit, 

in alle facetten van de samenleving terugkomt en dat „de plek‟ hierbij de verbindende factor 

is. Dit is een belangrijk gegeven en een belangrijke uitdaging voor de programmering. 

Binnen De Driehoek moeten dus de randvoorwaarden gecreëerd worden waardoor bij alle 

functies de aanwezige creativiteit wordt aangeboord door het gebied. Nu worden de 

begrippen creativiteit, extraversie en levendigheid vaak als synoniemen voor elkaar gebruikt. 

Dit is niet correct, maar deze hebben wel een sterk verband met elkaar. Hierdoor ontstaat er 

de vraag hoe de mix van functies zo te programmeren is dat de creativiteit in mensen aan 

wordt geboord en dat er hierdoor een extraversie ontstaat van alle functies, die een 

levendigheid in het gebied tot gevolg heeft.  

Programmatische voorwaarden 

 Het gebied moet vernieuwend, hip en dynamisch zijn en blijven 

 Alle hoofdfuncties moeten in het gebied aanwezig zijn voor een constante 

levendigheid in het gebied. Zodra één van de hoofdfuncties ontbreekt, kan er nog wel 

levendigheid zijn in het gebied, maar is deze niet constant. Wonen is hierin dus ook 

essentieel. 

 Veel bezoekers naar het gebied betekent nog geen constante levendigheid. De 

evenementen die gehouden worden kunnen wel veel bezoekers trekken, maar als 
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deze bezoekers niet geprikkeld zijn de rest van het gebied te bezoeken hebben de 

overige functies er niet veel aan. Daar komt nog bij dat de evenementenruimtes voor 

60-70% van het jaar vaak leegstaan en dan juist de levendigheid in het gebied 

verminderen.  

Leerpunten 

Een aantal punten komt nog extra naar voren, in de randvoorwaarden en de 

referentieprojecten, die verwerkt kunnen worden in het programma voor De Driehoek.  

 Eerst levendigheid creëren in de eerste fase en dan pas de massa aan functies 

binnen halen; 

 De functies per fase indelen, zodat er per fase een levendigheid is en de juiste 

functies passende bij de doelgroepen; 

 Evenementen als trekker in de eerste fase, maar opletten in de tweede fase dat de 

levendigheid van het gebied als geheel hier niet op kan draaien; 

 In de tweede fase goed opletten dat er geselecteerd wordt op extraverte functies ook 

bij creatieve bedrijven, om zo een extraverte functiemix te krijgen; 

 Wonen is essentieel voor een constante levendigheid van een gebied; 

 Een passend financieel beleid. Hiermee wordt bedoeld dat ook in de tweede en derde 

fase van het gebied er ruimte blijft die betaalbaar is voor starters. Zo blijft het een 

dynamisch gebied. 

Conclusie  

In dit hoofdstuk is toegelicht wat creatieve economie inhoudt, welke begrippen hiermee 

samenhangen en wat de randvoorwaarden zijn voor een creatief milieu. De ambitie om bij de 

herontwikkeling van een brownfield (De Driehoek) een creatief milieu te creëren heeft als 

gevolg dat er tijdens de ontwikkeling op het programma gestuurd moet worden. Dit betekent 

een concept met bandbreedtes per functie. Om een gebiedsontwikkeling te realiseren met 

een dragend concept moeten de functies binnen de vastgestelde bandbreedtes blijven. Dus 

om een succesvolle herontwikkeling van een brownfield met een dragend concept te 

realiseren is het nodig om d.m.v. een managementmethode hier op te sturen. In het 

volgende hoofdstuk zal er een managementmethode ontwikkeld worden waar dit in 

geïntegreerd is.  
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4 Management in Gebiedsontwikkeling 

In de voorgaande hoofdstukken 

is geconcludeerd wat voor 

invloed het kenmerk brownfield 

heeft op gebiedsontwikkeling en 

wat creatieve industrie voor 

invloed kan hebben op een 

dergelijk ontwikkeling. In dit 

hoofdstuk wordt management in 

gebiedsontwikkeling beschouwd 

en welk type management van 

toepassing is in deze context. In 

de eerste paragraaf wordt 

integrale gebiedsontwikkeling 

gedefinieerd. In de tweede 

paragraaf worden verschillende 

managementtypes bekeken en vergeleken. Daarna wordt het programmamanagement 

verder uitgediept en wordt er bekeken wat de bestaande managementmethodes hiervoor 

zijn. Uit de voorgaande analyse komt naar voren dat er een nieuwe methode nodig is. Dit is 

de Dynamische Programmamanagement Methode. Deze methode kan inspelen op de 

veranderingen tijdens de herontwikkeling en kan sturen op een dragend concept. 

4.1  (Integrale) gebiedsontwikkeling 

Wat is integrale gebiedsontwikkeling en welke aspecten hangen hiermee samen? Huffstadt 

heeft de volgende definitie: “De daadwerkelijke transformatie van een wijk of gebied vindt 

plaats in tal van fysiekruimtelijke en/of sociale en economische programma‟s en projecten, 

variërend van zeer complexe, integrale gebiedsontwikkelingen tot kleinschalige, 

projectmatige ingrepen. Binnen de stedelijke vernieuwing is gebiedsontwikkeling een 

methodiek om met name de fysiekruimtelijke transformatie van een wijk of gebied vorm te 

geven. Het woord „integraal‟ in de term „integrale gebiedsontwikkeling‟ kan op twee manieren 

worden opgevat. Enerzijds integraal in fysiekruimtelijke zin, waarbij de transformatie van 

grond en opstallen in een gebied met tal van functies in samenhang plaatsvindt (woningen, 

bedrijfsruimtes, voorzieningen, openbare ruimtes). Anderzijds integraal in die zin, dat er 

naast de fysiekruimtelijke transformatie ook flankerende sociale, economische en 

leefbaarheidprogramma‟s en –projecten worden ontwikkeld” (Huffstadt, 2005). 

Er zijn verschillende type vastgoedontwikkelingen. In de stedelijke ontwikkeling vindt een 

verschuiving plaats van solitaire vastgoedprojecten naar complexe gebiedsontwikkelingen. 

Dit komt mede doordat, zoals eerder besproken, het ontwikkelen op uitleglocaties („bouwen 

in het weiland‟) steeds minder mogelijk is. Hierdoor zijn brownfields interessant als locaties 

voor gebiedsontwikkeling, maar dit brengt wel complexiteit in het ontwikkelingsproces met 

zich mee en een uitdaging voor de ontwikkelende partij. 

4.2 Management gebiedsontwikkeling 

Doordat integrale gebiedsontwikkelingen steeds complexer wordt en moeilijker te overzien 

zijn, zijn er verscheidene managementmethodes en tools ontwikkeld om dit proces te 

Figuur 4.1: PVA “Stap Hoofdstuk 4” 
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ondersteunen. Dit gebeurt op verschillende niveaus. De belangrijkste drie niveaus zijn: 

projectmanagement, programmamanagement en procesmanagement. Hieronder wordt 

toegelicht wat hieronder verstaan wordt en wat de belangrijkste besturingscriteria hiervoor 

zijn. 

4.2.1 Vergelijking managementtypes 

Het managen van complexe gebiedsontwikkeling heeft aansturing nodig. Deze aansturing is 

onder te verdelen in drie managementniveaus. Dit zijn projectmanagement, 

programmamanagement en procesmanagement. In figuur 4.2 is te zien dat 

programmamanagement het hogere niveau betreft waar verschillende projecten met 

projectmanagement onder kunnen vallen. Procesmanagement is de rode draad hier 

doorheen die zich richt op de organisatie die nodig is om de gebiedsontwikkeling mogelijk te 

maken.            

 

 

In de onderstaande tabel is overzichtelijk gemaakt wat de kenmerken zijn van de 

verschillende managementmethodes en wat de onderlinge verschillen zijn. 

 

 

Thema Projectmanagement Procesmanagement Programmamanagement 

Doel Een concreet 
resultaat, behalen van 
een vooraf   overeen-
gekomen     resultaat. 

Het organiseren van het 
besluitvormingsproces 

het hoe, consensus etc. 

Een ensemble van 
doelen en ambities die 
niet exact definieerbaar 
zijn. Waaronder een x-

aantal projecten. 

Sturing Tijd, geld, kwaliteit, 
informatie en 
organisatie. 

Openheid, veiligheid, 
voortgang en inhoud. 

Tempo, haalbaarheid, 
efficiëntie, flexibiliteit en 

doelgerichtheid. 

Fasering Initiatief-, definitie-, 
ontwerp-, 

voorbereiding-, 
realisatie- en beheer-

fase. 

Geen fase en geen 
duidelijk begin en eind. 

Opbouw, effectuering en 
afbouw. 

Toepassing Tijdelijk organisatie, 
beperkte duur. 

Oneindig, met wisselend 
perspectief. 

Lange termijn 

Karakter Nieuwe eenmalige 
activiteiten. Drijft een 

project de fuik in. 

Meervoudige activi-
teiten. Wisselende 

interacties om gedrag 
op elkaar te betrekken. 

Meerdere peilers of 
thema‟s. Veranderend 
mee met omstandig-

heden. 

Structuur Eén doel onder 
gedeeld regime. 

Diverse doelen en 
gedeeld regime. 

Diverse doelen en 
mogelijk gescheiden 

regime. 

Figuur 4.2: Visualisatie van de samenhang tussen project-, proces-, en programmamanagement, bron: Pleijte, 2006. 
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(On)zekerheid Aanzienlijke 
onzekerheid over 

prestaties, kosten en 
tijdsperspectief. 

Onzekerheid en 
ambiguïteit over 

prestaties, kosten en 
tijdsperspectief. 

Doelgericht prestaties, 
onzekerheid over kosten 

en tijdsperspectief. 

Locatie realisatie Realisatie vindt plaats 
buiten de 

lijnorganisatie. 

Realisatie komt in 
interorganisatorische 

arena‟s tot stand. 

Realisatie komt op hoger 
niveau in de organisatie 

tot stand. 

Relatie tot 
bestaande organi-
satie 

Schendt bekende 
gebruiken. Verstoort 

procedures en 
posities in lijn-
organisaties. 

Zoekt nieuwe gebruiken. 
Genereert dynamiek en 

eist flexibiliteit. 

Bestaat naast huidige 
organisatie. 

Context sturing Beheersen gesloten 
systeem. 

Sturen omgeving Overall sturing. 

Opdrachtgeverschap Kent slechts één 
opdrachtgever. 

Geen duidelijke 
opdrachtgever. 

Accepteert kwalitatieve 
en onderling strijdige 

doelen. 
Tabel 4.1: Indicatie van verschillen tussen project-, proces en programmamanagement, bron: Pleijte, 2005.  

 

Uit tabel 4.1 wordt bevestigd dat in De Driehoek programmamanagement van toepassing is 

op de beoogde managementmethode. Het gaat hierbij om het managen van een programma 

met een lange termijn, dat in kan spelen op veranderingen.  

 

4.2.2 Programmamanagement 

Programmamanagement is het managen van een programma. Een programma bestaat uit 

een groot aantal projecten, deze kunnen na elkaar plaatsvinden maar de projecten kunnen 

ook tegelijkertijd lopen. Een programma kan gezien worden als een paraplu waaronder 

projecten maar ook daarmee samenhangende activiteiten in een groter geheel worden 

geplaatst. Pleite stelt: “Programmamanagement is het op doelgerichte wijzen werken aan 

een programma” (Pleijte, 2006). Wijnen en Tak definiëren een programma als: “een tijdelijke, 

unieke en complexe verzameling doelen en inspanningen waaraan mensen met beperkte 

middelen doelengericht samenwerken” (Wijnen & Tak, 2002). Het programma is onder te 

verdelen in drie stadia (zie figuur 4.3): 

 Het opbouwstadium: Het komen tot een programmaplan dat door alle betrokkenen 

geaccepteerd is. 

 Het effectueringstadium: Het programmaplan wordt in gebruik genomen. In deze fase 

wordt het programmaplan nog vaak herzien zeker als de na te streven doelen door 

de tijd heen veranderen. 

 Het afbouwstadium: Wanneer de doelen in voldoende mate zijn nagestreefd zal de 

opdrachtgever beslissen dat het programma beëindigd kan worden. Dit kan in 

verschillende vormen plaatsvinden.  
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De belangrijkste elementen binnen het programma hierin zijn: Improvisatie, routines en 

projecten. Naarmate het programma vordert, neemt het aantal projecten en de improvisatie 

af en nemen de routines toe. Hieruit blijkt duidelijk dat de programmatische flexibiliteit het 

grootste is in het begin van het programma. 

De programma-aanpak bestaat uit 5 kernprocessen: Programmeren, besturen, autoriseren, 

organiseren en samenwerken. In het kader van dit onderzoek zijn de eerste 3 kernprocessen 

essentieel en zullen deze daarom toe worden gelicht. 

Programmeren 

Programmeren is het specificeren van de na te streven doelen, het bepalen van de daarop 

gerichte inspanningen, het identificeren/bepalen van de ervoor benodigde middelen en het 

uitvoeren van de inhoudelijke inspanningen, waaronder het verzilveren van de resultaten. 

Besturen 

Besturen van een programma houdt in het bewaken van de voortgang van het programma 

aan de hand van stuurplannen. Besturen van een programma gebeurt aan de hand van vijf 

(be)sturingscriteria, namelijk: tempo, haalbaarheid, efficiëntie, flexibiliteit en doelgerichtheid 

(THEFD). Deze criteria zijn hieronder verder beschreven: 

 Tempo: De relatieve snelheid waarmee de effecten zichtbaar worden, de 

inspanningen worden verricht en de middelen beschikbaar worden gesteld. 

 Haalbaarheid: De waarschijnlijkheid waarmee de effecten realiseerbaar zijn, de 

inspanningen uitvoerbaar zijn en de middelen bruikbaar en beschikbaar zijn. 

 Efficiëntie: De mate waarin de effecten waarde toevoegen, de inspanningen rendabel 

zijn en de middelen offers vragen. 

 Flexibiliteit: De mate waarin de doelen zijn bij te stellen, de inspanningen zijn aan te 

passen en de middelen zijn te realloceren. 

 Doelgerichtheid: De mate waarin de effecten bijdragen aan gestelde doelen, de 

inspanningen bijdragen aan effecten en de middelen bijdragen aan inspanningen.  

 

Figuur 4.3: Tijdens de levensloop van het programma verandert de mix van improvisaties, projecten en routines, 
bron: Wijnen & Tak 2002. 
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De besturingscyclus is een dynamisch model dat 

zich gedurende het programma steeds herhaalt 

(zie figuur 4.5). Dit model zorgt ervoor dat er 

tijdens het programma wordt ingespeeld op extern 

en interne ontwikkelingen en dat het programma 

op de doelen wordt afgestemd. Ook deze doelen 

kunnen gedurende de herontwikkeling 

veranderen. Vooral als het gaat om een 

langdurige herontwikkeling van een brownfield, 

die vaak langer dan tien jaar duurt.  

Autoriseren 

Autoriseren dient om te voorkomen dat blindelings, onnodig of op de verkeerde manier wordt 

doorgegaan met het uitvoeren van het programma. In andere woorden wordt er gekeken hoe 

de vorige fase is gelopen en hoe de volgende fase er uit moet zien. Dit zorgt voor 

beslissingsmomenten die essentieel zijn en de besturingscyclus controleren en aansturen.  

4.3 De programmamanagementmethode 

De programmamanagementmethode zoals te zien in figuur 4.5, is een bekende methode 

voor het managen van allerlei soorten programma‟s. Dit is een geschikte methode voor 

programmamanagement, maar blijft vrij algemeen en speelt niet in met het programma op 

een verandering van doelgroepen in verschillende fases. Dit leidt ertoe dat deze 

managementmethode niet zou voldoen als deze toegepast zou worden op de 

gebiedsontwikkeling van De Driehoek. Zoals in hoofdstuk 2 en 3 toegelicht gaat het om de 

herontwikkeling van een brownfield binnen een dragend concept. De relatie die het 

programma heeft met de veranderingen in uitgangspunten die ontstaan tijdens de 

ontwikkeling is niet duidelijk om te zetten in een te volgen traject voor de 

programmamanager. Om deze link te verbeteren zullen er een aantal aanpassingen op deze 

methode gedaan worden en worden de programmamanagementtools duidelijk ingepast in 

een dynamisch stappenplan voor het besturen van een flexibel programma. De methode 

moet zowel voor de start van de gebiedsontwikkeling als tijdens de gebiedsontwikkeling 

inzichtelijk maken welke stappen er op dat moment doorlopen moeten worden.  

Zoals zojuist beschreven is het belangrijkste punt van kritiek dat de methode te algemeen is 

en dat deze niet voldoende weergeeft hoe er specifiek ingespeeld kan worden op 

veranderingen in de uitgangspunten van de ontwikkeling. In de besturingscyclus is te zien 

dat er één stap is genaamd „vergelijken, analyseren, kiezen‟. Dit is een echte „blackbox‟, 

waarbij veel input wordt ingevoerd en er dan, zonder inzicht in de tussenstappen te hebben, 

opeens gestuurd kan worden op het programma. Dit is voor De Driehoek niet aannemelijk. 

Deze stap zal dus uit elkaar getrokken moeten worden. Hierbij zijn de termen „vergelijken‟ en 

„analyseren‟, d.m.v. een vastgesteld stuurplan, voor zichzelf sprekend. De term „kiezen‟ 

daarentegen behoeft verdere verduidelijking in de methode en in het model. Het proces van 

vaststellen/veranderen van doelen en doelgroepen en hoe er ingespeeld wordt op externe 

ontwikkelingen, wordt verduidelijkt door het toevoegen van tools in extra stappen in het 

model. 

Er moet dus een aangepast versie van deze methode komen waarin gekoppeld wordt aan 

managementtools om programmatisch op een complexe gebiedsontwikkeling, zoals De 

Figuur 4.4: De vijf besturingscriteria van een 
programma, bron: Wijnen en Tak, 2002. 
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Driehoek, te kunnen sturen. In het volgende hoofdstuk zal deze vernieuwde methode 

ontwikkeld worden.  

  

 

4.4 De Dynamische Programmamanagement Methode (DPM) 

Uit de voorgaande paragraaf wordt duidelijk dat er al onderzoek is gedaan naar 

managementmethodes voor complexe gebiedsontwikkelingen. Wat uniek is in de opgave 

van de binnenstedelijke herontwikkeling van Brownfields is het veranderlijke karakter van de 

ontwikkeling en het sturen op een programma binnen de vastgestelde bandbreedtes een het 

concept. Op de verandering van doelen, doelgroepen en externe ontwikkeling moet tijdens 

de gebiedsontwikkeling ingespeeld kunnen worden. Daarmee kunnen dan de drie 

onderdelen zoals toegelicht in de probleembeschrijving: Programma, Massavolumeplan en 

Cashflow aangepast worden op de gekozen richting. Op de doelen wordt ingespeeld door 

middel van het gebruiken van een DIM-analyse. De doelgroepen worden geanalyseerd aan 

de hand van de Innovation Adoption Curve. Door de lange looptijd van het project en 

doordat er in de overall aanpak meer gestuurd wordt op een concept dan op tastbare 

resultaten zal deze managementtool flexibiliteit met zich mee moeten brengen om inzichtelijk 

te maken wat externe ontwikkelingen voor invloed hebben op de gebiedsontwikkeling. Dit is 

verwerkt door Scenarioplanning in de methode op te nemen. Daarbij komt nog het feit dat 

de programmamanager van het gebied altijd in zal moeten spelen op kansen die zich 

voordoen in de markt en hierop zal dan via de besturingscyclus de nieuwe lijn van het 

programma vastgesteld moeten worden. Het resultaat is de Dynamische 

Programmamanagement Methode (DPM). Dus geen „blauwdruk denken‟, maar een 

combinatie van managementmethodes en managementtools. Deze methode moet cyclisch 

Figuur 4.5: Besturingscyclus van een programma, bron: Wijnen & Tak, 2002. 
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tijdens de ontwikkeling gebruikt wordt, kan inspelen op veranderingen en kan het programma 

bijsturen binnen de bandbreedtes van het concept. 

Het model 

Onderstaand model (figuur 4.6) is een bewerking van de besturingscyclus zoals beschreven 

door Wijnen & Tak. Het model geeft de stappen weer die een programmamanager doorloopt 

tijdens een langdurige herontwikkeling. 

 

 

Een programmamanager begint met een visie voor een brownfield. Wat is de visie en welk 

concept volgt hieruit voor een gebied? Aan de hand van het bovenstaande model zal deze 

cyclische methode stap voor stap kort uitgelegd worden. Per hoofdstuk zal er dieper op de 

materie ingegaan worden. 

Stap 1 (uitgewerkt in hoofdstuk 5): Vaststellen/verandering van doelen: De DIM-analyse: Er 

is een ontwikkelingsvisie voor het gebied en een algemene visie van de organisatie op haar 

activiteiten. Hieruit wordt door middel van een DIM-analyse een duidelijk beeld geschetst van 

de te behalen doelen en hoe deze zich vertalen in een beeld van het gebied en een 

bijbehorend programma. 

Figuur 4.6: Dynamische Programmamanagement Methode, bron: Bewerking model van Wijnen en Tak, 2002. 
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Stap 2 (uitgewerkt in hoofdstuk 6): Vaststellen/verandering van doelgroepen: Innovation 

Adoption Curve: De langdurige herontwikkeling heeft verschillende fases met daaraan 

doelgroepen gekoppeld. Dit bepaalde de focus per fase. Er wordt geselecteerd welke 

doelgroepen de gebiedsontwikkeling heeft. Zijn dit alle doelgroepen of een gedeelte hiervan? 

Hierna wordt gekeken wat de kenmerken van deze doelgroepen voor invloed hebben op de 

programmering per fase. Elke doelgroep heeft een bepaalde mix van functies nodig in het 

gebied. 

Stap 3 (uitgewerkt in hoofdstuk 7): De uitkomsten uit stap 1 en 2 kunnen samengevoegd 

worden tot een „ideaal programma‟ met bandbreedtes per hoofd- en subfunctie. Dit 

programma heeft dan nog niet de flexibiliteit om in te spelen op trends in de toekomst, 

daarom is er scenarioplanning nodig om het bruikbaar te maken. 

Stap 4 (uitgewerkt in hoofdstuk 8): Scenarioplanning: Voor de specifieke ontwikkeling 

worden er scenario‟s opgesteld. In deze scenario‟s wordt gekeken wat het scenario voor 

invloed heeft op het in stap 3 vastgestelde programma. Dit vertaalt zich in een aantal 

scenarioprogrammacombinaties. Waarbij er dus per scenario een programma met 

bandbreedtes wordt opgesteld en financiële parameters worden vastgesteld. 

Stap 5a (uitgewerkt in hoofdstuk 9 en 11): Kwantitatieve tool: De in stap 4 vastgestelde 

scenarioprogrammacombinaties worden ingevoerd in de Dynamische Rekentool. Dit is een 

tool die input automatisch doorrekent om de relevante output te genereren op het gebied van 

programma, massavolumeplan en cashflow. Verder zijn er nog de financiële parameters en 

de financiële kengetallen en uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling die als input mee 

worden genomen.  

Stap 5b (uitgewerkt in hoofdstuk 9 en 11): De output uit de kwantitatieve tool wordt 

beschouwd en er kan gedraaid worden aan de programmatische knoppen van de drie 

onderdelen (programma, massavolumeplan en cashflow). Hierbij is het doel om binnen de 

bandbreedtes van het concept te blijven en een financieel haalbaar programma te 

genereren. Dit gebeurd per scenario.  

Stap 5c (uitgewerkt in hoofdstuk 9 en 11): Uit de vier scenarioprogrammacombinaties wordt 

één programma vastgesteld dat op dat moment de beste uitkomst heeft bij het grootste 

aantal scenario‟s en het concept van het gebied zo duidelijk mogelijk naar voren brengt. Dit 

programma bestaat dus o.a. uit een verdeling van de hoofdfuncties en subfuncties per fase. 

Stap 6: Het definitieve programma wordt bijgestuurd. Zodat de realisatie daar op aangepast 

kan worden. 

Stap 7(uitgewerkt in hoofdstuk 10): Tijdens de uitvoering wordt de vijf besturingscriteria 

(THEFD) van het stuurplan gebruikt om de ontwikkeling te monitoren en indien nodig tijdig in 

te kunnen spelen op veranderingen in de gehanteerde uitgangspunten van het programma. 

Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het volgen van de scenario‟s. Blijven deze dicht bij 

de werkelijke gebeurtenissen of moeten deze bijgesteld worden? 

Stap 8: De realisatie van de gebiedsontwikkeling gaat door. 

Stap 9: Op vastgestelde momenten wordt de stand van zaken opgemaakt hoe het 

programma en de realisatie tot dan toe er voor staan. 
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Stap 10: Het analyseren en vergelijken van het gevolgde programma en de stand van 

zaken. Is hier een mismatch tussen of is er aan de hand van het monitoren van de omgeving 

of het stuurplan verandering nodig, dan wordt er weer vanaf stap één begonnen met de 

besturingscyclus. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat de scenario‟s vaker 

veranderen dan de doelen en doelgroepen, dus deze zullen vaker herzien moeten worden. 

Het bovenstaand stappenplan zal in de volgende hoofdstukken worden uitgewerkt door de 

verschillende managementtools toe te lichten. Dit zijn drie kwalitatieve tools en daarna zal er 

hiervoor een kwantitatieve tool ontwikkeld worden. De kwalitatieve tools zijn omschreven in 

de hoofdstukken 5,6, 7 (dit is een tussentap) en 8. Deze tools laten zien hoe er ingespeeld 

kan worden op respectievelijk: Doelen, doelgroepen en externe ontwikkelingen. Deze 

managementtools worden per hoofdstuk ook op De Driehoek toegepast. De output van de 

doelen en doelgroepen is een kwalitatief en kwantitatief programma. Dit wordt vervolgens 

aangepast aan de scenario‟s die vastgesteld worden bij de scenarioplanning. Deze 

scenarioprogrammacombinaties worden de input voor de kwantitatieve tool (de Dynamische 

Rekentool: Hoofdstuk 9 en 11). De beschrijving en toepassing van de tools wordt afgesloten 

met een hoofdstuk over het stuurplan (hoofdstuk 10) en hoe de vijf besturingscriteria zijn 

vertaald in de voorafgaande tools. Het doel is om met behulp van de Dynamische 

Programmamanagement Methode het ideale programma vast te stellen voor de 

gebiedsontwikkeling van De Driehoek. Hierbij worden aanbevelingen gedaan op welke wijze 

er flexibiliteit in het plan kan worden ingebracht om tot een zo flexibel mogelijk programma te 

komen (hoofdstuk 12).  
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5 Doelen: De DIM-analyse 

Belangrijk in programma-

management is de koppeling 

tussen de doelen en het 

programma. Hoe verhouden de 

projecten zich tot het doel van het 

programma en hoe passen de 

projecten in het concept. Het 

DIM-netwerk geeft in de context 

van de langdurige 

herontwikkeling van brownfields 

weer wat het einddoel is van het 

project. Dus de ideale 

eindsituatie als externe ontwik-

kelingen, die tussentijds plaats-

vinden, niet meegenomen 

worden. Omdat het een langdurige herontwikkeling is, is het belangrijk dat er regelmatig 

teruggekoppeld wordt of de bereikte resultaten en de geplande projecten in de toekomst nog 

in pas lopen met het einddoel. Als dit niet het geval is moeten de doelen bijgesteld worden of 

zullen de inspanningen aangepast moeten worden. Het DIM- netwerk is een hulpmiddel om 

dit te ordenen en inzichtelijk te maken voor de programmamanager. 

5.1 Theorie 

Het DIM-netwerk (Doelen-inspanningen-Middelen-netwerk) speelt in alle kernprocessen een 

rol. Het model (figuur 5.2) werkt van boven naar beneden van een visie/ hoofddoel(en) tot de 

middelen om dit te bereiken. De doelen, inspanningen en middelen zijn verbonden met lijnen 

die de relatie aangeven hiertussen en waar mogelijk proberen de mate van belang voor het 

programma te kwantificeren. De volgende termen moeten kort toegelicht worden(Wijnen & 

Tak, 2002):  

 ER-doelen: Een na te streven maar enerzijds nimmer te realiseren ideale toestand 

van de gewenste eigenschap van een object. De term „nimmer te realiseren‟ komt 

voort uit het feit dat dit doel op zichzelf nooit te kwantificeren is en dus niet definitief 

te meten. 

 Sub-doelen: Idem aan de ER-doelen, dus “een na te streven maar enerzijds nimmer 

te realiseren ideale toestand van de gewenste eigenschappen van een object”, met 

als verschil dat dit een tussenniveau is naar de SMART-doelen. Dit moet toegevoegd 

worden bij complexe programma‟s. 

 SMART-doelen: Dit zijn geoperationaliseerde ER-doelen. Concrete haalbare doelen 

die Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn. 

 Inspanningen: Alle activiteiten of werkzaamheden die bijdragen aan of zelfs 

noodzakelijk zijn voor het nastreven van de SMART-doelen. 

Figuur 5.1: PVA “Stap Hoofdstuk 5” 
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 Middelen: Alles wat nodig is om de geformuleerde inspanningen te realiseren zoals: 

Mensen, materiële middelen, geld. Deze worden zowel kwalitatief als kwantitatief 

gespecificeerd. 

 

 

5.2 De DIM-analyse toegepast 

In deze paragraaf wordt de theorie van het DIM-netwerk toegepast op De Driehoek. De input 

hiervoor komt uit de ontwikkelingsvisie (Trudo, 2007), het stedenbouwkundig plan (Jo 

Coenen en co Architecten, 2009) en de algemene doelstelling van Trudo. Het overzicht van 

het DIM-netwerk is te zien in bijlage 2.  

5.2.1 Er-doelen 

Er kunnen voor De Driehoek drie Er-doelen worden gedefinieerd. Deze drie doelen komen 

deels overeen, maar kunnen ook conflicterend zijn. De doelen kunnen ingedeeld worden als 

het doel van Brainport, het doel van het gebied en het doel van Trudo als woningcorporatie. 

Hierdoor kunnen er spanningsvelden ontstaan. Hieronder zijn de doelen weergegeven met 

een toelichting hierop.  

De plek die een betere fysieke verbinding realiseert voor de Triple Helix (Brainport) 

Als we de ontwikkeling van De Driehoek in een ruime ruimtelijke context plaatsen dan 

bevindt de locatie zich midden in een regio waar het bruist van de technologische 

vernieuwing, waar een grote behoefte is aan hooggekwalificeerde talenten, maar waar een 

hoogstedelijke „plek waar het gebeurt‟ ontbreekt. Eindhoven werd in 2007 nog bevonden als 

„slimste‟ economische stad van Nederland (Trudo 2007). Eindhoven staat in het hart van 

Brainport en heeft de Triple Helix die haar qua innovatie sterk maakt. De Triple Helix, de 

samenwerking van hightech bedrijven, de TU en de overheden vormt de grondslag van 

Brainport in economische zin. Er wordt hier beoogd om een plek te creëren waar 

kruisbestuiving tussen deze partijen plaats kan vinden en waar deze partijen elkaar 

ontmoeten en van elkaar leren. 

Figuur 5.2: Het DIM-netwerk. 



 

55 

Een plek creëren die meer onderscheidend is dan alle gebieden binnen één uur rijden 

(De Driehoek) 

Als er wordt gekeken binnen de range die je op één uur afstand van Eindhoven kunt 

bereiken dan is er ruimte voor een hoogstedelijk decor. Niet alleen om te wonen of te werken 

maar vooral ook om te bezoeken en te beleven. Deze ambitie is gebaseerd op drie 

uitgangspunten: 

1. Er gebeurt veel…en mensen komen er niet alleen om te wonen en te werken, maar 

gewoon omdat het „De Driehoek‟ is en er altijd wel iets te beleven is. 

2. Je kunt er de hoek omslaan…en je waant je in een andere buurt, een andere 

ambiance. Dit door een contrast van de grote bouwblokken en een fijnmazige 

structuur waar je in kan verdwalen en die je kunt ontdekken. 

3. Er wonen en werken talenten…en deze talenten laten hun sporen achter in De 

Driehoek. Dit zijn mensen die benieuwd zijn naar het onbekende en die hun talenten 

graag doorontwikkelen en op ontdekking uitgaan. 

De plek die Eindhoven zich laat ontwikkelen tot een meer hoogstedelijke stad (Trudo) 

Trudo is een woningcorporatie die voornamelijk in Eindhoven actief is. Door de aard van 

deze woningcorporatie en zijn kernwaarden is Trudo De Driehoek gaan ontwikkelen. De 

kernwaarden van Trudo zijn: Lef, innovatief en verbindend. Dit komt terug in haar 

kernactiviteiten. Deze kernactiviteiten lopen uiteen van stedelijke vernieuwing en het 

huisvesten van ex-gedetineerden tot de verkoop van woningen. Binnen deze doelstelling is 

Trudo bovenal een woningcorporatie die als hoofddoel heeft de mensen die hulp nodig 

hebben (mensen onder de huurtoeslaggrens) te helpen in hun wooncarrière. Trudo heeft ook 

laten zien in diversen projecten, die uiteenlopen van de herstructurering van de Kruidenbuurt 

tot de herontwikkeling van het Philips monument de Lichttoren, dat zij vooral het leefmilieu 

en de uitstraling van Eindhoven belangrijk vindt. Dus ziet zij De Driehoek ook niet door de 

ogen van een commerciële ontwikkelaar, die voornamelijk op winst uit is, maar moet De 

Driehoek een toevoeging worden op het bestaande Eindhoven. Dit doel kan soms in conflict 

komen met de andere twee ambitieuze doelen. 

5.2.2 Sub-doelen 

De subdoelen zijn direct te koppelen aan de Er-doelen. Dit zijn de uitgangspunten die de Er-

doelen beter hanteerbaar maken om te realiseren.  

De plek die een betere fysieke verbinding realiseert voor de Triple Helix (Brainport) 

Om dit Er-doel te bereiken moeten de volgende subdoelen gerealiseerd worden. 

 Regionale/(inter)nationale bekendheid: Het gebied moet bekendheid hebben om de 

juiste (hoeveelheid) mensen naar het gebied te trekken en zo de interactie te 

bewerkstelligen die het gebied beoogt. 

 Het hart van Brainport: Eindhoven moet zich profileren als het hart van Brainport en 

dit kan door middel van De Driehoek. 
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 Hoogstedelijk milieu: Het hoogstedelijk milieu moet de pullfactor worden voor de 

talenten en de mensen die actief zijn binnen de Triple Helix. 

Een plek creëren die zich meer onderscheidend is dan alle gebieden binnen één uur 

rijden (De Driehoek) 

Dit zijn de vijf uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling van De Driehoek, deze zouden 

moeten leiden tot een gebiedsontwikkeling met als resultaat een uniek gebied. Deze 

subdoelen zullen concreter ingevuld worden door de SMART-doelen. De volgende 

subdoelen zijn te onderscheiden: 

 Levendigheid; 

 Verrijking; 

 Verbinding; 

 Leefstijlen; 

 Aanpassingsvermogen. 

De plek die Eindhoven zich laat ontwikkelen tot een meer hoogstedelijke stad (Trudo) 

Het belangrijkste punt dat naar voren komt uit de Er-doelen is dat De Driehoek een 

toevoeging moet zijn op het bestaande Eindhoven. Dit betekent dus geen verdringing van 

het bestaande, maar een weloverwogen keus voor iets nieuws en functies die nodig zijn in 

Eindhoven. De volgende subdoelen zijn hiervoor te onderscheiden: 

 Creatieve economie: De creatieve bedrijvigheid is sterk aanwezig in Eindhoven, maar 

nog weinig geconcentreerd. Deze creatieve bedrijvigheid kan een positief spin-off 

effect creëren voor zowel De Driehoek als de omliggende wijken. Dit kan een boost 

zijn voor Eindhoven als creatieve stad.  

 Cultureel hart van Eindhoven: Eindhoven is cultureel sterk en is op het moment zelfs 

in de running voor de titel “Design Capital of the World.” Eindhoven heeft veel te 

bieden, maar het is vaak zoeken waar je het kunt vinden. Een cultureel hart zou 

daarom een positieve impact kunnen hebben waar culturele kruisbestuiving zowel de 

culturele activiteiten als het publiek hiervan ten goede kan komen. 

 Toevoeging op de bestaande woningvoorraad: Dus geen surplus aan een bepaald 

type veroorzaken, maar een niche in de markt bedienen of een tekort oplossen. 

Hierbij is de doelgroep van Trudo van woonruimte voorzien een belangrijk punt. 

 Toevoeging aan het bestaande winkelaanbod in het centrum: Dit betekent nieuwe 

winkeltypes of een clustering die iets extra‟s toevoegt aan het Eindhovense 

winkelaanbod. Dus niet het wegtrekken van de huidige creatieve bedrijvigheid uit de 

binnenstad. 

5.2.3 SMART-doelen 

Deze doelen zijn talrijk zoals te zien in Bijlage 3. De SMART-doelen zijn onderverdeeld in de 

algemeen programmatische doelen, de algemeen fysieke doelen, functie wonen, functie 
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retail, functie kantoren, functie leisure en functie parkeren. Deze doelen worden gerealiseerd 

door de inspanningen. In dit geval zijn dit de functies die gerealiseerd worden. De SMART-

doelen worden in de volgende paragraaf gekoppeld aan de algemene programmatische 

uitgangspunten voor het gebied en de specifieke programmatische uitgangspunten per 

hoofdfunctie. 

5.2.4 Inspanningen 

Voor het onderzoek worden de inspanningen gezien als functies. Deze functies worden 

gekoppeld aan de SMART-doelen. In plaats van het in een figuur samen proberen te vatten, 

wat te onoverzichtelijk wordt, is er gekozen om de functies te beschrijven met behulp van de 

SMART-doelen. Hierin wordt een beeld van de subfuncties verwerkt dat later terug zal 

komen in het ideale programma. Eerst zal er een overzicht worden gegeven van de 

algemeen toepasbare programmatische uitgangspunten en daarna zal dit per hoofdfunctie 

gebeuren. De volgende hoofdfuncties zijn te onderscheiden: Leisure, retail, wonen, kantoren 

en parkeren. 

Algemeen programmatische uitgangspunten 

 Het gebied moet een mix zijn (Kunst & cultuur, Oud & nieuw, Historie & toekomst, 
wonen & winkelen). Hiervoor is er een grote mix aan functies nodig met de nadruk op 
extraverte- en publieksfuncties; 

 Er gebeurt veel, een volledig programma, bijna 24 uur, 7 dagen in de week. Voor 
Eindhoven is 24 uur per dag niet haalbaar, maar wel een benadering hiervan; 

 Grote variatie aan activiteiten en programma‟s. De subcultuur moet ook zichtbaar zijn 
en exclusief binnen een stedelijke insteek; 

 Programmering geen uitersten, maar juist kennismaking; 

 Bedrijven en voorzieningen zijn flexibel en multifunctioneel in ruimte. Daarom moeten 
er ook ruimtes zijn met verschillende gebruiksmogelijkheden, dus blijvend flexibel; 

 Flexibele eigendoms- en contractsvormen; 

 Bewoners, ondernemers en gebruikers de mogelijkheid bieden zich te ontplooien 
naar eigen inzicht. De ontwikkeling dus niet dichttimmeren, maar laten gebeuren; 

 Het gebied moet onvoorspelbaar zijn, voortdurend in beweging en nooit af. Dit 
vertaald zich ook terug in de doelgroepen die tijdens de ontwikkeling beoogd worden; 

 De samenstelling van bewoners en gebruikers veranderd tijdens de ontwikkeling, 
maar de ontwikkeling is altijd gericht op het aantrekken van de creatieve klasse om 
een creatief hoogstedelijk leefmilieu te creëren; 

 De binnenkant van de gebouwen moet flexibel blijven zodat er in de programmering 
geschoven kan worden, de buitenkant moet allure uitstralen; 

 Het gebied moet toegankelijk zijn voor alle inkomens en ook blijvend toegankelijk 
voor starters; 

 Er moet een stedelijke leefstijl zijn zowel in programma als woonaanbod, voor jong & 
oud, singels en stellen, maar vooral voor de talenten die er wonen en werken; 
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 De extraverte functies en het gebied als geheel moet door (inter)nationale branding 
op de kaart gezet worden; 

 De ontwikkeling leidt tot een gebied met een mix van functies, en een bijpassende 
hoogstedelijke openbare ruimte. 

Leisure 
De Leisure in het gebied moet ruimte bieden om hoogstedelijk te recreëren. Dit betekent een 
levendigheid gedurende de dag en s‟avonds. Hiervoor moet er een gebalanceerde 
verhouding tussen dag- en avondfuncties zijn. Zoals eerder genoemd als kenmerk van een 
hoogstedelijk leefmilieu is de mogelijkheid om veel individueel te doen essentieel. Dus ruimte 
voor individuele sportbeoefening, zoals urban sports en dergelijke subfuncties. Ook 
meerdere culturele trekkers zijn belangrijk voor het gebied zoals een theater, een bioscoop 
of een museum. Nieuwe concepten zijn ook hier belangrijk, dus hybride functies zoals een 
combinatie tussen een restaurant en urban sportshal. De ruimtes voor leisure moeten flexibel 
zijn in grootte. Er moet ruimte zijn voor een muziekbandje om te oefenen, maar ook voor een 
grootschalig festival.  
 
Retail 
Het doel is om het gebied als winkelbestemming op de kaart te zetten. Dit door een 
winkelcentrum met winkels die aanvullend zijn op het centrum en geen concurrentie zijn 
hiervan. Er wordt dus niet ingezet op grote ketens en franchises, maar juist op kleine winkels 
en unieke shops. Deze unieke shops hebben een eigen aantrekkingskracht voor mensen om 
naar het gebied te komen. Vooral ook nieuwe concepten van creatieve bedrijven en 
ondernemers die hun goederen daar verkopen. Hybride functies tussen de winkel en de 
fabricage van de spullen. Als numeriek doel is er gesteld dat er 2 miljoen bezoekers jaarlijks 
naar het gebied moeten komen en daar, buiten het hoofddoel van hun komst, nog anderhalf 
uur in het gebied blijven. Retail en leisure zijn voornamelijk de extraverte functies en zullen 
dus voor dit bezoekersaantal en de duur van het bezoek moeten zorgen. Om te zorgen dat 
de extraverte functie zoveel mogelijk bezoekers trekken, moet er een goede integratie zijn 
van de openbare ruimte en de commerciële ruimte. Dit betekent dat de commerciële ruimte 
voornamelijk op de begane grond geplaatst zal moeten worden.  
 
Wonen  
Het gebied moet ruimte bieden om hoogstedelijk te wonen. Dit betekent een hoge 
bebouwingsdichtheid en overheersend meergezinswoningen. Er moeten ruime woningen 
zijn, maar ook minimaal 20% bereikbaar voor de sociale doelgroep van Trudo. Dit betekent 
dus een mix tussen huur en koop en een mix tussen groot en klein.  
 
Kantoren 
Er moet een unieke mix van kantooraanbod komen in het gebied. Dit betekent geen 
standaard kantoren die introvert gericht zijn, maar kantoren met een creatieve insteek. 
Nieuwe concepten, kleine bedrijven en ondernemers. Samenwerkingsverbanden/nieuwe 
coalities en thematische bijeenkomsten kunnen leiden tot een toegevoegde waarde voor het 
gebied. Ook zal er semicollectieve ruimte zijn en de mogelijkheid om snel ruimte bij te huren. 
Als laatste moet er tegemoet gekomen worden aan de slogan “hart van Brainport” en moeten 
er unieke ontmoetingsruimtes zijn voor congressen en vergaderingen. Deze eventueel 
gecombineerd met andere functies, zodat er interactie is en de atmosfeer van het gebied 
overal is. 
 
Parkeren 
Het gebied wordt een hoogstedelijk leefmilieu met een bijpassende openbare ruimte. Bij een 
dergelijk milieu horen ondergrondse parkeervoorzieningen of bovengrondse in de vorm van 
een parkeergarage. Zodoende zullen er geen auto‟s in het straatbeeld staan. 
  



 

59 

5.2.5 Middelen 

De middelen worden in de kwantitatieve tool verwerkt en worden hier gezien als m² BVO en 

geld.  

5.2.6 Conclusies 

In dit hoofdstuk is er vastgesteld wat de doelen zijn voor de ontwikkeling van De Driehoek en 

hoe deze invloed hebben op het programma. In paragraaf 5.2.4 is beschreven wat de 

algemene programmatische uitgangspunten zijn en wat de programmatische uitgangspunten 

per hoofdfunctie zijn. Dit zal in hoofdstuk 7 gebruikt worden om het ideale programma vast te 

stellen. In het volgende hoofdstuk zullen eerst fases die een gebiedsontwikkeling doorloopt 

worden toegelicht en de bijbehorende doelgroepen per fase. 
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6 Doelgroepen: De Innovation Adoption Curve 

Voor het inspelen op 

veranderingen van de doel-

groep(en) tijdens de gebieds-

ontwikkeling wordt er gebruikt 

gemaakt van de theorie van de 

„Innovation Adoption Curve‟. 

Deze theorie is ontwikkeld door 

Rogers (Rogers, 2003). De 

theorie beschrijft de weerstand 

die verschillende delen binnen 

een sociale groep hebben tegen 

de acceptatie van innovaties en 

nieuwe ideeën. Hij simplificeert 

hierin naar een ideale typering 

die normaal verdeeld is en kent 

hier door middel van de mediaan en de standaarddeviatie een percentage aan toe. Met deze 

theorie kan er binnen een gebiedsontwikkeling aan elke fase een doelgroep gekoppeld 

worden. Zo kan er een kwalitatief beeld van de fase geschetst worden als uitgangspunt voor 

de gebiedsontwikkeling. Dit leidt dan tot een conclusie welke functies er per fase aanwezig 

moeten zijn om de juiste match tussen doelgroep en functies te krijgen.  

6.1 Theorie 

Deze theorie kan goed toegepast worden in de managementmethode voor de 

herontwikkeling van brownfields. De volgende redenen zijn hiervoor te benoemen: 

 Het gaat in beiden gevallen om een innovatie, „De Driehoek‟ kan gezien worden als 

een nieuw product/concept voor Eindhoven en de regio; 

 Het is een langdurige ontwikkeling. De beschouwing van andere referentieprojecten 

en de start van dit project bevestigt dat deze theorie toepasbaar is; 

 Door de invulling en aanpassing van de doelgroepen aan gebiedsontwikkeling kan de 

theorie verfijnt worden en gebruikt in de managementmethode.  

De theorie beschrijft dus het proces bij een nieuw gebied, waarbij de verschillende 

doelgroepen gerangschikt worden in de tijd, van de meer avontuurlijken tot de meer 

behoudende mensen. Het schema begint het bij de „Innovators‟, die het rauwe gebied mee 

helpen te vormen en eindigt met de laatste groep; de „Laggards‟, die pas in het gebied willen 

wonen als het al helemaal klaar is en alles al eigenlijk oud en vertrouwd is. Op deze theorie 

zal het programma in moeten spelen qua te realiseren leefmilieu en mix van functies in de 

verschillende fases Dit wordt dan in de gebiedsontwikkeling gekoppeld aan de doelgroepen. 

Figuur 6.1: PVA “Stap Hoofdstuk 6” 
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Hieronder worden de verschillende doelgroepen van de „Innovation Adoption Curve‟ kort 

toegelicht: 

 Innovators: (ook wel Pioniers genoemd) ”venturesome”. Deze groep wordt dus 

gekenmerkt door de liefde voor het ruwe, het gedurfde en neemt risico. De Innovators 

spelen een rol als ontdekkers en introduceren nieuwe ideeën en gebieden aan de 

overige groepen. Ze zijn sterke “Cosmopolitans”, dit betekent dat ze als individu sterk 

georiënteerd zijn buiten een sociaal systeem. Dus veel interactie buiten de eigen 

sociale groep. Het kan zijn dat ze geld hebben om het risico van hun vernieuwing te 

dragen en deze vernieuwing kan zich omzetten in succes, maar in de 

gebiedsontwikkeling gaat het vaak juist om de creatieve klasse die veel risico durven 

te nemen, maar juist gekenmerkt worden door het feit dat ze het financieel niet ruim 

hebben. Vaak worden ze dan ook gekenmerkt door: Creatief, jong en weinig kapitaal. 

Kwartiermakers en startende bedrijven zijn hier voorbeelden van. 

 Early Adopters: “respect”. Deze groep is geïntegreerd in locale sociale systeem. Het 

zijn vaak mensen die vooral lokaal bekend staan als opinieleiders. Doordat zij een 

ontwikkeling accepteren is de kritieke massa bereikt voor een gebied om een succes 

te worden. Zij zetten als het waren hun stempel van goedkeuring op een idee door 

het te accepteren. Deze groep bestaat in de gebiedsontwikkeling uit o.a. de volgende 

groepen: Historiezoekers, stedelingen, emptynesters. Deze groepen zijn vaak 

kapitaalkrachtiger. 

De verschillen tussen de doelgroepen zijn ook kort beschreven aan de hand van de 

drie kenmerken hiervan:  

o Socio-economisch status (persoons-/ groepskenmerken)  

Early Adopters hebben vaak meer jaren formele educatie, een hogere sociale 

status, zijn kapitaalkrachtiger, hebben een goede baan, zijn meer bezig met 

omhoogklimmen op de sociale ladder en leven in grotere/ luxueuzere woningen. 

Dit is in vergelijking met de Late Majority en de Laggards. 

o Personality values (Persoonlijke waarden, deze zijn moeilijk te meten) 

Figuur 6.2: Innovation Adoption Curve, bron: Rogers, 2003. 
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De Early Adopters zijn minder dogmatisch, kunnen beter omgaan met een hoger 

abstractieniveau van ideeën en hebben meer empathie om zich in te leven in 

anderen. Ze zijn vaak intelligenter, kunnen beter tegen risico en hebben hogere 

aspiraties in het leven. Dit is ook in vergelijking met de Late Majority en de 

Laggards. 

o Communication behavior (communicatie en groepsbeleving) 

De Early Adopters hebben een hogere mate van sociale participatie, zijn meer 

“connected”, meer cosmopolitan, toegankelijker voor massamedia en meer up to 

date van innovaties, omdat ze zich daar meer mee bezig houden. Dit wederom in 

vergelijking met de Late Majority en de Laggards. 

 Early Majority: “Deliberate”. Deze groep wordt gekenmerkt doordat ze bewuste 

keuzes maken. Het is een grote groep met veel interactie in de groep, maar het zijn 

geen opinieleiders. Deze groep werd pakkend omschreven als: “be not the First by 

which the new is tried, nor the last to lay the old aside.” (Rogers, 2003). Ze volgen 

wel maar leiden nooit. In de gebiedsontwikkeling zijn dit dus ook meer de 

huishoudens met kinderen waarvoor alle voorzieningen aanwezig moeten zijn en er 

een volledig leefmilieu moet zijn.  

 Late Majority: “Skeptical“. Deze groep staat sceptisch tegenover nieuwe 

ontwikkelingen. De grootste redenen voor hen om naar een gebied te verhuizen zijn 

vaak economische redenen en de push van hun omgeving om deze stap te maken. 

Zij zijn minder kapitaalkrachtig dan de Early Adopters 

 Laggards: “Traditional”. Dit is de lokale bevolking met vaak een traditioneel sociaal 

netwerk of een klein netwerk. Deze groep kijkt naar het verleden als referentiekader 

en is traditioneel ingesteld. Gebieden worden pas geaccepteerd als het alweer lang 

een onderdeel is van de stad en niks nieuws meer heeft te bieden. Deze groep is 

minder interessant in deze scriptie, aangezien het doel van De Driehoek is om 

dynamische en vernieuwend te blijven. 

De theorie geeft een beeld van de verschillende groepen binnen de adoptie innovatie curve, 

maar hoe verhoudt zich dit tot de gebiedsontwikkeling op Strijp-S? 

Zoals eerder in de visie is vastgesteld, moet Strijp-S een dynamisch gebied worden, waar de 

ontwikkeling nooit helemaal klaar is. Dit is het geval voor de Innovators, de Early Adopters 

en de Early Majority. De overige twee doelgroepen (Late Majority en Laggards) zijn minder 

interessant voor de ontwikkeling, omdat deze juist op zoek zijn naar een gebied dat al 

geruime tijd uit de ontwikkelingsfase is en helemaal af is. Zij zijn weinig kapitaalkrachtig en 

nemen vaak meer afstand van nieuwe ontwikkelingen en passen daarom niet binnen de visie 

van De Driehoek. Zodra het gebied zich heeft ontwikkeld, zodat het aantrekkelijk is voor de 

late Majority en de Laggards, is het gebied zijn dynamiek kwijt en dit is juist wat er niet wordt 

beoogd in deze gebiedsontwikkeling, die zich kenmerkt door dynamiek en constante 

vernieuwing, een gebied dat nooit af is en altijd in ontwikkeling.  

De verschillende doelgroepen vertegenwoordigen verschillende fases in de 

gebiedsontwikkeling van De Driehoek. Voor elk van deze fases moet duidelijk worden wat 

het gewenste programma is om de beoogde doelgroep in die fase aan het gebied te binden. 
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Dit betekent dat het belangrijk is dat een bepaalde programmering aanwezig is binnen het 

gebied, maar ook dat bepaalde voorzieningen in een fase nog niet gerealiseerd worden. 

Tijdens de periode van de Innovators moet er vooral nog niet geïnvesteerd worden in 

basisvoorzieningen zoals een supermarkt e.d. Er is dan nog onvoldoende draagvlak voor. Dit 

zou dus betekenen dat de voorziening niks toe zou voegen in het gebied en dat de 

ondernemer die dit opstart failliet gaat en later in de ontwikkeling minder bereid is naar het 

gebied te komen met deze voorziening.  

Ook het begrip waardegroei speelt een grote rol in de gebiedsontwikkeling. Binnen de 

ontwikkeling zullen de Early Adopters en de Early Majority de twee doelgroepen zijn die het 

meest kapitaalkrachtig zijn. Dit betekent dat voor die tijd door middel van de Innovators en 

het begin van de Early Adopters de waardegroei gerealiseerd moet worden door de 

bekendheid en aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten. Hierdoor zullen de prijzen 

binnen het gebied omhoog gaan. Als dan de latere groepen naar het gebied trekken zijn de 

prijzen al hoger, maar deze doelgroepen kunnen ook meer betalen voor het leefmilieu van 

De Driehoek.  

De massavolumes die er per fase gerealiseerd moeten worden zijn te koppelen aan de 

percentages zoals te zien in figuur 6.2. Het figuur gaat uit van vijf doelgroepen. Voor De 

Driehoek is vastgesteld dat er maar van drie doelgroepen uitgegaan wordt ( de Innovators, 

de Early Adopters en de Early Majority). Deze verdeling betekent dat de Innovators 5% van 

het massavolumeplan vertegenwoordigen, de Early Adopters 27% en de Early Majority 68%. 

Het gaat hierbij niet om het percentage mensen, dat in het gebied woont, maar om het totaal 

aan m² BVO functies dat er in een fase opgeleverd wordt. De bovenstaande verdeling dient 

als uitgangspunt voor de ontwikkeling en heeft daardoor een grote invloed op het 

programma.  
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6.2 De Innovation Adoption Curve toegepast 

Deze methode heeft enkele uitkomsten die later in het ideale programma gebruikt worden 

om het programma per fase vast te stellen. Er is geconcludeerd dat voor de ontwikkeling van 

De Driehoek er drie fases zijn. Per fase is hier een doelgroep aan gekoppeld en zijn de 

kenmerken hiervan kort weergegeven.  

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Doelgroep Innovators Early Adopters Early Majority 

Staat gebied Ruw Gedeeltelijk ontwikkeld Geheel ontwikkeld 

Type gebouwen Bestaande gebouwen Overwegend 

bestaande gebouwen 

Overwegend 

Nieuwbouw 

Massavolumeplan 5% 27% 68% 

Prijsniveau Laag Gemiddeld Hoog 

Voorzieningenniveau Laag Gemiddeld Hoog 

Kantoor Starters en éénpitters Innovatieve 

kantoorconcepten 

Baliefuncties en 

grotere kantoren 

Wonen Niet aanwezig of 

tijdelijke woonruimte 

(kleinere woningtypes) 

Één- en twee-

persoonshuishoudens 

(grotere woningtypes) 

Gezinnen 

Retail Nauwelijks aanwezig Unieke shops en open 

winkelconcepten 

Basisvoorzieningen en 

winkelcentrum 

Leisure Brede voorzieningen 

gericht op Eindhoven 

en de regio 

Brede voorzieningen 

gericht op Eindhoven 

en de regio 

Gebiedsgericht en 

breder gericht 

Tabel 6.1: Overzicht van de verschillende fases gekoppeld aan doelgroepen en de programmatische kenmerken 
hiervan. 

 
In de bovenstaande tabel is beknopt weergegeven wat het verschil is tussen de fases en wat 

voor invloed dit heeft op de te realiseren hoofdfuncties en de subfuncties. Dit betekent niet 

dat er in die fase alleen op deze subfunctie gestuurd wordt, maar deze subfuncties hebben 

wel een overwegend aandeel in de desbetreffende fase.  

In het volgende hoofdstuk wordt de informatie uit tabel 6.1 gebruikt om het ideale programma 

voor de ontwikkeling van De Driehoek vast te stellen. 
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7 Ideaal programma 

In dit hoofdstuk wordt het ideale 

programma vastgesteld volgende 

uit de theorie en referentie-

projecten van het hoofdstuk over 

de creatieve economie, de 

conclusies van het DIM-netwerk 

en de conclusies van de 

Innovation Adoption Curve. De 

drie fases: Innovators, Early 

Adopters en Early Majority zijn 

kenmerkend voor de tijdlijn van het 

programma. Het hieruit volgende 

programma is een kwalitatief 

programma. Dit zal daarna 

omgezet worden naar een kwantitatief programma, zodat dit als input kan dienen voor de 

Dynamische Rekentool. Eerst zal de functie-indeling worden toegelicht om een eenduidig 

programma te kunnen vaststellen. 

7.1 Toelichting functies 

Het ideale programma wordt hier eerst toegelicht door een overzicht te geven van de hoofd- 

en subfuncties. De onderstaande indeling wordt ook gehanteerd in de kwantitatieve tool en in 

de andere onderdelen van dit onderzoek. De indeling is gebaseerd op indeling zoals 

gehanteerd door Trudo. Hier zijn aanvullingen en aanpassingen op gedaan om de indeling 

toepasbaar te maken voor de Dynamische Programmamanagement Methode. 

Kantoor  

 Klantgerichte baliefuncties:   Gericht wordt op bedrijvigheid met klantgerichte balie-

     functies die daadwerkelijk mensen trekken. Geen in 

     zichzelf gekeerd BackOffice van een verzekeraar of een 

     corporatie. Wel kan er gedacht worden aan een front-

     Office. 

 Starters en éénpitters:   De Driehoek moet toegankelijk worden voor startende 

     ondernemers met kleinschalige bedrijfjes. Hierbij wordt 

     vooral gedacht aan de creatieve industrie. Deze kunnen 

     daarna uitgroeien tot grotere creatieve bedrijven.  

 Innovatieve kantoorconcepten:  Flexplekken voor starters en éénpitters, te huur vanaf 

     een halve dag bijvoorbeeld (broedplaatsen). Of een 

     vergaderruimte in een designomgeving. Of bijzondere 

     conferentieruimtes waar bedrijven elkaar kunnen treffen. 

 Kantoor (standaard):   Traditionele kantoorfuncties zoals BackOffice e.d. Deze 

     zullen gerealiseerd worden om ruimte op te vullen. Deze 

     zijn in zichzelf gekeerd en voegen qua levendigheid 

Figuur 7.1: PVA “Stap Hoofdstuk 7” 
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     weinig aan het gebied toe. Wel kunnen deze vaak een 

     hogere huurprijs betalen. 

Wonen 

 Condo‟s:   Kleine, betaalbare, maar hoogwaardige woonunits voor  

    specifieke doelgroepen die aansluiten bij het woon- en leef-

    milieu dat in De Driehoek langzamerhand zal gaan ontstaan. De 

    condo‟s zijn ca. 70m² groot en bewoners maken gebruik van 

    een aantal gemeenschappelijke voorzieningen 

 Stadswoningen:    Ruime woningen met een oppervlakte van ca. 140m². Gebouwd 

    in 1 tot 4 bouwlagen met riante daktuinen en patio‟s. 

 Appartementen:   Woonruimtes gerealiseerd in woontorens. De appartementen 

    zullen tussen de 100-110m² zijn. 

 Lofts:     („basic‟ en „normaal‟) In de monumentale panden van de Hoge 

    Rug zullen lofts worden gerealiseerd. De woonoppervlakte kan 

    variëren van ca. 50m² (basic lofts) tot 180 m² (dure lofts). De 

    lofts worden kaal opgeleverd, waardoor de bewoners de vrijheid 

    hebben om de indeling naar eigen smaak in te richten. 

 Penthouses:    Ruime woonruimtes gelegen op de top van de gebouwen. De 

    penthouses zullen ca. 250m² zijn. 

Retail 

 Basisvoorzieningen:  Voorzieningen zoals supermarkt, groenteboer of bakker. 

 Open winkelconcepten: Bijenkorfachtige formules, waarbij meerdere open winkels uit 

    eenzelfde branche in een ruimte zijn gesitueerd. 

 Unieke shops:   Unieke winkels die iets verkopen waar mensen speciaal voor 

    naar het gebied komen. Hierbij kan gedacht worden aan een 

    shop waar unieke materiaalsoorten gepresenteerd en verkocht 

    worden of bijvoorbeeld een chocolaterie.  

 Showrooms:  Ruimtes om nieuwe producten te etaleren voor bedrijven. 

Leisure 

 Horeca:    Horecavoorzieningen zoals restaurants en cafés. Een  

    gevarieerd aanbod aan uitgaansvoorzieningen gecombineerd 

    met terrasjes en livebandjes of stand-up comedy. Hierdoor 

    ontstaat mede de levendigheid s‟middags en s‟avonds.  

 Evenementen en festivals: Evenementenruimtes voor feesten zoals Xtrema, XFM  

        e.d. maar ook voor de Dutch Design Week of Flux-S. 
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 Urban Sports:   Een verzameling van grotendeels individuele sporten zoals 

    urban dance, bouldering, skaten, maar ook panavoetbal.  

 Kunst & Cultuur:   Een gevarieerd aanbod uiteenlopend van musea (bijvoorbeeld 

    een tak van het van Abbemuseum) tot kunstgaleries. 

 Muziek, Theater en Film: Verschillende (grootschalige) voorzieningen. Hierbij kan  

    gedacht worden aan oefenruimtes voor bandjes (POPei), een 

    theater (Parktheater) of een bioscoop (Plaza Futura). 

 Hotel:    Hotelfunctie eventueel gekoppeld aan een grandcafé of/en een 

    conferentieruimte. 

7.2 Kwalitatief programma 

In deze paragraaf wordt het ideaal programma weergegeven per fase. Deze kwalitatieve 

voorstelling van het programma komt voort uit de conclusies uit de hoofdstukken Creatieve 

economie (hoofdstuk 3), DIM-netwerk (hoofdstuk 5) en Innovation Adoption Curve (hoofdstuk 

6). Dit programma zal in de volgende paragraaf uitgewerkt worden in een kwantitatief 

programma.  

De onderstaande processen vormen samen het programma (zie figuur 7.2).  

1. De eerste stap is het vertalen van het “creatieve concept” in bandbreedtes en 

randvoorwaarden voor het programma. Een deel hiervan is input voor de DIM-analyse.  

2. Uit de DIM-analyse komt het “ideale programma” voor de eindfase/eindsituatie van het 

gebied. Deze bestaat uit functies en subfuncties. Verder komt hier ook een idee uit over 

de trekkers voor het gebied en de mate van introverte versus extraverte functies. Zodat 

het gebied op (alle tijden van de dag) levendig is. 

3. Vervolgens wordt er d.m.v. de theorie van de Innovation Adoption Curve bepaald welke 

doelgroepen in de ontwikkeling beoogd worden in welke fase en hoe lang de fases 

duren. Dit geeft dan meteen een beeld wat er in bepaalde fases moet zijn om de 

beoogde doelgroep naar het gebied te trekken en daar te houden. 

4. Als laatste stap voor het programma wordt er een scenarioplan opgesteld. De trends die 

voor het gebied van belang zijn worden vastgesteld en hieruit volgen 4 scenario‟s. Deze 

scenario‟s zijn dan ook bepalend voor het vaststellen van het ideale programma voor de 

ontwikkeling. 

 



 

68 

 
 
 

 

7.2.1 Fase 1: Innovators 

Karakterisering doelgroep: Ze zijn creatief, vrij, durven risico‟s te nemen, maar hebben wel 
vaak financiële tegemoetkoming nodig. Ze zijn ontdekkers en introduceren het gebied aan de 
latere doelgroepen. Vooral kwartiermakers en startende bedrijven. 

Staat van het gebied: Het is nog ruw. Er vindt bodemsanering en sloopwerk plaats. Er is nog 
geen nieuwbouw. Vaak nog geen renovatie voordat de panden verhuurd worden. Weinig tot 
geen voorzieningen. Geen sprake van rekening houden met overlast aan overige functies, 
dus nog veel vrijheid in het gebied. 

Aantal m² BVO: 5% van het totaal 

Verdeling hoofdfuncties: Er is nog geen sprake van een constante levendigheid in het 
gebied, dit is juist vaak met pieken. Het zijn veelal kwartiermakers en ondernemers die 
risico‟s durven te lopen. 

 Kantoren: Al sterk aanwezig in het gebied, wel veelal basic nog om de creatieve 
  industrie naar het gebied te halen. Samen met Leisure de functies die 
  sterk aanwezig zijn. 

 Wonen: Nog geen wonen, behalve eventueel tijdelijke functies. 

 Retail:  Nog minimaal aanwezig. 

Figuur 7.2: Processen waar het programma uit voortkomt. 
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 Leisure:  Sterk aanwezig in het gebied om al veel mensen kennis te laten maken 
  met het gebied. Vooral evenementen zorgen voor veel bezoekers.  

Verdeling subfuncties:  Dit zijn veelal kwartiermakers. 

 Kantoren: Grotendeels „basic starters en éénpitters‟, verder innovatieve  
  kantoorconcepten, zoals broedplaatsen. Ze worden gekenmerkt door 
  een ruwe afwerking en nog weinig investeringen in de renovatie van 
  het gebouw. De overige subfuncties zijn nog niet aanwezig. Het is 
  vooral zaak de starters en éénpitters in de creatieve sector naar het 
  gebied te halen, zodat deze later door kunnen groeien binnen het 
  gebied.  

 Wonen: Indien er wonen is dan zal dit in tijdelijk vorm zijn. Permanente  
  woonvormen zijn nog niet aanwezig. 

 Retail:  Dit zal bestaan uit enkele unieke shops, de overige subfuncties zijn niet 
  aanwezig. 

 Leisure:  Geen hotel, de overige subfuncties zijn al wel aanwezig. Bij voorkeur 
  zo extravert mogelijke subfuncties om veel mensen met het gebied 
  kennis te laten maken. Vooral „Festivals en evenementen‟ en „horeca‟ 
  trekken veel bezoekers naar het gebied. De horecafuncties hebben 
  nog geen draagvlak in het gebied, maar hebben een uniek concept, 
  zodat ze voldoende klandizie naar het gebied trekken. De urban sports 
  halen ook mensen naar het gebied, maar met één doel, sporten, deze 
  zullen verder weinig het gebied verkennen, maar de bekendheid groeit 
  hiermee wel.   

 De trekkers:  De trekkers van deze fase zijn vooral de festivals en evenementen die 
  georganiseerd worden in het gebied.  

Extraversie van het gebied: Het gebied moet zo extravert mogelijk zijn. Vooral tijdelijke 
activiteiten, waar grote bezoekersstromen op af komen, zijn goed voor het gebied en 
hiervoor zijn vaak weinig investeringen nodig. De pioniers krijgen de vrije hand met creatieve 
ideeën en dit wordt juist aangemoedigd. Hierbij kan ook gedacht worden aan tijdelijke 
functies zoals een drive-in bioscoop of het Edit-festival.  

7.2.2 Fase 2: Early Adopters 

Karakterisering doelgroep: De Early Adopters zijn veelal de opinieleiders in de locale 
omgeving. Zij zorgen dat een idee, dat bekend wordt via de Innovators, ook daadwerkelijk 
geaccepteerd wordt. De sociale participatie van hen is hoog en ze zijn vaak kapitaalkrachtig. 
Qua typologie zijn het vaak historiezoekers, stedelingen of emptynesters. 

Staat van het gebied: Het grootste deel van de bodemsaneringen en het sloopwerk is klaar. 
Het industrieel erfgoed wordt steeds meer verhuurd en er komen meer vaste huurders in. 
Het afwerkingniveau gaat gedurende de fase omhoog doordat de verhuurders het 
opknappen of doordat de huurders dit zelf doen. Hier is het prijsniveau van afhankelijk. 
Voornamelijk hergebruik van industrieel erfgoed, maar ook nieuwbouw. De openbare ruimte 
rond de bestaande gebouwen wordt al voor een groot deel ingericht om de sfeer en de 
levendigheid in het gebied te vergroten. De bereikbaarheid van het gebied is goed. 

Aantal m² BVO: 27% van het totaal 
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Verdeling hoofdfuncties: Een constante levendigheid in het gebied begint steeds meer te 
komen. Er is meer sprake van een volledig aanbod aan hoofdfuncties en dit vergroot de 
levendigheid. De nadruk in deze fase ligt op wonen en kantoren. 

 Kantoren: De kantoren ontwikkelen zich nog sterk in deze fase. 

 Wonen: Er vindt bewoning van het industrieel erfgoed plaats. Dit vaak verhuurd 
  met een basisafwerking. 

 Retail:  De retail begint in deze fase te komen en richting een kritische massa, 
  om als winkelbestemming gekenmerkt te worden, te gaan. Het aantal 
  m² BVO is afhankelijk van de ruimte beschikbaar in de plinten van de 
  bestaande gebouwen. 

 Leisure:  Deze ontwikkelt zich wel, maar in massa minder hard dan in de eerste 
  fase.  

Verdeling subfuncties:  De permanente functies beginnen naar het gebied te trekken. Veelal 
nog in een beginstadium, maar met groeimogelijkheden. 

 Kantoren: Er komt meer kantoorruimte beschikbaar voor starter en éénpitters en 
  de innovatieve kantoorconcepten krijgen een groter aandeel. De  
  overige subfuncties ontwikkelen zich nog niet of nauwelijks. 

 Wonen: Het wonen bestaat uit lofts in de bestaande gebouwen. Dit veelal in 
  basisuitvoeringen van lofts en een klein deel lofts waar al meer in 
  geïnvesteerd is. De huurprijzen zijn hier voornamelijk onder de  
  huursubsidiegrens.  

 Retail:  Nog weinig basisvoorzieningen en indien deze er wel is dan moet er 
  ook een draagvlak buiten Strijp-S zijn. Bijvoorbeeld een wereld-  
  supermarkt die een hele wijk als zijn draagvlak heeft. Veel unieke 
  shops in het gebied en de open winkelconcepten beginnen ook  
  een aandeel te krijgen dat verder groeit. De plinten worden gevuld 
  met retailers en doordat de openbare ruimte verder aangekleed wordt 
  ontstaat er al een beter winkelklimaat.  

 Leisure:  De evenementenruimte blijft qua bezoekers een groot aandeel hebben, 
  maar heeft geen extra ruimte nodig. De invulling van de evenementen 
  zal ook meer aangepast moeten worden aan de nieuwe fase en de 
  nieuwe bewoners. De overige subfuncties, behalve hotel, groeien. De 
  horecagelegenheden groeien met de vraag mee en er is een groter 
  draagvlak voor urban sports door de nieuwe bewoners van het gebied. 
  In deze fase zou er ook een permanente culturele trekker moeten 
  komen zoals een theater, museum of een bioscoop. Echte  
  Eindhovense trekkers zoals: Plaza Futura, het van Abbe museum of de 
  Schouwburg hebben de voorkeur. 

 De trekkers:  De trekkers van deze fase blijven deels de festivals en evenementen. 
  Maar ook de retail is in opkomst als winkelbestemming. Een theater, 
  bioscoop of museum zou aantrekkelijk zijn als trekker in deze fase voor 
  het culturele programma.  

Extraversie van het gebied: Het gebied moet minder incidenteel levendig zijn, zoals in de 
eerste fase, maar het moet juist een constante levendigheid krijgen. Hiertoe draagt de juiste 
mix van functies bij. Daarom is het belangrijk dat alle hoofdfuncties in deze fase aanwezig 
zijn en dat er ook al wordt geselecteerd op alleen maar extraverte functies op de begane 
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grond van het gebied. De introverte functies zoals kantoren (zonder baliefunctie) en wonen, 
komen dan op de verdiepingen te liggen. 

7.2.3 Fase 3: Early Majority 

Karakterisering doelgroep: Dit is een grote groep en deze volgen de Early Adopters in de 
acceptatie van een gebied. Ze worden vaak gekenmerkt doordat het 
meerpersoonshuishoudens zijn, met of zonder kinderen en dat ze kapitaalkrachtiger zijn. 
Voor deze doelgroep moet een gebied, dus ook al een zekere geborgenheid bieden. Dit 
houdt in de aanwezigheid van basisvoorzieningen en een levendigheid die ook sociale 
controle waarborgt. 

Staat van het gebied: In deze fase wordt de nieuwbouw opgeleverd en wordt de openbare 
ruimte verder ingericht. Het gebied is levendig en de mix uit fase 2 is uitgebreid in 
hoeveelheid en diversiteit in subfuncties. 

Aantal m² BVO: 68% van het totaal 

Verdeling hoofdfuncties: Er is een constante levendigheid in het gebied en de grote massa 
van functies wordt in deze fase gerealiseerd. Er is sprake van een volledig aanbod aan 
hoofdfuncties. De nadruk in deze fase ligt op de nieuwbouw. Het grootste deel hiervan is 
wonen. In de plinten wordt veel retail gerealiseerd en nieuwe kantoorruimte op de 
verdiepingen. Leisure heeft een aanzienlijk aandeel in deze fase. Dit is er afhankelijk van de 
realisatie van de trekker uit fase 2. 

 Kantoren: De kantoren ontwikkelen zich verder in deze fase. 

 Wonen: Het wonen is sterk vertegenwoordigd in deze fase in de nieuwbouw. 

  Retail:  De retail bereikt in deze fase de kritische massa om een winkel- 
  bestemming te zijn en wordt veelal gerealiseerd in de plint van de 
  nieuwe gebouwen. 

  Leisure:  Deze ontwikkelt zich en er ontstaat een volledig aanbod aan leisure 
  voor zowel s‟middags als s‟avonds.  

Verdeling subfuncties:  Het gebied bestaat uit voornamelijk permanente functies. Al veel 
bedrijven zijn doorgegroeid en starters op de woningmarkt zijn al verder in de wooncarrière. 
Het gebied moet dus een volledig aanbod bieden van basic tot luxe van starter tot 
gevorderde. Het is dus belangrijk in deze fase om te zorgen dat het gebied dynamisch blijft 
en dus nog niet “af” is. Dit houdt o.a. in dat er voor starters in alle functies ook ruimte 
beschikbaar en betaalbaar moet zijn. Dit in mindere maten, maar nog wel aanwezig. Zo kan 
er een doorstroom binnen het gebied ontstaan. De waardecreatie heeft plaatsgevonden 
binnen het gebied en natuurlijkerwijs zullen de huur- en koopprijzen omhooggaan. De 
subfuncties, die onder meerdere hoofdfuncties vallen, de zogenaamde hybride functies, 
maken het gebied levendig. Denk aan een winkel waar ondertussen kunstwerken gemaakt 
worden of een horecagelegenheid waar ondertussen een urbandancegroep bezig is.  

 Kantoren: Meer grotere kantoren en kantoren in het hogere segment. De  
  klantgerichte baliefuncties trekken naar het gebied. Alle subfuncties 
  zijn aanwezig, behalve de standaardkantoren.  

 Wonen: Er is veel aanbod door de nieuwbouw. Gefaseerd wordt nieuwe  
  woonruimte in deze fase op de markt gebracht. Van het uiteindelijke 
  woningaanbod moet 20% van het geheel betaalbaar zijn voor de  
  sociale doelgroep van Trudo. Dit zal veelal zijn in de vorm van condo‟s 
  of appartementen. Verder komt er meer differentiatie, zodat binnen het 
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  gebied de wooncarrière kan plaatsvinden. Een grote diversiteit dus, 
  uiteenlopende van huurlofts tot penthouses. Van stadswoningen tot 
  condo‟s. 

 Retail:  Het gehele winkelaanbod is aanwezig. Vooral showrooms en de  
  basisvoorzieningen krijgen nu een aandeel in het winkelaanbod. De 
  open winkelconcepten stijgen in aandeel en er komen nog enkele 
  nieuwe unieke shops bij.  

 Leisure:  De Leisure is uitgegroeid tot de hotspot van Eindhoven. De evene- 
  menten zijn minder belangrijk geworden om het gebied op de kaart te 
  zetten, behalve de nationale/internationale evenementen. Er is een 
  breed aanbod van kunst en cultuur. De interactie met de openbare 
  ruimte moet goed zijn en veel van deze functies moeten dan ook op de 
  begane grond gerealiseerd worden. De leisure moet extravert zijn en 
  het gebied levendig maken met cultuur, urban sports, evenementen en 
  aantrekkelijke horeca. Om mensen langer in het gebied te houden is 
  een hotel ook essentieel in deze fase. Een tweede culturele trekker 
  zoals een theater, museum of een bioscoop zou hier op zijn plaats zijn. 

 De trekkers:  De trekkers van deze fase is op cultureel vlak dezelfde als uit fase 2. 
  De evenementen spelen nog een rol, maar wel als toevoeging op het 
  gebied en niet meer als trekker. De retail is ontwikkeld tot een  
  belangrijke trekker. Hierbij zorgt de Leisure als hotspot ervoor dat 
  mensen in het gebied blijven. Het doel is om door middel van een 
  interessante mix van functies bezoekers de mogelijkheid te bieden een 
  dagdeel door te brengen op het terrein van De Driehoek. Verder zorgt 
  het grote aantal bewoners ook overdag voor een grote levendigheid in 
  het gebied. 

Extraversie van het gebied: Het gebied heeft een constante levendigheid doordat de hele 
begane grond van het gebied bestaat uit extraverte functies en openbare 
ontmoetingsplaatsen. Terrasjes, tuinen en parken geven mensen ruimte om te flaneren en 
zorgen dat mensen van binnen en buiten het gebied er veel tijd doorbrengen. 

7.3 Kwantitatief programma 

Bovenstaand kwalitatief programma is omgezet in een kwantitatief programma. Hierbij is er 

geprobeerd de minima en maxima zoveel mogelijk te definiëren om de bandbreedtes smal te 

houden. Dit is lastig voor een gebied waar de mix van functies en hybride functies de drager 

is van de gebiedsontwikkeling. Belangrijk is dat alle hoofdfuncties aanwezig moeten zijn en 

dat er een duidelijke mix is van subfuncties. Differentiatie is belangrijk in het gebied. Het 

kwantitatieve programma op hoofdlijnen voor de hoofdfuncties is weergegeven in figuur 7.3. 

Per fase zijn de hoofdfuncties beschreven en hoe de mix van functies in die fase 

samengesteld is. Het volledige kwantitatieve programma, inclusief subfuncties en sociaal 

programma, is te zien in bijlage 4. 
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8 Externe ontwikkelingen: Scenarioplanning 

De invloeden of ontwikkelingen in 

de toekomst zijn per definitie 

onbekend. Hoe verder in de 

toekomst hoe moeilijker te 

voorspellen wat de toekomst 

inhoudt. De externe ontwik-

kelingen die invloed hebben op 

het programma van De Driehoek 

kunnen omschreven worden als 

trends in de toekomst. Het doel 

van scenarioplanning is om vast 

te stellen wat de mogelijke 

scenario‟s zijn die er zich voor 

kunnen doen en hoe hier op 

ingespeeld kan worden in het 

programma. Uit de scenarioplanning komt een viertal kwantitatieve 

scenarioprogrammacombinaties. Deze dienen als input voor de Dynamische Rekentool. Het 

ideale programma weet in zoveel mogelijk scenario‟s binnen het concept en de 

programmatische bandbreedtes te blijven en een positieve cashflow te realiseren.  

8.1 Theorie 

Er wordt hier eerst een overzicht gegeven van de te doorlopen stappen om tot scenario‟s te 

komen. De scenario‟s zijn te gebruiken om de impact van onzekerheid over de toekomst op 

de gebiedsontwikkeling te verkleinen. De stappen lopen van het vaststellen van het doel en 

het bepalen van de scope tot het toepassen van de scenario‟s op de gebiedsontwikkeling. 

De volgende stappen zijn te onderscheiden:  

1. Scope bepalen: Vaststellen waarvoor de scenario‟s gemaakt worden. Hierbij wordt 

bepaald wat de scope is. Wat is de tijdspanne waar naar gekeken wordt? Wat is het 

niveau (regionaal, nationaal, internationaal)?Hoe diepgaand moeten de scenario‟s 

zijn en wat zijn de data die de output moeten zijn? 

2. Analyseren omgeving (analyseren trends): Deze stap is gericht op het vaststellen en 

analyseren van de voor de ontwikkeling relevante trends in de onbeïnvloedbare 

omgeving. Trends zijn ontwikkelingen die al enige tijd spelen en waarvan de 

verwachting is dat ze ook de komende jaren een rol spelen. Deze trends worden 

ingedeeld naar de zogenaamde DESTEP-dimensies. De DESTEP-dimensies 

(Demografie, Economie, Sociaal, Technologie, Ecologie en Politiek) met de 

toevoeging van de R (Ruimtelijk), dus DESTREP. 

3. Selecteren assen: Het selecteren van de assen voor de zogenaamde “drijvende 

krachten” start met het vaststellen en onderzoeken van de trends die gekenmerkt 

worden door een grote impact op de ontwikkelingen en een grote onzekerheid (zie 

figuur 8.2).  

Figuur 8.1: PVA “Stap Hoofdstuk 8” 
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4. Bouwen scenario‟s: Uit de voorgaande stappen worden er in deze stap een viertal 

scenario‟s opgesteld. Deze moeten een pakkende titel hebben, visueel zijn en 

uitgewerkt in een toekomstbeeld van de omgeving en hoe daar via een tijdlijn aan 

gekomen is. 

5. Testen en/of genereren van opties: Hierin worden de scenario‟s vertaald naar de 

kansen en bedreigingen voor de gebiedsontwikkeling. Hierbij worden de gevolgen 

van het scenario voor het programma inzichtelijk gemaakt en wordt getest of deze 

kloppen. 

6. Gebruik scenario‟s: Bij deze laatste stap worden de scenario‟s toegepast. Er is 

vastgesteld wat de output van de scenario‟s is en wat deze voor impact hebben op 

het programma. Deze kwantitatieve programma‟s zijn de input voor de Dynamische 

Rekentool. 

De bovenstaande stappen zijn gebaseerd op Römgens, 2002 en Klooster, 2007. 

8.2 Bepalen Scope 

Scenarioplanning wordt hier gebruikt als tool om de mogelijke externe ontwikkelingen die 

invloed hebben op de ontwikkeling van De Driehoek vast te stellen. Hierdoor kan er bij 

voorbaat een programma opgesteld worden dat een positief resultaat heeft in meerdere 

scenario‟s. Dit programma moet ook genoeg flexibiliteit hebben om gedurende de 

ontwikkeling in te spelen op de scenario‟s en veranderingen van deze scenario‟s, doordat 

“de toekomst” dichterbij komt. 

Het onderwerp is de gebiedsontwikkeling van De Driehoek en de context is de Nederlandse 

samenleving, met indien nodig een uitstapje richting de Europese samenleving. We 

beschrijven hier niet alle mogelijke trends die invloed hebben op de gebiedsontwikkeling, 

maar leggen de focus op trends met een impact op het programma. 

De tijdsspanne is in dit stadium tot en met 2025, dus de komende 15 jaar. De scenario‟s die 

opgesteld zullen worden zijn een verhaal per scenario, waaruit de volgende punten naar 

voren komen, die als input voor de kwantitatieve tool kunnen dienen. Er wordt een uitspraak 

gedaan over: 

Figuur 8.2: Model assenstelsel scenarioplanning, bron: Klooster, 2007. 
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 Waardeontwikkeling 

 Inflatie 

 De markt voor de verschillende functies, resulterende in een verhouding van de 
hoofdfuncties en een verhouding in subfuncties. 

 Het tempo van de fases gekoppeld aan de doelgroepen en hiermee ook de 
einddatum van de ontwikkeling 

8.3 Analyseren omgeving, trends 

Het analyseren van de trends gebeurt vanuit een kader. Het kader is de gebiedsontwikkeling 

van Strijp-S met daarin De Driehoek met het concept “Hart van Brainport”. De trends die 

invloed hierop hebben worden geordend via de DESTREP-dimensies, een analysemethode 

om trends te categoriseren. Hierbij kunnen de volgende trends onderscheiden worden met 

de bijbehorende impact op het gebied (Huizinga & Smid, 2004): 

Demografie 

 Vergrijzing: Door het grote aantal mensen dat na de 2e wereldoorlog geboren is (de 

zogenaamde „babyboomers‟) ontstaat er de komende 10 jaar een snel stijgende lijn in 

het aantal 65+ers.  

 Kleinere huishoudens: Een trend naar kleinere huishoudens, doordat er minder 

kinderen per gezin zijn, meer scheidingen en meer alleenstaanden. 

 Bevolkingsgroei of krimp: Doordat er meer 65+ers zijn zal het sterftecijfer hoger 

worden. Dit kan wel gecompenseerd worden met migratie en/of een hoger 

geboortecijfer. 

Economisch 

 Conjunctuur: Een laag- of hoogconjunctuur heeft een directe invloed op de 

gebiedsontwikkeling en heeft een invloed op de onroerendgoedmarkt. De conjunctuur 

vertaalt zich in werkeloosheid, economische groei en inflatie. 

 Verhouding bedrijfstakken: Hoe ontwikkelt de verhouding van de bedrijfstakken zich. 

Ligt de focus meer op industrie of ligt deze focus meer op diensten. 

Sociaal 

 Individualisering: Mensen worden steeds individueler, richten zich meer op zichzelf 

en hebben minder sociaal contact. 

 Netwerksamenlevingen: De samenleving is minder verzuild en wat ontstaat, is een 

netwerksamenleving waar elk individu een onderdeel is van verschillende netwerken 

zoals zijn werk, zijn sport, zijn hobby e.d. Deze netwerken kunnen samenkomen op 

bepaalde plaatsen. 
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Technologie 

 Technologisch innovatie: Ontstaat er een klimaat van technologische innovatie en 

wordt hierop gestuurd? 

 Type technologisch netwerken: Zijn de technologische sectoren meer gericht op 

productie, diensten of creatief met Research & Development ):  

Ruimtelijk 

 Concurrentie andere gebieden en het beleid hierop: Is Strijp-S als gebied uniek of 

wordt het beleid om meer van dergelijke gebieden te ontwikkelen, dat wordt dan 

vissen uit dezelfde vijver. 

Ecologie 

Deze heeft geen grote impact op het programma en wordt daarom niet opgenomen in de 

scenario‟s 

Politiek 

 Politiek vrijheid tegenover een controlerende overheid: Gaat de overheid 

gebiedsontwikkeling vrijer laten of juist sterker controleren en beperken. 

 

8.4 Selecteren assen 

Om de scenario‟s op te stellen moeten de assen gedefinieerd worden die de vier kwadranten 

(scenario‟s) van elkaar scheiden. Op deze assen staan de trends die de grootste impact 

hebben op de ontwikkeling van het programma van het gebied en de hoogste mate van 

onzekerheid met zich meebrengen.  

De volgende twee trends zijn hiervoor gekozen: 

1. Conjunctuur: De conjunctuur heeft een grote impact op het gebied. Vooral het tempo 

en het totaal te realiseren aantal m² programma wordt hier direct door beïnvloed. 

Verder is de onzekerheid die deze met zich meebrengt ook hoog en is de conjunctuur 

moeilijk te voorspellen. Dit is een trend die een nationale impact heeft en als één van 

de hoofdtrends is gedefinieerd.  

2. Urban focus: De tweede trend is urban Focus. Met de term urban focus wordt hier 

bedoeld de mate waarin er in Eindhoven en de regio een stedelijk milieu geambieerd 

wordt met alle kenmerken die hiermee samenhangen. Dit is een stedelijk milieu dat 

voldoet aan de randvoorwaarden van de creatieve stad (paragraaf 3.3). Hier draait 

het dus om een stedelijke leefstijl, maar ook de focus op creativiteit en innovatie van 

zowel het leefmilieu als het werk. Als deze urban focus groot is dan is het draagvlak 

voor het gebied groot. Als deze laag is dan is het draagvlak kleiner en is het concept 

moeilijker te verwezenlijken. De urban focus is een combinatie van een 

technologische, een sociale en een ruimtelijk trend. Het gaat over de Urban focus van 

de bevolking in Eindhoven en de regio en het is dus een externe trend. 
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Hieruit volgt het onderstaande assenstelsel: 

 

 

8.5 Bouwen scenario‟s 

Er ontstaan uit het assenstelsel vier scenario‟s. Bij elk van deze komen een aantal trends 

naar voren of zijn er varianten van één trend opgenomen. Eerst zullen de trends weer 

worden gegeven (figuur 8.4) en daarna zal er een verhaal hiervan worden gemaakt. 

Uiteindelijk zal er pakkende titel bij worden bedacht en zullen deze scenario‟s gevisualiseerd 

worden.  

 

Figuur 8.3: Assenstelsel scenario waarbij de assen gedefinieerd zijn. 
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Scenario 1: Een creatieve spot 

De bevolking in Eindhoven neemt toe en door de hoge urban focus trekken mensen meer 

naar de stad toe om stedelijker te kunnen wonen. Door de vergrijzing neemt het percentage 

65+ers sterk toe. Nu is dit 25% van de totale bevolking en dit neemt toe tot 35% in 2025. 

Doordat er kleinere huishoudens zijn groeit het aantal huishoudens sterker dan de bevolking. 

De verhouding tussen de bedrijfstakken blijft zich, zoals al lang in is gezet, verschuiven van 

industrie naar diensten. De industrie en (massa)productie gaat naar de lage lonen landen. 

De creatieve industrie ontwikkelt, zich maar door de lage conjunctuur blijft de investering in 

research & development iets achter. Er is minder technologische innovatie, maar meer 

innovatie in de creatieve sector zoals in design en vormgeving. Door de sterke urban focus 

zijn er meer herontwikkelingsgebieden die zich richten op de creatieve bedrijvigheid en 

daardoor ontstaat er een situatie dat er concurrentie zal zijn, omdat dezelfde mensen naar 

verschillende gebieden getrokken worden. Er zal een sterkere overheidsregie zijn en 

daardoor minder vrijheid in de gebiedsontwikkeling. In de samenleving treedt er meer 

individualisering op en de netwerksamenleving, die ontstaan is sinds de ontzuiling, groeit. 

Deze trend kan in het gebied (plaatselijk) tegen worden gegaan door ontmoetingsplaatsen te 

creëren voor individuen en plekken waar netwerkknooppunten ontstaan. De gevolgen van de 

trends voor het gebied zijn duidelijk. Het gebied blijft binnen het concept, maar door de lage 

conjunctuur zal de ambitie bijgesteld moeten worden. Er is meer vraag naar huur dan naar 

koop bij de woningen. Er zullen minder kantoren gerealiseerd worden door de lagere 

conjunctuur. De waardegroei van het gebied is goed, maar haalt niet de maximale potentie. 

Meer controle van de overheid, dus een meer afgebakend kader. Dit geeft meer problemen 

met veranderingen van functies en de vrijheid hierin. Het tempo van de gebiedsontwikkeling 

is lager dan in scenario 2, omdat er minder vraag is door de laagconjunctuur. Hierdoor moet 

er ook sterker gefaseerd worden in de omvang van wat er op de markt gebracht wordt. Dit 

leidt tot een langere looptijd van het programma. Het gebied kent wel een waardegroei die 

boven de inflatie uitkomt. 

Scenario 2: Hart van Brainport 

De hoge conjunctuur en de hoge urban focus zorgen voor een ideaal klimaat voor de 

gebiedsontwikkeling. Door de economische groei komen er meer migranten naar Nederland 

om te werken. Deze worden aangetrokken door Eindhoven als hoofdstad van Brainport, dat 

zich in dit klimaat uitbreidt in de regio. Vooral kenniswerkers worden naar de stad getrokken. 

Door deze migranten wordt de impact van de vergrijzing verminderd en zal het percentage 

65+ers tussen de 30 en 35% liggen. Door de kleinere huishoudens is er meer vraag naar 

woningen en ook meer vraag naar duurdere segmenten. Door de migratie zal de bevolking 

verder groeien tot voorbij 2025. Eindhoven groeit als stad en het aantal inwoners groeit mee. 

De individualisering die in de samenleving optreedt wordt tegengegaan door hiervoor unieke 

stedelijke ontmoetingsplekken te realiseren. Dit zorgt dat de ontstane netwerksamenleving, 

netwerkknopen heeft waar deze netwerken elkaar ontmoeten. Dit leidt tot een levendig 

gebied. De verhouding tussen de bedrijfstakken blijft zich, zoals al lang is ingezet, 

verschuiven van industrie naar diensten. De creatieve bedrijvigheid neemt toe en er wordt 

veel geld gestoken in research & development. Dit leidt tot veel technologische vernieuwing 

en het beeld van Eindhoven als „leading in technology‟ en als cultureel centrum wordt 

versterkt. Door de sterke urban focus worden andere herontwikkelingsgebieden ook 

ontwikkeld als een creatief milieu. Door de sterke groei van deze sector is dit geen 

bedreiging en zal er onverminderd vraag zijn. Er is er een lagere overheidsregie en meer 
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vrijheid in het gebied om het zich dynamisch te laten ontwikkelen. Dus ook meer ruimte voor 

bottom-up initiatieven. Dit scenario leidt tot een groei van vraag bij alle functies. Meer kleine 

bedrijven binnen de kantoren en de retail. Er is een goed aanbod van extraverte functies en 

er ontstaat een levendig gebied. Hierbij is het belangrijk dat er in het plan wordt opgenomen 

dat er ruimte over blijft voor starters en de sociale doelgroep van Trudo. Dus dat niet alle 

ruimtes op het hoogste prijsniveau komen te liggen. Het gebied heeft een sterke positieve 

waardegroei. Dit betekent ook dat de eerste twee fases sneller doorlopen worden omdat er 

veel vraag is in de markt en er sneller naar de derde fase gegaan kan worden, de Early 

Majority, de meest kapitaalkrachtige doelgroep. 

Scenario 3: Eindhoven on hold 

Er is sprake van een laagconjunctuur en een lage urban focus. Dit heeft een grote impact op 

het toekomstbeeld. De samenleving vergrijst en door de lage economische groei en een 

mogelijke financiële crisis is er nauwelijks sprake van migratie van kenniswerkers. Brainport 

weet zich niet verder op de kaart te zetten als economisch sterke regio. De huishoudens 

blijven groter, omdat er minder financiële ruimte is om de kosten voor huisvesting zelf te 

dragen voor potentiële starters. Dus zijn er minder starters op de woningmarkt. Er ontstaat 

een bevolkingskrimp richting 2025 en dit zorgt voor minder vraag op de 

onroerendgoedmarkt. De individualisering neemt verder toe en veroorzaakt problemen in 

combinatie met de vergrijzing. De netwerksamenleving blijft in de vorm dat groepen langs 

elkaar af leven en er weinig interactie hiertussen is. Economisch verschuift de verhouding 

van bedrijfstakken van industrie naar diensten. Productie blijft in dit geval nog een belangrijk 

product, maar er kan moeilijk geconcurreerd worden tegen de lagelonenlanden. Er is weinig 

sprake van creatieve bedrijvigheid en cultuur en bedrijvigheid zijn nauwelijks aan elkaar 

gekoppeld. De technologische innovaties blijven achter en hiermee ook de economie. Er is 

geen concurrentie met andere gebieden, maar er is ook weinig vraag naar het product. De 

overheid besluit om verder in te grijpen en stelt hierbij strengere regels en houdt meer 

controle over de gebiedsontwikkelingen in de stad. De vrijheid binnen de 

gebiedsontwikkeling wordt beperkt. Dit scenario leidt tot een gebied, waarbij er minder m² 

nieuwbouw op de markt gezet kunnen worden en het aandeel basic functies zal toenemen. 

Lage huurprijzen is belangrijk en daarmee gepaard gaan lage investeringen in het gebied. 

Het concept wordt moeilijk te verwezenlijken omdat het draagvlak er niet of nauwelijks is op 

de markt. De vraag verschuift binnen wonen naar eengezinswoningen en binnen de retail 

naar meer standaard voorzieningen in de retail. De focus op kantoren heeft minder keuze 

voor functies en moet meer standaard kantoren inpassen. Nieuwe innovatieve concepten is 

minder geld voor en zullen minder aanwezig zijn. Het gebied wordt meer een woonwijk en de 

Leisure wordt minder extravert, meer gericht op de buurt met sportvoorzieningen e.d. Het 

gebied wordt meer een woonwijk dan een nieuw hart, omdat Eindhoven daar dan geen 

ruimte voor heeft, economisch gezien en qua vraag. De waardeontwikkeling staat stil en gaat 

zelfs niet met de inflatie mee, hierdoor ontstaat een waardedaling van het gebied. De fases 

die doorlopen worden duren langer om de mogelijkheid meer kans te geven dat een ander 

scenario weer inzet. De einddatum schuift maximaal naar achter in de tijd. 
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Scenario 4: Het grootste dorp van Nederland 

Er is een hoogconjunctuur, maar een lage urban focus in dit scenario. Er treedt vergrijzing 

op, maar deze wordt geremd door een geringe toename in de migratie van kenniswerkers. Er 

zijn kleinere huishoudens, meer alleenstaanden en daardoor meer huishoudens. Door de 

migratie ontstaat er geen bevolkingskrimp in de regio en blijft er dus veel vraag op de markt. 

De verdere individualisering leidt tot minder sociale contacten en meer afgeschermde 

woonblokken. De netwerksamenleving die ontstaan is zet voort en de groepen leven veelal 

langs elkaar heen. Er zijn weinig netwerkknooppunten en als deze er wel zijn, zijn ze meer in 

traditionelere vormen zoals buurthuizen e.d. Economisch verschuift de verhouding van 

bedrijfstakken van industrie naar diensten. De ontwikkeling is gericht op diensten, maar door 

een mindere urban focus, groeit Brainport minder hard en daarmee gaat ook de 

technologische innovatie minder snel. Er is concurrentie met andere gebieden, omdat er in 

Eindhoven veel ontwikkeld wordt, maar het concept is onderscheidend. Door de lage urban 

focus zal het concept wel bijgesteld moeten worden en zullen er vooral in de stedelijkheid 

concessies moeten worden gedaan. Er is weinig overheidsregie dus er is veel ruimte voor 

bottom-up initiatieven, maar deze zijn vaak minder gebundeld. Wel is er veel ruimte voor de 

programmamanager om de gebiedsontwikkeling aan te passen. Dit scenario heeft als 

uitkomst dat er een aantrekkelijk doch traditioneler gebied ontstaat met veel vraag naar alle 

functies. De waardegroei is goed, maar gaat minder snel, omdat het gebied geen stedelijke 

hotspot wordt door de lage urban focus. De focus in de woningen verplaatst van 

meergezinswoningen naar eengezinswoningen en hierdoor een lagere woningdichtheid in 

het gebied. Er wordt minder gemixt met functies en het concept moet traditioneler. Minder 

vierkante meters leisure, want het gebied onderscheidt zich minder en het huidige hart van 

Eindhoven blijft toch de belangrijkste trekker. Het gebied krijgt een winkelcentrum op het 

niveau van een buurtwinkelcentrum of een wijkwinkelcentrum. Het gebied kan in een goed  

tempo ontwikkeld worden, maar blijft achter bij scenario 2. De ontwikkeling is minder 

dynamisch en de waardegroei is op gelijk peil met de inflatie en is in feite dus nul. De mix 

tussen de verschillende doelgroepen is lager. De kans dat het gebied bewoond gaat worden 

door de Late Majority is groter op termijn door dat gebrek aan dynamiek. 
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8.6 Genereren van opties  

Uit de vier scenario‟s komt de input naar voren om het programma dat voortkwam uit 

hoofdstuk 7 aan de scenario‟s aan te passen en het resultaat hiervan te beschouwen.  

 Scenario 1 
Een creatieve 

spot 

Scenario 2 
Hart van 
Brainport 

Scenario 3 
Eindhoven on 

hold 

Scenario 4 
Het grootste dorp 

van Nederland 

Aantal m
3
 BVO 

nieuwbouw 
+/- (115.000) + (135.000)  --(75.000) - (95.000) 

Mix 
hoofdfuncties 

Minder 
kantoren(-) 

Minder retail(+/-) 
Meer wonen(+) 

Het 
ideaalprogramma 

is te 
verwezenlijken 

Meer wonen(++) 
Minder kantoren 

( -- ) 
Minder retail en 

leisure (-) 

Minder leisure 

Verdeling 
subfuncties alg. 

+ Creatief. ++ Creatief en 
dynamisch. 

-  Traditioneel. +/- Redelijk 
traditioneel. 

Mix subfuncties 
Kantoren 

Meer basic 
starter en 
éénpitters. 
Minder high 

class innovatieve 
concepten. 

Ideaal gericht op 
creatieve 

bedrijvigheid. 

Meer basic en 
meer traditionele 

kantoor-
concepten. 

Meer traditionele 
kantoorconcepten. 

Mix subfuncties 
Wonen 

Meer 
Goedkopere/ 
minder grote 

woningen. Meer 
basic Lofts en 
meer condo‟s. 

Ideaal, een mix 
van alle lagen. 

Veel Meer 
eengezinswoning

en en 
goedkopere/ 
minder grote 
woningen. 

Meer 
eengezinswoningen. 

Mix subfuncties 
Retail 

Iets minder basic 
voorzieningen. 

Ideaal, zo 
extravert 
mogelijk. 

Meer 
basisvoorzieninge

n en open 
winkelconcepten 
en minder unieke 

shops. 

Minder unieke shops 
meer van de overige 

subfuncties. 

Mix subfuncties 
Leisure 

Meer „kunst en 
cultuur‟ en 

„muziek, theater 
en film‟ minder 

horeca. 

Ideaal, zo 
extravert 
mogelijk. 

Minder horeca, 
„kunst&cultuur‟ en 
„evenementen&fe

stivals‟ 
Meer traditionele 
leisurefuncties. 

Minder „kunst & 
cultuur‟  en horeca. 

Meer urban sports en 
„muziek, theater en 

film‟. Wel 
traditionelere 

invulling hiervan. 

Sociaal 
programma 

Hoger (30%) 20% Hoger (40%) Gelijk 20% 

Waardeontwikke
ling² 
 

+ 1 % bovenop 
de inflatie voor 

10 jaar. 

++ 2,5% 
bovenop de 

inflatie voor 10 
jaar. 

- Deze gaat niet 
mee met de 
inflatie, dus 

negatief. 

+/- Deze gaat mee 
met de inflatie dus 

geen 
waardeontwikkeling. 

Inflatie² % Laag %Hoger %Laag %Hoger 

Tempo Middel Hoog Laag Middel/Hoog 

 

  

                                                
3
 zie paragraaf 11.1.3  

Tabel 8.1: Overzicht van de impact van de vier scenario‟s op het programma. 
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8.7 Gebruik scenario‟s 

In paragraaf 7.3 is het ideaal programma (onafhankelijk van scenario‟s) al vastgesteld           

(bijlage 4). In deze paragraaf worden er op basis van dit programma, en de invloeden per 

scenario (tabel 8.1) op dit programma, vier kwantitatieve scenarioprogrammacombinaties 

opgesteld. Deze zijn weergegeven in bijlage 4 t/m 7. Het programma voor scenario 2 is 

identiek aan het ideaal programma, omdat de omstandigheden in dit scenario ideaal zijn 

(hoge urban focus en een hoogconjunctuur). De overige drie programma‟s zijn in de bijlagen 

beschreven als variaties op het ideaal programma. Dus er is per hoofdfunctie en per 

subfunctie aangegeven wat het verschil is ten opzicht van het ideaal programma en 

waardoor dit komt. Per percentage is het vakje vervolgens lichtgroen gekleurd als de waarde 

hoger is en lichtrood als de waarde lager is. Valt deze waarde buiten de bandbreedtes van 

het ideaal programma dan is het vakje dondergroen of donkerrood en is de tekst dikgedrukt 

weergegeven. Zo is snel te overzien wat de verschillen zijn en waar de kritieke punten 

liggen. Dit is gedaan voor het programma, het sociaal programma, het massavolumeplan en 

de financiële parameters. Deze scenarioprogrammacombinaties zijn de input voor de 

Dynamische Rekentool (hoofdstuk 9), deze combinaties zullen in hoofdstuk 11 doorgerekend 

worden.  
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9 Kwantitatieve tool: De Dynamische Rekentool 

In het programmamanagement 

wordt er zowel op het programma 

gestuurd als op de cashflow. Het 

financieel doorrekenen van een 

programma is daarom een 

vereiste voor elke gebieds-

ontwikkeling. Dit is geen nieuw 

fenomeen voor commerciële 

bedrijven en ook woningbouw-

corporaties steken steeds meer 

tijd in financiële transparantie en 

het beheersen van financiële 

risico‟s. Gebiedsontwikkeling 

vereist grote investeringen en het 

geld hiervoor moet vaak extern 

aangetrokken worden. Om in te schatten wanneer dit geld aangetrokken moeten worden, 

worden er liquiditeitenplanningen gemaakt. Deze plannen de cashflow in de tijd in om te zien 

wanneer er vreemd vermogen aangetrokken moet worden. In het kader van de Dynamisch 

Programmamanagement Methode is het nodig om een tool te maken waarbij er zowel op de 

bandbreedtes van het programma als op de cashflow gestuurd kan worden. In dit hoofdstuk 

zal er eerst worden aangegeven waarom bestaande kwantitatieve rekentools niet toepasbaar 

zijn binnen de Dynamisch Programmamanagement Methode. Daarna zal de Dynamische 

Rekentool worden toegelicht aan de hand van de input, het rekenproces en de output.  

9.1 Waarom een nieuwe kwantitatieve tool? 

De volgende redenen zijn te definiëren waarom bestaande kwantitatieve tools niet voldoen: 

 Er wordt alleen met financiële bandbreedtes gewerkt en niet met programmatische 

bandbreedtes voor een mix van functies;  

 Het abstractieniveau waar in de DPM op gestuurd wordt is in bestaande tools niet in 

te passen. Deze tools zijn vaak gericht op één specifiek project en niet een flexibel 

programma van een hele gebiedsontwikkeling; 

 Bestaande tools gaan uit van een blauwdrukprogramma en wijken hier niet meer 

vanaf. Hierdoor is de flexibiliteit tijdens de ontwikkeling minimaal; 

 Ruimte die in het begin een functie heeft kan niet later een andere functie hebben, 

zoals het „omklappen‟ van kantoren naar woonruimte; 

 Er worden vaak alleen trendscenario‟s gebruikt. De scenario‟s kunnen worden 

uitgebreid naar vier scenario‟s die een grotere subtiliteit met zich meebrengen,   

doordat ze niet alleen financieel zijn, maar ook de andere trends van de DESTREP-

methode beschrijven.  

Al deze bovenstaande redenen maken het nodig een specifieke tool te maken voor het 

flexibel programmeren bij de herontwikkeling van brownfields.   

Figuur 9.1: PVA “Stap Hoofdstuk 9” 
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9.2 De Dynamische Rekentool 

In de voorafgaande paragraaf is weergegeven waarom er een nieuwe kwantitatieve tool 

nodig is. In deze paragraaf zal deze kwantitatieve rekentool, “de Dynamische Rekentool”, 

worden beschreven. Dit gebeurt aan de hand van drie stappen: De input, het rekenproces en 

de output. In figuur 9.2 is dit schematisch weergegeven. Er wordt in deze figuur geredeneerd 

vanuit de Dynamische Rekentool, omdat hier gedraaid kan worden aan de programmatische 

knoppen om zo tot het ideale programma te komen. Er zal hier kort ingegaan worden op de 

drie onderdelen. Deze zullen in de volgende paragrafen uitgebreid aan bod komen. 

 De input: Deze wordt gevormd door de drie onderdelen van programmamanagement 
(Programma, Massavolumeplan en Cashflow). Dit zijn de kwalitatieve onderdelen van 
de managementmethode waarbij op het programma het grootste accent ligt. 

 Het rekenproces: Het rekenproces wordt verricht met behulp van de Dynamisch 
Rekentool. In deze tool worden de gegevens van het programma, het 
massavolumeplan en de cashflowgegevens ingevuld en kan er d.m.v. stuurvariabelen 
op het gebied van Programma, Massavolumeplan en Cashflow gestuurd worden tot 
er een ideaal programma wordt gevonden voor de scenario‟s.  

 De output: De output is vervolgens tweeledig. Enerzijds komt het ideaal te volgen 
programma voor de gebiedsontwikkeling naar voren. Anderzijds zijn er in de 
kwalitatieve tools aanbevelingen naar voren gekomen om de flexibiliteit in het plan te 
bevorderen.  

 

 

 

 

 

  

Figuur 9.2: De drie stappen van de Dynamische Rekentool. 
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9.2.1 De input 

De input is drieledig: Het programma, het massavolumeplan en de cashflow. Van deze drie 

is het programma de bepalende factor die invloed heeft op beiden anderen. Het 

massavolumeplan volgt uit het programma en is uitgedrukt in m² BVO. Het 

massavolumeplan wordt doorgerekend naar een cashflow en deze wordt gedisconteerd in de 

tijd. Het theoretische model voor de Dynamische Rekentool wordt hieronder weergegeven in 

figuur 9.3. De vier scenario‟s, die in dit theoretische model te zien zijn, zijn de 

scenarioprogrammacombinaties die afzonderlijk ingevoerd kunnen worden. De externe 

ontwikkelingen die invloed hebben op het project kunnen op alle drie de onderdelen van het 

programmeren afzonderlijk invloed hebben.  

De impact van externe ontwikkelingen is te splitsen in ontwikkelingen tijdens een fase en de 

ontwikkelingen tussen de fases in. Op deze twee mogelijkheden moet op verschillende 

manieren worden ingespeeld. Om hierop in te spelen zal er gedurende het project binnen het 

programma, het massavolumeplan en de cashflow geschoven moeten worden door middel 

van de variabelen die in het programma zijn ingebouwd ten behoeve van flexibiliteit. Dit zal 

verder besproken worden in de volgende paragraaf. De invloed van externe ontwikkeling 

leidt dus tot verschillende scenario‟s. Deze verschillen in de daadwerkelijke realisatie van het 

geplande programma. Dit heeft invloed op de cashflow en op de gebouwen/m² die 

gebouwd/verbouwd worden. De tool heeft als functie om door middel van het programma in 

te spelen op verschillende scenario‟s en om snel de impact van veranderingen in te schatten 

op de ontwikkeling van het gebied.  
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Figuur 9.3: Visualisatie relatie tussen programma, massavolumeplan en cashflow. 
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Invoer 

In de Dynamische Rekentool wordt de data die ingevoerd is verwerkt en wordt het 

programma en het massavolumeplan verwerkt tot een Netto Contant gemaakte cashflow. De 

invoer gebeurt stapsgewijs en hieruit volgt dan een viertal uitgewerkte scenario‟s in de vorm 

van programma, massavolumeplan en cashflow, voor de gebiedsontwikkeling.  

De input is bepalend voor de scenario‟s en er is dus een invoerblad per scenario met de 

invoergegevens vanuit het programma, het massavolumeplan en de cashflow. Verder zijn er 

ook invoerbladen voor de uitgangspunten van het programma, het massavolumeplan en de 

cashflow. Op deze invoerbladen zal verder in worden gegaan in hoofdstuk 11, waarin de 

Dynamische Rekentool toe wordt gepast op De Driehoek.  

Hieronder is weergegeven welke punten ingevoerd moeten worden per scenario. Bij de input 

zijn er twee soorten checks ingebouwd. De eerste zijn programmatische checks om te 

zorgen dat het ingevoerde programma binnen de bandbreedtes van het concept blijft. De 

tweede zijn checks voor de invoer van de rekentool, zodat de som van alle functies 

bijvoorbeeld niet groter dan 100% kan zijn. Deze worden dan respectievelijk door lichtrood 

en donkerrood weergegeven. 

Invoerblad: 

1. Invullen naam en nummer scenario. 

2. Invoeren duur per fase in jaren. 

3. Verhouding hoofdfuncties per fase in percentages. Het doel is in te vullen, het 
gerealiseerde deel wordt automatisch berekend en hieruit volgt het percentage dat 
nog in de fase gerealiseerd moet worden om het doel te bereiken (planning).  

4. Verhouding subfuncties per fase in percentages. (Invoer gelijk aan hoofdfuncties) 

5. Datum oplevering functie binnen de fases (deze is flexibel en naar inzicht van de 
programmamanager te gebruiken). 

6. De belangrijkste trekkers binnen de fases (tekstueel invullen). 

7. Het percentage sociale woningbouw per subfunctie en sociale gedeelte van de 
culturele voorzieningen („Muziek, theater en film‟ en „Kunst en cultuur‟) en het 
kortingspercentage. (zie paragraag X cashflow). 

8. Het totale massavolumeplan. Het industrieel erfgoed plus de te bouwen nieuwbouw. 

9. Het percentage m² per fase volgende uit het totale massavolumeplan. Het 
uitgangspunt is dat deze percentages gekoppeld zijn aan de percentages per 
doelgroep volgende uit de Innovation Adoption Curve. 

10. Invullen financiële parameters (deze zijn gebaseerd op peildatum 1-1-2009) Deze 
kunnen per 5 jaar ingevuld worden. 

a. Inflatiepercentage 

b. Waardegroei 
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9.2.2 Het proces 

Het proces zet de ingevoerde gegevens per scenario en de drie bladen met uitgangspunten 
voor het programma, het massavolumeplan en de cashflow om in een output. Het proces is 
op te delen in twee stappen. De eerste stap gebeurt automatisch. De vier ingevoerde 
scenarioprogrammacombinaties die ingevoerd zijn worden doorgerekend en hier komt een 
massavolumeplan en een cashflow uit. Nu is dit nog niet het eindresultaat van de tool en 
daar komt stap 2 bij kijken. In stap 2 wordt het ingevoerde programma handmatig scherp 
gesteld om binnen de bandbreedtes van het concept en de bandbreedtes van het scenario 
tot een gunstige cashflow te komen. Zo ontstaat er per scenario een ideale invulling van het 
programma binnen de bandbreedtes van het scenario. Uit deze vier programma‟s kan dan 
één programma opgesteld worden dat bij voorkeur bij alle vier de scenario‟s binnen de 
programmatische bandbreedtes blijft en een positieve cashflow heeft.  
 
Tijdens de ontwikkeling 
Een goede planning is altijd een benadering van een ideale toestand met daarin 
meegenomen de al bekende omstandigheden en randvoorwaarden. Per definitie zal er in de 
praktijk in meer of mindere mate van deze planning afgeweken worden. Om dus tijdens de 
ontwikkeling de Dynamische Rekentool te kunnen gebruiken kan het gerealiseerde resultaat 
ingevoerd worden tijdens de ontwikkeling. Voor de ontwikkeling is altijd een scenario leidend. 
In de tool is dit scenario 1. Zodra een jaar dus afgesloten is kan per functie ingevuld worden 
hoeveel m² BVO er per subfunctie gerealiseerd is en hoe groot de cashflow is geweest. Dit 
wordt dan meegenomen in de output van de cashflow. In het werkblad “input scenario 1” 
wordt automatisch berekend welk percentage al gerealiseerd is en hoeveel procent overblijft 
voor de rest van de fase. Is het percentage dat als doel gesteld was niet meer correct dan 
kan dit veranderd worden. Belangrijk bij de invoer tijdens de ontwikkeling is om eerst de 
gerealiseerd m² BVO en de cashflow in te vullen en dan bij de regel „realisatie‟ de „0‟ in een 
„1‟ te veranderen. Dit is het teken voor het programma om de realisatie door te rekenen. Als 
dit andersom gebeurt, volgt er een foutmelding.  
 
Stuurvariabelen 

Het programma van het gebied is niet statisch, zowel in de beginfase als gedurende de 
gebiedsontwikkeling is het een dynamische ontwikkeling. Het dynamische aspect van het 
programma is in de tool ingebracht en op het niveau van het programma, het 
massavolumeplan en de cashflow zijn er aanpassingen te maken, de zogenaamde 
“stuurvariabelen.” Deze variabelen kunnen gezien worden als de programmatische knoppen 
waaraan gedraaid kan worden in de gebiedsontwikkeling. Door bij het programma, het 
massavolumeplan en de cashflow aan de knoppen te draaien ontstaat er het beeld van een 
ideaal programma. Dit programma blijft binnen de conceptuele bandbreedtes en heeft een zo 
positief mogelijk financieel resultaat. Deze twee voorwaarden moeten dan binnen meerdere 
scenario‟s te realiseren zijn om over een “ideaal programma” te kunnen spreken. Hieronder 
zijn de drie onderdelen weergegeven en de stuurvariabelen per aspect die aangepast 
kunnen worden. 
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Programma 

1a.Actie De duur van één of meerdere fases aanpassen, Hierbij kan de einddatum ook 

veranderen.  

1b.Reactie Hierdoor kan de cashflow gespreid worden en kan het tempo omhoog of omlaag gaan 

waar dit nodig is. 

2a.Actie Tempo binnen een fase aanpassen, dus de opleverdatum van functies eerder of later 

binnen dezelfde fase laten plaatsvinden. 

2b.Reactie Hierdoor kan het accent van het programma en de cashflow verlegd worden als 

bijvoorbeeld een bepaald jaar anders een te sterke uitschieter wordt. 

3a.Actie Individuele functies veranderen:  

 Functies verplaatsen of verwisselen met een andere fase.  

 Functie met andere functies wisselen binnen dezelfde fase.  

 Subfuncties wisselen met een andere subfunctie binnen dezelfde hoofdfunctie. 

3b.Reactie Door hele subfuncties te verplaatsen kan er gespeeld worden om binnen de 

programmatische en financiële bandbreedtes te blijven. Zo kunnen winstgevende en 

sociale functies worden omgewisseld om te zorgen dat de cashflow niet negatief 

wordt of om te zorgen dat het programma binnen het concept blijft. 

Massavolumeplan 

4a. Actie Totaal aantal m² BVO aanpassen.  

4b.Reactie Kijken wat de invloed is van meer of minder m² BVO is voor het programma. Dit kan 

dan in combinatie met programmatische aanpassingen. 

5a.Actie Aantal m² BVO per fase aanpassen.  

5b.Reactie Hierdoor wordt er ook meer of minder m² BVO in bepaalde fases opgeleverd. 

Cashflow 

6a.Actie Financiële parameters aanpassen. 

6b.Reactie De bandbreedtes van de financiële parameters opzoeken gebaseerd op de aannames 

vanuit de scenario‟s. 

7a.Actie Verhouding sociale/niet-sociale functies aanpassen. 

7b.Reactie Meer of minder sociale koop in het programma (onder sociale koop valt ook 

huurwoningen voor de corporatie, maar deze worden als sociale koop richting de 

woningcorporatie verkocht). 

8a.Actie Financiële uitgangspunten aanscherpen.  

8b.Reactie Door te kijken waar er minder uitgegeven kan worden of waar er meer verdiend kan 

worden kunnen de bouwkosten bijgesteld worden en de opbrengsten ook. 

Tabel 9.1: Overzicht programmatische knoppen en het resultaat hiervan. 

 

In bovenstaande tabel is weergegeven wat de mogelijkheden zijn om aan het begin en 

tijdens de ontwikkeling, te draaien aan de programmatische knoppen. Het draaien aan de 

programmatische knoppen is vaak een combinatie van acties. Aan de hand van de output 

kan het effect van verschillende acties worden gemeten. Zo kan er “gespeeld” worden met 

de tool tot er een ideaal programma bereikt is. 
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9.2.3 De output 

De output van de scenario‟s wordt weergegeven in de vorm van een aantal grafieken. De 

impact van de gegeven input en het proces op het programma, het massavolumeplan en de 

cashflow wordt hier weergegeven. De tool geeft de volgende grafieken weer in 

staafdiagrammen: 

 Programma verdeling hoofdfuncties; 

 Programma verdeling van de subfuncties per hoofdfunctie (1. Wonen, 2.Retail, 3. 

Kantoren,4. Leisure). Dit zijn vier grafieken; 

 Massavolumeplan; 

 Cashflow; 

 Het aantal woningen; 

 Het geplande aantal parkeerplaatsen en het benodigd aantal parkeerplaatsen. 

Hiermee wordt er gekeken welk programma het goed doet bij zoveel mogelijk scenario‟s en 

wat dan de bandbreedtes zijn waarbinnen het programma bestuurd kan worden. Op basis 

hiervan kan dan het huidige programma bestuurd worden en kan het huidige programma dat 

gehanteerd wordt door Trudo getoetst worden aan het wenselijke programma dat uit de tool 

komt.  

De Dynamische Rekentool wordt in hoofdstuk 11 toegepast op De Driehoek, maar eerst zal 

in hoofdstuk 10 de Dynamische Programmamanagementmethode geëvalueerd worden aan 

de hand van het stuurplan. 
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10 Evaluatie Dynamische Programmamanagement Methode:        

Het Stuurplan 

De Dynamische Programma-

management Methode is in 

hoofdstuk 4 geïntroduceerd en in 

de hoofdstukken 5 t/m 9 

toegelicht en toegepast aan de 

hand van een drietal 

managementtools. Om te 

evalueren hoe goed de methode 

aansluit op de basics van 

programmamanagement wordt 

de methode in dit hoofdstuk 

geëvalueerd m.b.v. de 

systematiek van het stuurplan 

(Wijnen & Tak, 2006). Het 

stuurplan gaat uit van de vijf 

universele (be)sturingscriteria zoals eerder benoemd: tempo, haalbaarheid, efficiëntie, 

flexibiliteit en doelgerichtheid (THEFD). Inmiddels is in de praktijk bewezen dat deze 

besturingscriteria een integrale (be)sturing van het programma mogelijk maken. Deze 

besturingcriteria moeten in de tools ondervangen worden om een geschikte 

managementmethode te hebben. Dan kan er d.m.v. de tools gemonitord worden hoe de 

ontwikkeling gaat en kan er gestuurd worden binnen de ontwikkeling. In de voorgaande 

hoofdstukken zijn verschillende management tools beschouwd en toegepast op de 

ontwikkeling van De Driehoek. Deze managementtools hebben allen als doel één of 

meerdere (be)sturingscriteria inzichtelijk te maken en het mogelijk te maken om hierop te 

sturen. Alle vijf de (be)sturingscriteria zullen besproken aan de hand van de 

managementtools die hierop sturen.  

10.1 Tempo 

Het tempo van de gebiedsontwikkeling is van grote invloed op het te realiseren programma 

per jaar en daarmee ook op het massavolumeplan en de cashflow. In de Dynamische 

Rekentool wordt het mogelijk om het tempo aan te passen en te zien wat dit voor invloed 

heeft op het programma, het massavolumeplan en de cashflow. De volgende 

tempoverschillen kunnen er onderscheiden worden:  

 Het tempo binnen de fases: Duurt de fase korter of langer en welke functie wordt er 

wanneer in de fase gerealiseerd en wanneer wordt deze opgeleverd. 

 Tempo tussen de fases: Tussen de fases kan er besloten worden om de volgende 

fase pas later of juist eerder te beginnen. Dit heeft  o.a. te maken met het aantrekken 

van doelgroepen en de invloed van externe ontwikkelingen. 

 De einddatum van het totale programma: Deze verandert als de duur van de fases 

verandert. 

  

Figuur 10.1: PVA “Stap Hoofdstuk 10” 
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10.2 Haalbaarheid 

De haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling wordt op drie niveaus aangestuurd: 

 De haalbaarheid van het concept: Deze wordt aangestuurd door de DIM-analyse. Met 

deze tool wordt het concept verder vertaald in concrete doelen en inspanningen die 

hiervoor verricht moeten worden. Hierbij wordt duidelijk wat de bandbreedtes zijn van 

de functies in het programma om het concept haalbaar te maken. Hierop kan 

gestuurd worden. 

 De haalbaarheid van de ontwikkeling in het licht van externe ontwikkelingen: Tijdens 

de lange looptijd van de gebiedsontwikkeling zijn er zeker meerdere externe 

ontwikkelingen die een sterke invloed hebben op de ontwikkeling van het gebied. Als 

hier niet op ingespeeld wordt zal de ontwikkeling niet succesvol afgerond kunnen 

worden. Hierbij speelt scenarioplanning een grote rol. Deze tool maakt een 

voorstelling van de trends in de markt, die nu en in de toekomst plaatsvinden. Op 

basis daarvan zijn scenario‟s opgesteld. Door deze scenario‟s wordt het mogelijk om 

de ontwikkeling zo in te richten dat er op deze scenario‟s ingespeeld kan worden 

tijden de gebiedsontwikkeling. 

 De financiële haalbaarheid: In de Dynamische Rekentool komt de financiële 

haalbaarheid duidelijk naar voren. De tool maakt het mogelijk op flexibele 

programma‟s te sturen. De financiële haalbaarheid in het geval van een bepaald 

programma onder invloed van scenario‟s is dan het resultaat. 

10.3 Efficiëntie 

Het sturingscriterium “efficiëntie” is een belangrijk, maar heeft meer betrekking op de 

middelen die ingezet worden om de inspanningen te verwezenlijken. Dit is niet van 

toepassing op het abstractieniveau van de DPM en is bewust geen onderdeel van de DPM. 

Daarom zal efficiëntie in dit onderzoek niet verder toegelicht worden.  

10.4 Doelgerichtheid 

De doelgerichtheid van het programma wordt hoofdzakelijk inzichtelijk gemaakt door het de 

DIM-analyse. De DIM-analyse maakt inzichtelijk wat de hoofddoelen zijn en hoe deze 

gekoppeld zijn aan de SMART-doelen. In het programma, de mix van functies, moeten deze 

doelen verwerkt worden, zodat er een gebied ontstaat met een eenduidig concept. Door het 

programma te koppelen aan de beoogde doelen kan er gestuurd worden op de realisatie van 

deze doelen, zodat er een doelgericht programma ontstaat.  

10.5 Flexibiliteit 

De flexibiliteit is het belangrijkste besturingscriteria voor dit onderzoek. De programmatische 

flexibiliteit van het programma staat centraal.  

De Dynamische Rekentool is essentieel in het sturen op flexibiliteit. De tool brengt allereerst 

de drie verschillende onderdelen (programma, massavolumeplan en cashflow) met elkaar in 

verband en laat zien wat het gevolg is van een verandering in programma voor het 

massavolumeplan en de cashflow. Ook veranderingen in het massavolumeplan en de 

cashflow kunnen invloed hebben op elkaar en op het programma, maar in principe wordt er 
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vanuit het flexibele programma geredeneerd. Er moet voor en tijdens elke fase met de tool 

bekeken worden wat het beoogde ideale programma is voor de verdere gebiedsontwikkeling 

en wat het ideale programma daarmee is per fase. Dan zal er per scenario een aangepast 

programma per fase opgezet worden. Deze programma‟s hebben allen het doel om binnen 

het concept te blijven, dat uit de DIM-analyse is gekomen en de doelgroepen te bedienen 

zoals in de Innovation Adoption Curve vastgesteld. Dit concept heeft bandbreedtes per 

functie en per subfunctie. Ook is er de doelstelling om het gebied levendig te krijgen, dus een 

zekere mate van extraversie is ook vereist. Uit de tool komt dan het meest ideale programma 

naar voren, waarbij weergegeven is wat het massavolumeplan en de cashflow dan is. Het 

uitgangspunten hierin is de cashflow minimaal positief te hebben op het eind van de 

ontwikkeling. Uiteindelijk zullen dan aanbevelingen gedaan worden om deze flexibiliteit in het 

programma in te bouwen zodat er in voldoende mate daarna ingespeeld kan worden op 

veranderingen. 

10.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat de Dynamische Programmamanagement Methode 

stuurt op de beoogde besturingscriteria. Hiermee kan er dus goed ingespeeld worden op 

veranderingen op het gebied van doelen, doelgroepen en externe ontwikkelingen. In het 

volgende hoofdstuk zal het laatste stadium van de Dynamische Programmamanagement 

Methode (De Dynamische Rekentool) worden doorlopen voor De Driehoek. 
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11 Toepassing Dynamische Rekentool: Casus De Driehoek 

De Dynamische Programma-

management Methode is in de 

voorgaande hoofdstukken uitgewerkt 

en het kwalitatieve deel van de 

methode is toegepast op gebieds-

ontwikkeling van De Driehoek. In dit 

hoofdstuk zal de output van 

voorgaande stappen dienen als input 

voor de Dynamische Rekentool. De 

tool bestaat, zoals beschreven in 

hoofdstuk 9, uit drie stappen. Dit zijn 

de input, het proces en de output. 

Aan de hand van deze stappen zal de 

toepassing van de Dynamische 

Rekentool beschreven worden. Met 

de output van de Dynamische Rekentool zal in de laatste paragraaf bepaald worden in 

hoeverre het huidige programma, vastgesteld door Trudo, binnen het ideale programma, 

vastgesteld met behulp van de DPM, past. Hier wordt ook gekeken wat de programmatische 

ruimte is in de bandbreedtes en wat voor invloed dit heeft op de cashflow.  

11.1 Input 

De input van de tool zal per onderwerp besproken worden: Programma, massavolumeplan 

en cashflow. De uitgangspunten hiervan die in de Dynamische Rekentool ingevoerd zijn, zijn 

te zien in bijlage 8 t/m10. 

11.1.1 Programma 

In paragraaf 8.7 zijn er vier kwantitatieve scenarioprogrammacombinaties opgesteld (bijlage 

4 t/m 7). Elk van deze programma‟s heeft een bepaalde bandbreedte per hoofdfunctie en per 

subfunctie. Inspelend op externe ontwikkeling is het tempo van de fases hierbij ook 

vastgelegd. De trekkers per fase worden weergegeven, omdat deze belangrijk zijn om zowel 

bezoekers als functies naar het gebied te trekken. Voor elk scenario is er binnen de 

vastgestelde bandbreedtes een programma ingevoerd in de Dynamische Rekentool (bijlage 

11 t/m 14). De programma‟s die ingevoerd zijn, zijn mogelijke programma‟s binnen de 

scenario‟s. Op basis van de input wordt in het proces gerekend naar een output toe. 

Vervolgens kan, door te wijzigen in de input, bijgesteld worden naar een optimale uitkomst. 

Parkeren 

De Driehoek krijgt een grote mix aan functies die veelal op bezoekers gericht zijn. Dit levert 

de vraag op hoe het parkeren in De Driehoek geregeld wordt. In de visie van De Driehoek is 

vastgelegd dat het een hoogstedelijk gebied moet worden. Dit leidt tot de conclusie dat het 

parkeren grotendeels ondergronds gaat gebeuren onder de nieuwbouwvelden of in een 

parkeergarage over de Beukenlaan, zoals aangegeven in de visie. Om het aantal benodigde 

parkeerplaatsen voor het gebied vastgesteld is er gekeken naar de vereiste normering van 

de gemeente per (sub)functie (Gemeente Eindhoven, 2008). Zo zal dit in de kwantitatieve 

Figuur 11.1: PVA “Stap Hoofdstuk 11” 
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tool meegenomen worden en zal het aantal parkeerplaatsen en de benodigde cashflow 

hiervoor ook veranderen als het programma verandert. 

De normering is dus op basis van de kengetallen die de gemeente hiervoor geeft. Strijp-S is 

ingedeeld als Schilwijk. Dit brengt een bepaalde normering met zich mee in de vorm van een 

minimale en een maximale parkeernorm. Van deze twee normen zou normaliter het 

gemiddelde genomen worden als uitgangspunt, maar door omstandigheden kan hier van 

afgeweken worden. De Driehoek is namelijk gelegen in een gebied met twee HOV-haltes 

binnen 200 meter en is dus goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Hierdoor wordt het 

bezoekersaandeel van de parkeernorm gehalveerd en de maximumparkeernorm 

gelijkgesteld aan de minimumparkeernorm. In tabel 7.1 zijn de hieruit volgende 

parkeernormen te zien. Deze worden in de kwantitatieve tool verwerkt. Het uiteindelijk 

parkeerplan zal lager uitvallen dan via de normering berekend wordt. Dit komt doordat er ook 

sprake is van gelijktijdige aanwezigheid. In gevallen van grote ontwikkeling zoals De 

Driehoek dient er gekeken te worden naar de momenten in de week waarop per functie de 

parkeervraag zich voordoet. Op deze wijze is namelijk dubbelgebruik te realiseren, hetgeen 

uit oogpunt van kostenbesparing en optimaal gebruik van spaarzame ruimte wenselijk is.  

(sub)Functie parkeernorm Per 

Wonen groot  1,25 Woning 

Wonen midden  1,15 Woning 

Wonen klein 1,05 Woning 

Commerciële functies/Retail 1,73 100m2 BVO 

Kantoren 1,11 100m2 BVO 

Leisure Sporthal 0,79 100m2 BVO 

Leisure Horeca 2,2 100m2 BVO 

Leisure Kunst & Cultuur 0,26 100m2 BVO 

Leisure Muziek, Theater en Film 0,2 Zitplaats 

Leisure Hotel 0,7 Kamer 

Leisure Festivals 2,2 100m2 BVO 

Tabel 7.1: Parkeernormen. 

 
11.1.2 Massavolumeplan 

Het massavolumeplan bestaat uit alle bouwvolumes die in het gebied reeds gerealiseerd zijn 

(industrieel erfgoed) en die nog gerealiseerd worden (nieuwbouw). Dit wordt uitgedrukt in m² 

BVO die in het gebied beschikbaar zijn ten behoeve van functies binnen het programma. 

Daarna wordt er beschreven hoe de flexibiliteit van de gebouwen in De Driehoek is en 

worden er conclusies getrokken in hoeverre dit ruimte biedt om in te spelen op 

veranderingen in het programma voor en tijdens de gebiedsontwikkeling.  
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Industrieel erfgoed 

Hieronder is te zien wat de bestaande gebouwen zijn in De Driehoek en wat de kenmerken 

hiervan zijn. 

Industrieel erfgoed  

Veemgebouw(1)  

Omschrijving bouwblok Weinig licht toetreding, grote ruimtes 

Aantal m² BVO 36.000 

Geschikt voor functie Retail of kantoor , weinig extravert 

Flexibiliteit Middel 

De Hoge Rug (SAN(8), SBP(3) en SK(14))  

Omschrijving bouwblok Grote gebouwen 7 lagen. Grote 
verdiepingsvloeren die vrij in te delen zijn. 

Aantal m² BVO 62.670  (2x20.490+1x21.690) 

Geschikt voor functie Begane grond Leisure of retail/ Verdiepingen 
kantoor of wonen  

Flexibiliteit Hoog 

Machinekamer SAU(7b)  

Omschrijving bouwblok Voormalige machinekamer 

Aantal m² BVO 2.300 

Geschikt voor functie Extraverte functies (leisure of retail) 

Flexibiliteit Hoog 

Ketelhuis SAB (11)  

Omschrijving bouwblok Voormalig ketelhuis 

Aantal m² BVO 500 

Geschikt voor functie Extraverte functie leisure zoals horeca 

Flexibiliteit Matig 

Het Klokgebouw  

Omschrijving bouwblok Icoon van Eindhoven. Een groot bouwblok met 
grote verdiepingsvloeren die vrij ingedeeld 
kunnen worden. 

Aantal m² BVO 30.000 

Geschikt voor functie Leisure, Kantoren, Retail 

Flexibiliteit Hoog 

Totaal m² BVO industrieel erfgoed 131.470 
 
Tabel 11.1: Omschrijving industrieel erfgoed. 
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Nieuwbouw 

Hieronder wordt de nieuwbouw weergegeven en de bijbehorende kenmerken. 

 

Nieuwbouw  

Woontorens (Toren I(5), Toren J, Toren K en 
Toren N 

 

Omschrijving bouwblok Gepland als woontorens met een voet van x 
m² 

Aantal m² BVO 64.100  (16.000+18.000+12.600+17.500) 

Geschikt voor functie Wonen/ kantoren? 

Flexibiliteit Middel 

Het labyrint (6 en 9)  

Omschrijving bouwblok Twee open bouwblokken centraal gelegen in 
het plan die bestaan uit een labyrint van kleine 
bouwvolumes 

Aantal m² BVO 6.500  (3.500+3.000) 

Geschikt voor functie Kleine functies van Horeca, Leisure, Wonen, 
Kantoor 

Flexibiliteit De bouwvolumes zelf hebben een lage 
flexibiliteit aangezien ze klein zijn, maar voor 
kleine functies is de flexibiliteit groot om te 
differentiëren. Duidelijk is dat dit een mix van 
functies moet zijn voor de levendigheid. 

Urban Sports (blok 4)  

Omschrijving bouwblok Grote bouwblokken met grote ruimtes 

Aantal m² BVO 5.500 

Geschikt voor functie Leisure 

Flexibiliteit Hoog, zolang er rekening mee gehouden wordt 
om de ruimtes aan te passen naar kleinere 
ruimtes 

Retail (Blok 15 en 17)  

Omschrijving bouwblok Bouwblokken aan de rand van het gebied 

Aantal m² BVO 6.200  (1.350+4.850) 

Geschikt voor functie Retail 

Flexibiliteit Hoog, zolang er rekening mee gehouden wordt 
om de ruimtes aanpasbaar te houden 

Parkeergarage (blok 2)  

Omschrijving bouwblok Parkeergarage over de rondweg met daaraan 
gekoppeld andere functies 

Aantal m² BVO 15.650  (4.900+2.000+350 parkeerplaatsen) 

Geschikt voor functie Parkeren, overige ruimte ook voor Retail en 
kantoren 

Flexibiliteit Parkeergarage klein, het overige vooralsnog 
hoog 

Parkeren overig  

Omschrijving bouwblok Parkeergarage ondergronds of bovengronds 

Aantal m² BVO 25.000 (1000 parkeerplaatsen) 

Geschikt voor functie Parkeren 

Flexibiliteit Laag 

Retail & wonen (Blok 10 en 13)  

Omschrijving bouwblok Een strip van langgerekte gebouwen rond een 
stadstuin 

Aantal m² BVO 8.700  (4.900+3.800) 

Geschikt voor functie Wonen, retail 

Flexibiliteit Middel 
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Theater (blok 7c)  

Omschrijving bouwblok Groot bouwblok waar een filmzaal in past 

Aantal m² BVO 2.000 

Geschikt voor functie Leisure (theater) 

Flexibiliteit Zodra het gerealiseerd is, is de flexibiliteit laag, 
daarvoor nog hoog 

Totaal m² BVO nieuwbouw 133.650 
Tabel 11.2: Omschrijving nieuwbouw. 

 

Conclusie flexibiliteit gebouwen 

De flexibiliteit is op dit moment nog hoog. Het merendeel van de bestaande gebouwen zijn 

grote kolossen met grote verdiepingsvloeren die veel flexibiliteit met zich meebrengen. Deze 

kunnen ingedeeld worden zodat ze in de toekomst een functieverandering kunnen 

ondergaan. De functies kantoren, retail en leisure kunnen qua ruimte in veel gevallen met 

minimale aanpassingen een functieverandering ondergaan. Dit wil zeggen dat kantoorruimte 

aangepast kan worden, zodat het geschikt is voor een bepaalde subfunctie van leisure of 

dat, een ruimte die eerst een retailfunctie had, geswitcht wordt naar een leisurefunctie. Bij 

woningen is dit niet eenvoudig toepasbaar en weegt de flexibiliteit niet op tegen de 

benodigde investering. De kleinere bestaande gebouwen in het gebied zijn minder flexibel, 

ze kunnen vaak wel veel functies aan, maar deze moeten zich meer aanpassen aan de 

bestaande indeling van het gebouw. 

De nieuwbouw is vastgelegd in het stedenbouwkundig plan, hierdoor liggen de bouwvolumes 

al voor een deel vast. De nieuwbouw bestaat voor een groot deel uit torens. Deze torens zijn 

dus in de ontwerpfase nog aan te passen voor verschillende functies en daardoor flexibel. 

De begane grond moet voor extraverte functies gebruikt worden. Enkele van de overige 

gebouwen zijn al (deels) bepaald door de mogelijke functie, zoals het theater voor Plaza 

Futura en de parkeergarage. Het Labyrint is vrij flexibel in de indeling als het concept maar 

wordt gevolgd. Dit betekent dat het de mix van functies kan veranderen zolang het maar 

„kleinschalig‟ is. De overige bouwblokken zijn nog flexibel omdat de bouwblokken nog geen 

definitief ontwerp hebben. Hoe groter het bouwblok hoe groter de flexibiliteit om het in te 

delen. 

11.1.3 Cashflow 

De cashflow is in beginsel bepaald door de functies die in het gebied gerealiseerd worden. 

Om de exploitatie van het gebied te verduidelijken en inzichtelijk te maken aan welk deel van 

de exploitatie er in deze tool gerekend wordt, zal het financiële model van het gebied eerst 

worden toegelicht. Het financiële model van het gebied is onder te verdelen in een 

grondexploitatie (GREX), een vastgoedexploitatie (VEX) en een complexexploitatie (CEX) 

(zie figuur 11.2). In de Dynamische Rekentool wordt er gerekend vanuit de 

vastgoedexploitatie.  

De aankoop van de grond, de bouwkosten en de bijkomende kosten staan aan de 

kostenkant en de verkoop van grond + opstal staat aan de opbrengstenkant. De 

ruimtes/gebouwen die opgeleverd worden verkocht aan particulieren of   aan Trudo ter 

exploitatie.   

Om het financiële model te toetsen zijn er financiële gegevens nodig. Deze financiële 

gegeven zijn aannames gedaan in overleg met Trudo. Er wordt gerekend met de gemiddelde 
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kosten en opbrengsten per functie. Voor de kosten en opbrengsten zijn, voor zowel 

bestaande gebouwen als nieuwbouw, dezelfde kengetallen gebruikt. Daarbij is wel een 

onderscheidt gemaakt tussen “basic functies”, functies in oude gebouwen waarin in eerste 

instantie minder in geïnvesteerd wordt en “normale functies” de overige functies in het 

industrieel erfgoed en de nieuwbouw, die op een hoog niveau afgewerkt worden. In de tool 

worden de financiële parameters zoals inflatie, IRR e.d. opgenomen in de berekening en 

wordt het resultaat van de berekening vertaald naar een Nettocontantewaarde (NCW). Er 

wordt per scenario uitgerekend wat de invloed is van het scenario op de cashflow.  

 
 
 

 
Het aspect dat de grootste impact heeft op de NCW berekening is de verwachte 

waardeontwikkeling. Deze waardeontwikkeling is moeilijk te voorspellen, vooral verder in de 

toekomst. Er wordt in deze scriptie dan ook niet beoogd deze definitief vast te stellen voor 

De Driehoek. Wel is de Dynamische Rekentool ontwikkeld waarin hieraan gerekend kan 

worden. In de scenario‟s is een verwachte waardeontwikkeling gegeven. 

  

Figuur 11.2: Exploitatiemodel. 
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Kosten 

De kosten zijn opgebouwd uit de kosten voor de verwerving van de bouwvelden, de 

bouwkosten en de bijkomende kosten per te realiseren functie.  

De verwervingskosten zijn een bedrag dat per bouwveld betaald moet worden aan Park 

Strijp Beheer, een samenwerkingsverband van de gemeente en Volker Wessels. Dit bedrag 

geeft recht op de bouwrijpe bouwgrond inclusief het woonrijp maken van het openbaar 

gebied na oplevering van de gebouwen. De kosten voor De Driehoek zijn inclusief 6% 

overdrachtsbelasting en inclusief extra kosten voor bestaande verschuivingen van 

leveringen. De peildatum van de kosten is 1-7-2007. Deze kosten worden jaarlijks 

geïndexeerd in de tool.  

De kosten per functie zijn opgebouwd uit bouwkosten en bijkomende kosten. De kosten zijn 

exclusief BTW. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat alles wordt verkocht vanuit de 

vastgoedexploitatie. De kosten zijn gespecificeerd per m² BVO, behalve bij de 

parkeerplaatsen, daar is deze per parkeerplaats berekend. De bouwkosten zijn afkomstig uit 

kengetallen die Trudo verzameld heeft via eigen bouwprojecten of via studies uitgevoerd 

door derden. Deze bouwkosten zijn terug te vinden in het tabblad “uitgangspunten cashflow” 

in de kwantitatieve tool. De bijkomende kosten zijn 20% van de bouwkosten, dit is ook een 

gemiddelde aangedragen door Trudo. 

Opbrengsten 

De opbrengsten komen voort uit de verkoop van m² BVO voor verschillende functies. Hierbij 

zijn er twee opties. Optie 1 houdt in dat een gebouw of ruimte verkocht wordt aan een 

particulier of bedrijf. In optie 2 wordt de ruimte verkocht door Trudo (de ontwikkelaar) aan 

Trudo (de exploitant). Er is een benadering gemaakt voor de opbrengsten in samenwerking 

met Trudo en makelaars. Hierin is voor de woningen een verkoopopbrengst per m² BVO 

vastgesteld en voor de functies; Kantoren, Retail en Leisure een BAR en een minimale en 

maximale aanvangshuur. Hierbinnen zijn telkens bandbreedtes vastgesteld waaruit een 

minimale en maximale verkoopprijs per m² BVO berekend kan worden. Bij de VON 

verkoopopbrengsten voor de woningen is de BTW (19%) verrekend in de m² prijs. De 

opbrengsten per parkeerplaats zijn vastgesteld conform aan het onderzoek van SPARK 

(SPARK, 2009). 

Sociaal programma 

Trudo heeft de doelstelling als woningcorporatie om financieel zwakkere mensen te helpen in 

het bereiken van geschikte woonruimte. In het programma van De Driehoek is daarom een 

deel van het programma bestemd voor mensen, maar ook culturele voorzieningen die 

minder geld te besteden hebben. Dit deel brengt ook meer differentiatie binnen het gebied. 

De woningen die onder het sociale programma vallen bestaan uit alle subfuncties onder 

wonen, behalve penthouses. De culturele voorzieningen die in het sociale programma vallen 

bestaan uit de subfuncties „Muziek, theater en film‟ en „Kunst en cultuur‟. Een deel van deze 

subfuncties kan dus uitgegeven worden binnen het sociaal programma. Dit is in de tool 

vertaald naar een korting die Trudo als ontwikkelaar geeft bij de verkoop van een deel van 

deze woonruimtes en culturele voorzieningen. Hierbij kan er in de tool aangegeven worden 

hoe groot het aandeel is dat tegen een korting verkocht wordt en hoe hoog deze korting is. 

Dit is afhankelijk van de conjunctuur in het desbetreffende scenario.  
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Parameters 

Voor het bepalen van de Cashflow in de verschillende scenario‟s zijn de belangrijkste 

financiële parameters in de tool opgenomen. Deze financiële parameters zijn: De 

IRR/WACC, de inflatie en de waardeontwikkeling. Deze zullen in deze paragraaf toegelicht 

worden. 

IRR / WACC 

Ten behoeve van het bepalen van de Nettocontantewaarde van de cashflow gedurende de 

gebiedsontwikkeling is de IRR (Internal Rate of Return) een bepalende factor. 

Woningcorporatie Trudo gebruikt een andere term voor deze disconteringsvoet. De 

disconteringsvoet die hiervoor gebruikt wordt is de Weighted Average Cost of Capital 

(“WACC”), oftewel de gemiddelde vermogenskostenvoet. In deze WACC zit een vergoeding 

voor de verstrekking van eigen en van vreemd vermogen. De gedachte is, dat bij een NCW ≥ 

0 de vermogenverstrekkers tevreden zijn met het rendement en er waarde voor de 

onderneming wordt gecreëerd.  

Overigens wordt hier opgemerkt, dat de bepaling van de WACC en de berekening van de 

NCW los staat van de wijze van financiering.  

Theorie: opbouw WACC 

De WACC wordt bepaald aan de hand van de formule: 

WACC = Rev * EV/TV + Rvv * VV/TV * (1-τc)   

waarbij: 

Rev = het geëiste rendement op het eigen vermogen 

Rvv = het geëiste rendement op het vreemd vermogen 

EV = eigen vermogen 

VV = vreemd vermogen 

TV = totale vermogen 

Τc = de effectieve vpb druk  

Uit deze elementen is er een aanname gedaan voor de WACC van 5%. Hierbij is er 

uitgegaan van een lage schommeling in inflatie en rente. Indien dit in de praktijk anders 

uitvalt, zal de WACC aangepast moeten worden. 

 

Inflatie 

Voor het maken van een prognose voor het inflatiepercentage op lange termijn is er gekeken 

naar het standpunt van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW, 2009).  

Het WSW houdt bij de bepaling van het inflatiepercentage rekening met het beleid van de 

Europese Centrale Bank (ECB), maar ook met de gerealiseerde inflatie in Nederland. 

De gerealiseerde inflatie over de beschouwde periode van 1992-2007 heeft zich gemiddeld 

bewogen op het niveau van circa 2,25%. De ECB voert haar monetaire politiek om de inflatie 

in de eurozone op of beneden de 2% te krijgen en te houden. Het WSW neemt het beleid 

van de ECB als vertrekpunt. Dit inflatiepercentage wordt verhoogd met een 
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onzekerheidsmarge van 0,25%, omdat blijkt dat de feitelijke inflatie binnen de eurozone maar 

moeilijk op dit niveau is te krijgen c.q. te houden. Beide factoren leiden ertoe dat de 

algemene inflatieontwikkeling voor corporaties door WSW is vastgesteld op 2,25%.  

De verwachte (lagere) inflatieontwikkeling in 2009 voor de eurozone en voor Nederland in 

het bijzonder doen voorlopig niets af aan de langetermijninflatie zoals het WSW dat heeft 

vastgesteld. 

Uit de gerealiseerde inflatiepercentages van afgelopen 15 jaar kan er gezegd worden dat 2% 

inderdaad het gemiddelde is in Nederland. Wel zijn er schommelingen afhankelijk van de 

hoog- of laagconjunctuur. Deze schommelingen zijn per jaar soms groot, maar over een 

langere periode is deze klein, dus wordt er voor een lage inflatie en hoge inflatie een 

afwijking van 0,25% aangehouden. Dit levert een lage inflatie op van 2,00% en een hoge 

inflatie op van 2,50%. Deze zijn ook zo in de scenario‟s verwerkt.  

Waardeontwikkeling 

De waardeontwikkeling is een onzekere factor in de gebiedsontwikkeling. De 

waardeontwikkeling heeft invloed op zowel de aanvangshuren als de rendementen. Dit 

vertaalt zich in een stijging of daling van de verkoopwaarden gedurende de ontwikkeling. De 

te volgen prognose voor de waardeontwikkeling is afhankelijk van de scenario‟s. Is er sprake 

van een hoog- of laagconjunctuur, een kredietcrisis, de ontwikkeling van Eindhoven als 

Brainport, groei/krimp van de bevolking, etc. Dit vertaalt zich allemaal door in de scenario‟s 

en hiermee in de waardeontwikkeling van het gebied. De waardeontwikkeling is altijd een 

percentage ten opzichte van de inflatie.  

Er is gekeken naar de mogelijke invloed van de verschillende scenario‟s en er is gekomen tot 

aannames voor de waardeontwikkeling. Hieronder wordt kort weergegeven wat de 

waardegroei per scenario kan zijn: 

Scenario 1: Een creatieve spot 

De waardeontwikkeling is positief en gaat met een percentage van 1% over de inflatie heen 

voor 10 jaar vanaf peildatum 1-1-2009. 

Scenario 2: Hart van Brainport 

De waardeontwikkeling is positief aangezien de conjunctuur hoog is en de urban focus ook 

hoog. Dit is de ideale ontwikkeling voor het gebied en dit leidt tot een waardeontwikkeling 

van 2,5% bovenop de inflatie voor 10 jaar. Peildatum 1-1-2009. 

Scenario 3: Eindhoven on hold 

De waardeontwikkeling gaat niet mee met de inflatie en is hierdoor dus negatief. De mate 

van negatieve waardeontwikkeling is afhankelijk van het inflatiepercentage. In dit geval dus -

2,00% over de gehele gebiedsontwikkeling. Peildatum 1-1-2009. 

Scenario 4: Het grootste dorp van Nederland 

De waardegroei gaat mee met de inflatie, maar heeft geen extra percentage daar bovenop. 

Dus eigenlijk een waardegroei van nul. Peildatum 1-1-2009. 
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11.2 Het proces 

Nadat de input is ingevoerd komt het proces aan de orde. Het proces bestaat uit twee 

stappen: Een automatische stap en een handmatige stap.  

In de eerste stap wordt de input uit paragraaf 11.1 automatisch doorgerekend in de tool. Dit 

gebeurd aan de hand van een aantal ingebouwde voorwaarden. Deze worden toegelicht in 

tabel 11.3.  

Verwerking in Dynamische Rekentool 

Wat? Hoe? 

Bouwkosten Dit bedrag wordt gelijkmatig verdeeld over een bouwperiode van 2 jaar 

voor de opleverdatum. 

Bijkomende kosten Dit bedrag wordt gelijkmatig verdeeld over een periode van 4 jaar voor, 

deze periode start 2 jaar voor start bouw. 

Verwervingskosten Deze vinden plaats in het jaar van de geplande levering en wordt jaarlijks 

gecorrigeerd. 

BTW Deze is niet opgenomen in het model aangezien het koop betreft.  

Opbrengsten Deze vinden volledig plaats in het jaar van de oplevering. Dus er is geen 

rekening gehouden met een bepaald percentage dat al verkocht moet zijn 

voor de start van de bouw.  

Waardegroei Hiermee wordt jaarlijks gecorrigeerd afhankelijk van het percentage 

volgende uit de invoer per scenario. 

Inflatie Hiermee wordt jaarlijks gecorrigeerd afhankelijk van het percentage 

volgende uit de invoer per scenario. 

Peildatum De peildatum voor alles is 1 januari van het desbetreffende jaar. 

Tabel 11.3: Verwerking Dynamische Rekentool. 
 

Uit de automatische berekening met bovenstaande uitgangspunten komt een cashflow. Deze 

cashflow wordt nettocontant gemaakt aan de hand van de WACC, die is vastgesteld in de 

vorige paragraaf. 

De tweede stap is het handmatig aanpassen van de variabelen zoals weergegeven in 

paragraaf 9.2.2. Hiermee kan er een programma opgesteld worden dat een optimale 

cashflow heeft binnen de programmatische voorwaarden.  

Normaliter hoort er bij een kwantitatieve tool een gevoeligheidsanalyse. Hierbij wordt er 

gekeken wat het veranderen van verschillende parameters voor invloed heeft op de 

ontwikkeling. In de Dynamische Rekentool is dit reeds verwerkt in de verschillende 

scenario‟s. De reactie op een verschuiving in parameters is verwerkt door het vertragen van 

de ontwikkeling in een laagconjunctuur en door het aanpassen van het programma en het 

aantal m² BVO aan het scenario. Er is wel d.m.v. de tool gekeken welke factoren een grote 
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invloed hebben op de cashflow. Deze factoren zijn in de onderstaande tabel weergegeven 

met daarbij een toelichting. 

Actie Invloed op de scenario‟s 

Waardeontwikkeling De waardeontwikkeling heeft de grootste impact 
op de scenario‟s. Bij scenario 1 is het 
omslagpunt van positief naar negatief in de 
cashflow ook als de waardeontwikkeling onder 
1% ligt. Bij scenario 2 ligt dit punt bij +0,3% 

Aantal m² BVO totaal Dit heeft een grote invloed op de 
gebiedsontwikkeling. Hoe minder m² BVO er 
ontwikkeld wordt hoe hoger de grondprijs per m² 
BVO. 

Aantal m² per fase Dit heeft een grote impact doordat de 
hoeveelheid m² BVO die opgeleverd worden per 
fase verschoven wordt in de tijd. 

Inflatie De invloed hiervan is hoog daarom is de 
schommeling hierin laaggehouden.  

Sociaal programma Dit heeft een grote impact op de 
gebiedsontwikkeling. Bij een lage conjunctuur 
wordt dit groter en is het dus moeilijker om het 
gebied rendabel te ontwikkelen. 

Opbrengsten en kosten Deze zijn goed onderbouwd. Indien deze 
veranderen zal dit uiteraard een grote invloed 
hebben op de gebiedsontwikkeling. 

Tabel 11.4: Invloed van factoren op de cashflow. 

Uiteraard is het programma ook onderdeel van de bovenstaande lijst. In tabel 11.5 is 

weergegeven wat de invloed is van de hoofdfuncties op de cashflow. Hieruit blijkt dat 

kantoren en parkeren een negatieve invloed hebben op de cashflow. Bij kantoren is dit te 

verklaren doordat er veel creatieve bedrijven naar het gebied getrokken worden. Deze 

hebben gemiddeld minder geld te besteden voor bedrijfsruimte  en hierdoor is de inschatting 

van de maximale huurprijs lager. Een waardegroei is nodig om deze positief te krijgen. 

Parkeren heeft een sterke negatieve invloed, want op elke parkeerplaats moet veel geld 

toegelegd worden, daarom is het belangrijk om het parkeerplan zo efficiënt mogelijk te 

maken.  

Programma Cashflow 

Kantoren - 

Wonen + 

Wonen Lofts ++ 

Retail + 

Leisure + 

Parkeren -- 
Tabel 11.5: Invloed hoofdfuncties op de cashflow. 
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11.3 De Output 

Gebaseerd op de financiële aannames uit paragraaf 11.3 is er uit de kwantitatieve tool een 

output gekomen per scenario. In deze paragraaf zullen de uitkomsten van scenario‟s 

bekeken worden. In bijlage 15 t/m 18 zijn de grafieken te zien per scenario. 

11.3.1 Output scenario‟s 

Scenario 1: Een creatieve spot 

De scenarioprogrammacombinatie komt op een laag positief saldo uit. Het gebied heeft te 

maken met een laagconjunctuur en daarmee een groter sociaal programma. De 

waardeontwikkeling is +1% voor de eerste 10 jaar. Als deze lager wordt dan wordt het 

resultaat negatief. Het opleveren van 20.000m² BVO minder heeft een grote impact op de 

ontwikkeling. Programmatisch blijft het gebied binnen de bandbreedtes. Het gebied zal 

minder kantoren hebben en zich meer moeten richten op starters om te beginnen, zodat er 

gewacht kan worden op een verbetering in de conjunctuur. Ondanks dit is het gebied toch 

aantrekkelijk en levendig als creatief milieu en is er hierdoor wel een positief resultaat in de 

cashflow. 

Scenario 2: Hart van Brainport 

De scenarioprogrammacombinatie komt op een sterk positief saldo uit. Het gebied heeft te 

maken met een hoogconjunctuur en een hoge urban focus. Daarmee is dit het ideale klimaat 

voor de ontwikkeling van De Driehoek. De waardeontwikkeling is +2,5% voor de eerste 10 

jaar. De waardeontwikkeling kan in dit scenario dalen tot 0,30% voordat het resultaat 

negatief wordt. Het volledige aanbod aan nieuwbouw wordt gerealiseerd en het sociaal 

programma is, 20%. Genoeg voor starters, maar klein genoeg om de cashflow ruim positief 

te houden. Het gebied sluit ideaal aan op het programma en er is veel ruimte om binnen de 

bandbreedtes en cashflow te schuiven met functies om een zo creatief en extravert mogelijk 

gebied te creëren. 

Scenario 3: Eindhoven on hold 

De scenarioprogrammacombinatie komt op sterk negatief saldo uit. De combinatie 

laagconjunctuur en lage urban focus zorgen voor een ongunstig klimaat voor de 

gebiedsontwikkeling in de huidige vorm. De negatieve waardeontwikkeling bedraagt -2% 

over de gehele ontwikkeling. Doordat de haalbare stedelijkheid voor het gebied laag is, moet 

er veel minder m² BVO gerealiseerd worden. Door de laagconjunctuur is het sociaal 

programma verdubbeld (40%) t.o.v. scenario 2. Programmatisch valt het gebied buiten de 

bandbreedtes. In de hoofdfuncties is er teveel wonen en te weinig kantoren. De retail en 

Leisure zijn ook niet voldoende om een levendig en creatief milieu te creëren. Het blijkt dus 

dat zowel programmatisch als in de cashflow het gebied niet voldoet. 

Scenario 4: Het grootste dorp van Nederland 

De scenarioprogrammacombinatie komt op een negatief saldo uit. Economisch gezien heeft 

het gebied voldoende ruimte om te groeien, maar door de lage urban focus is het gebied 

programmatisch erg zwak. Overal zijn de ondergrenzen bereikt van de bandbreedtes en 

vooral in de subfuncties wordt het creatief milieu niet bereikt. De stedelijkheid gaat teniet aan 

een hoge vraag naar eengezinswoningen en naar een lagere stedelijkheid. Daardoor moet 
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de concurrentie aan worden gegaan met de huidige binnenstad en dit kan tot problemen 

leiden voor zowel het gebied als voor Eindhoven. De cashflow is ook negatief en daarom zal 

er in dit scenario bekeken moeten worden of en wanneer het nog rendabel is om de 

ontwikkeling van De Driehoek door te laten gaan. 

11.3.2 Ideaal programma en huidig programma De Driehoek 

De Dynamische Programmamanagement Methode is ontworpen om te kunnen sturen op het 

programma van een herontwikkeling van een brownfield met een dragend concept zoals De 

Driehoek. In deze paragraaf zal eerst gekeken worden of het huidige programma binnen de 

vastgestelde bandbreedtes van het ideaal programma blijft. Daarna zal er gekeken worden 

hoe de planning van het massavolumeplan aansluit op de planning zoals vastgesteld door 

Trudo.  

Het huidige programma zoals vastgesteld in het stedenbouwkundig plan is te zien in bijlage 

19. Dit programma is nog grotendeels op hoofdlijnen, daarom is er nog weinig te zeggen 

over de verdeling van subfuncties. In tabel 11.6 is weergegeven hoe het huidige programma 

er procentueel uitziet.  

Functie Aantal m2 BVO Percentage 

Kantoren 51.690 18,87% 

Wonen 110.870 40,47% 

Retail 28.834 10,52% 

Leisure 45.088 16,46% 

Parkeren 37.500 13,69% 

Totaal 273.982 100,00% 

Tabel 11.6: Programma volgend uit stedenbouwkundig plan,  
bron: Berekent vanuit plan Jo Coenen en co Architecten, 2009. 

 

In de onderstaande tabel zijn de bandbreedtes van het ideaal programma weergegeven. 

Functie Fase 1  Fase 2  Fase 3  

 van t/m van t/m van t/m 

Kantoren 20% 65% 20% 40% 10% 30% 

Wonen 0% 5% 20% 50% 20% 50% 

Retail 0% 5% 5% 15% 10% 25% 

Leisure 15% 50% 10% 25% 10% 25% 

Parkeren 20% 30% 20% 30% 20% 30% 

Tabel 11.7: Bandbreedtes programma concept. 

 

Ondanks dat de bandbreedtes in fases zijn opgedeeld en het programma van het 

stedenbouwkundig plan alleen een eindfase is, is toch te zien dat het programma binnen de 

bandbreedtes valt. Het parkeren is aan de lage kant, maar dit zal opgelost worden, 

aangezien hier op het moment studies naar gedaan worden. De verdeling van de subfuncties 

zoals te zien in bijlage 4 kan meehelpen om na te denken over de ideale mix van subfuncties 

om zo een creatief milieu te programmeren dat extravert en levendig is.  
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Vervolgens is er gekeken hoe de planning van het massavolumeplan, volgende uit de 

Innovation Adoption Curve, aansluit op het massavolumeplan zoals vastgesteld door Trudo. 

Hieruit is geconstateerd dat de planning die Trudo volgt voor het massavolumeplan (bijlage 

20) niet aansluit op de verdeling zoals vastgesteld d.m.v. de Innovation Adoption Curve. 

Gebaseerd op de huidige ontwikkelingen in De Driehoek (het klokgebouw en de 

Machinekamer zijn al volledig in gebruik genomen), de prognose uit bijlage 20 en de 

massavolumes per gebouw, kan het volgende alternatief worden opgesteld voor de 

verhouding voor het massavolumeplan per fase (zie tabel 11.8). Dit betekent wel dat de 

ideale lijn van de Innovation Adoption Curve niet gevolgd wordt.  

Tabel 11.8: Gebouwen en alternatief massavolumeplan per fase. 

Met deze nieuwe uitgangspunten is de cashflow opnieuw berekend voor scenario 1 en 2. De 

uitkomsten voor dit alternatief zijn voor scenario 1 circa - € 11 miljoen en voor scenario 2 

circa € 50 miljoen. In beide gevallen is er sprake van een forse daling in het resultaat. Bij 

scenario 1 is er zelf sprake van een negatief resultaat. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn 

dat er beperkt geprofiteerd wordt van de waardegroei en de grote onrendabele top van het 

parkeren meer naar voren wordt gehaald in de ontwikkeling. 

In dit hoofdstuk is de Dynamische Rekentool toegepast op de gebiedsontwikkeling van De 

Driehoek. Per scenario is een mogelijk programma doorgerekend. Het resultaat laat grote 

verschillen zien in het programma en de cashflow tussen de verschillende scenario‟s. 

Vervolgens is geconstateerd dat het huidige programma binnen de bandbreedtes van het 

ideale concept blijft. Hierbij moeten de richtlijnen van het ideale programma over de functies 

per fase wel aangehouden worden. Afsluitend is er geconstateerd dat indien er met een 

alternatieve verdeling van het massavolumeplan per fase gerekend wordt, dit grote invloed 

heeft op het programma en de cashflow.  

  

 Gebouwen 
toegerekend aan de 
fases 

Massavolume-
plan Innovation 
Adoption Curve 

Alternatieve 
verhouding in het 
Massa 
volumeplan 
Scenario 1 

Alternatieve 
verhouding  
in het Massa- 
volumeplan 
Scenario 2 

Fase 1 Klokgebouw & 
Machinekamer. 

5% 13% 12% 

Fase 2 Gebouwen SBP & 
SAN, het 
Veemgebouw en een 
parkeergarage 

27% 40% 37% 

Fase 3 Gebouw SK, 
Ketelhuis en de 
nieuwbouwblokken 

68% 47% 51% 
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12 Conclusies en Aanbevelingen 

Uit het onderzoek komen een 

aantal conclusies en aanbevelingen 

naar voren op verschillende 

vlakken. In dit slothoofdstuk zal er 

eerst worden teruggekeken naar 

de, in hoofdstuk 1, gestelde 

probleemstelling. Hier zal antwoord 

op worden gegeven. In pararaaf 

12.1 worden er daarna conclusies 

getrokken over de Dynamische 

Programmamanagement Methode 

en de toepasbaarheid hiervan bij 

gebiedsontwikkeling. In paragraaf 

12.2 worden er aanbevelingen 

gedaan hoe de Dynamische Programmamanagement Methode geïmplementeerd kan 

worden in de praktijk. In paragraaf 12.3 worden er aanbevelingen gedaan voor De Driehoek 

aan de hand van de output van de Dynamische Programmamanagement Methode. Het 

hoofdstuk wordt afgesloten met aanbevelingen voor verder onderzoek over het onderwerp.  

Hoofdvraag: 

Hoe kan er bij de herontwikkeling van een brownfield ingespeeld worden op externe 

ontwikkelingen door middel van flexibel programmeren binnen de bandbreedtes van 

een dragend concept?  

Het antwoord hierop is het hoofdonderwerp van het verslag namelijk; De Dynamische 

Programmamanagement Methode. Hierin kan door middel van de opgenomen tools 

ingespeeld worden op mogelijke veranderingen tijdens de gebiedsontwikkeling en kunnen er 

bandbreedtes vastgesteld worden voor het concept. De stuurvariabelen zijn in de 

Dynamische Programmamanagement Methode verwerkt en deze kunnen aangepast worden 

om in te spelen op veranderingen.  

  

Figuur 12.1: PVA “Stap Hoofdstuk 12” 
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12.1 Conclusies en aanbevelingen Dynamische Programmamanagement 

Methode 

De Dynamische Programmamanagement Methode heeft bewezen dat zij in staat is orde te 

scheppen in de complexe materie van het programmamanagement en deze te structureren 

voor een programmamanager. In tegenstelling tot andere methodes is in de Dynamische 

Programmamanagement Methode de mogelijkheid opgenomen om op veranderingen van 

doelen, doelgroepen én externe 

ontwikkelingen in te spelen door 

middel van de geïntegreerde 

management-tools: Het DIM-

netwerk, de Innovation Adoption 

Curve en Scenarioplanning. Tevens 

wordt er gestuurd op een flexibel 

programma, waarbij er per fase 

bandbreedtes zijn vastgesteld voor 

de hoofd- en subfuncties. Het 

kwalitatieve resultaat zal in de 

methode altijd door een programm-

amanager geïnterpreteerd moeten 

worden om tot een kwantitatieve 

input te komen voor de Dynamische 

Rekentool. Dit betekent dus ook dat 

hoe beter de interpretatie van de 

programmamanager hoe scherper 

de methode in kan spelen op veranderingen. Voor de Driehoek is de Dynamische 

Programmamanagement Methode toegepast en hier uit kan geconcludeerd worden dat de 

methode goed toepasbaar is voor een dergelijke gebiedsontwikkeling.  

De toepasbaarheid van de Dynamische Programmamanagement Methode op andere 

gebiedsontwikkelingen is ook hoog. De methode is generiek toepasbaar bij 

gebiedsontwikkeling. Wel is de methode in dit onderzoek samengesteld met een bepaald 

doel. Hierdoor is de Dynamische Programmamanagement Methode vooral van toegevoegde 

waarde voor alle gebiedsontwikkelingen met de volgende kenmerken: 

 Het is een brownfield met daarmee dus een hoge mate van complexiteit en een lange 

ontwikkeltijd; 

 De ontwikkeling heeft creatieve economie als concept. Indien het een ander dragend 

concept betreft zullen er eerst nieuwe bandbreedtes voor het concept vastgesteld 

moeten worden; 

 Het programma wordt gefaseerd in de tijd en hier kunnen doelgroepen aan 

gekoppeld worden; 

 Het programma bestaat uit een mix van hoofdfuncties en subfuncties. 

Is één of meerdere van de bovenstaande kenmerken niet van toepassing dan is de methode 

nog steeds toepasbaar, maar zullen bepaalde stappen overgeslagen kunnen worden. Heeft 

de gebiedsontwikkeling bijvoorbeeld geen dragend concept dan is het kwantitatief sturen op 

Figuur 12.2: Dynamische Programmamanagement Methode. 
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bandbreedtes overbodig. Er kan gesteld worden: “Hoe complexer de gebiedsontwikkeling, 

des te groter is de toevoegde waarde van de Dynamische Programmamanagement 

Methode”.  

12.2 Aanbevelingen implementatie Dynamische Programmamanagement 

Methode 

Programmamanagers bij gebiedsontwikkeling hebben een bestaande toolset van methodes 

en tools om een gebiedsontwikkeling te managen. Hiernaast wordt er vaak ook geen gebruik 

gemaakt van tools en wordt er nog vaak geredeneerd vanuit de ervaring van de manager. 

De Dynamische Programmamanagement Methode kan structuur aan het 

programmamanagement geven, zodat er doelgericht ingespeeld kan worden op (mogelijke) 

veranderingen. Daarom is het advies aan Trudo en andere bedrijven om de Dynamische 

Programmamanagement Methode op twee vlakken te implementeren in het bedrijf: In het 

risicomanagement en in de communicatie met de stakeholders.  

In het risicomanagement kan de methode toegevoegd worden om de impact van (mogelijke) 

veranderingen in de toekomst inzichtelijk te maken. Het risico kan verminderd worden door 

de flexibiliteit in het programma in te brengen, zodat er optimaal ingespeeld kan worden 

wanneer er veranderingen optreden. De financiële gevolgen van veranderingen in de 

gebiedsontwikkelingen kunnen meegenomen in de meerjaren planning voor de liquiditeiten 

en hierdoor kan er gerichter vreemd vermogen aangetrokken worden. 

In de communicatie met de stakeholders is het belangrijk een duidelijk beeld van de 

gebiedsontwikkeling te kunnen presenteren. Omdat onzekerheid een grote rol speelt in een 

dergelijke langdurige gebiedsontwikkeling is het belangrijk de impact van verschillende 

scenario‟s te laten zien op de ontwikkeling van het gebied. Door de Dynamische 

Programmamanagement Methode te gebruiken is het inzichtelijk te maken wat het beoogde 

doel is en hoe er ingespeeld wordt op onzekerheden in de toekomst. Hierdoor kunnen 

veranderingen snel ondervangen worden en kan onzekerheid bij de stakeholders over het 

verloop van een grote en langdurige gebiedsontwikkeling verminderd worden. De beoogde 

financiële resultaten zijn met de Dynamische Rekentool ook snel zichtbaar te maken en dit 

zou ook gebruikt kunnen worden bij onderhandelingen met partijen. 

Voor Trudo is er een beginopname gemaakt voor het gebied in dit onderzoek. Deze 

beginopname kan Trudo opnemen in het risicomanagement en aanpassen zodra er meer 

informatie is, cijfers preciezer worden en er meer duidelijkheid is omtrent de 

waarschijnlijkheid van verschillende scenario‟s. De Dynamische Programmamanagement 

Methode is een cyclische methode, die dus periodiek herhaald moet worden. Hierbij kan 

gesteld worden dat de scenario‟s vaker moeten worden bijgesteld dan de doelen en 

doelgroepen. Zaak voor Trudo is om nu vast te stellen wanneer de momenten zijn om de 

methode (gedeeltelijk) te doorlopen en daarmee beslismomenten in te bouwen voor de 

gebiedsontwikkeling. Dit geeft een de programmamanager inzicht waarop er gestuurd moet 

worden binnen het programma in verschillende fases van de ontwikkeling. „Welke 

hoofdfuncties en welke subfuncties hebben extra aandacht nodig en zijn belangrijk om op te 

focussen?‟ Maar ook: „waar in het plan moet er flexibiliteit blijven zodat er ingespeeld kan 

worden op veranderingen?‟ Door de variabelen aan te passen in de Dynamische 

Programmamanagement Methode kan er snel gekeken worden wat bepaalde veranderingen 

voor invloed hebben op de gebiedsontwikkeling en kan hieruit beslist worden wat de beste 
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koers is om te volgen voor het gebied. In de volgende paragraaf worden er aanbevelingen 

gedaan aan Trudo gebaseerd op de output van de Dynamische Programmamanagement 

Methode. 

12.3 Aanbevelingen herontwikkeling van De Driehoek 

De aanbevelingen zijn gebaseerd op de output van de vier scenarioprogrammacombinaties 

die door middel van de Dynamische Programmamanagement Methode zijn vastgesteld. Voor 

elk van deze vier is er gekeken naar het financiële resultaat (gebaseerd op de financiële 

aannames uit hoofdstuk 11) en hoe het programma binnen de bandbreedtes van het concept 

blijft. Op basis hiervan wordt een advies gedaan aan Trudo over de te volgen koers voor het 

programma indien deze scenario‟s zich voordoen.  

De onderstaande scenarioprogrammacombinaties laten zien wat de mogelijkheden zijn om in 

te spelen op verschillende scenario‟s en welke gevolgen dit heeft op het gebied van 

programma, massavolumeplan en cashflow.  

Scenario 1 (Een creatieve spot): De gebiedsontwikkeling heeft een kleine positieve 

cashflow en blijft binnen de conceptuele bandbreedtes. Door de laagconjunctuur wordt er 

minder massavolume opgeleverd. In de versie met het alternatieve massavolumeplan 

(aangegeven in tabel 11.8) ontstaat er een negatieve cashflow. Dit laat zien hoe afhankelijk 

de cashflow in het plan is van het moment van oplevering. Het advies hier om door te gaan 

met het flexibele programma binnen het vastgestelde concept.  

Scenario 2 (Hart van Brainport): De gebiedsontwikkeling heeft een sterk positieve 

cashflow. Het programma blijft binnen de conceptuele bandbreedtes. Het volledige 

stedenbouwkundig plan kan uitgevoerd worden. Ook voor deze versie is er gekeken naar 

een alternatief massavolumeplan. De cashflow wordt in dit alternatief lager maar blijft sterk 

positief. Wederom heeft dit dus grote invloed op de ontwikkeling, maar er is een grotere 

marge van winst. Wederom is het advies om door te gaan met het flexibele programma 

binnen het vastgestelde concept.  

Scenario 3 (Eindhoven on hold): De gebiedsontwikkeling heeft een sterk negatieve 

cashflow en blijft bij een aantal hoofd- en subfuncties niet binnen de conceptuele 

bandbreedtes. Er kan maar een beperkt deel van de geplande nieuwbouw gerealiseerd 

worden en het gebied wordt niet hoogstedelijk. Het huidige concept is onhaalbaar in dit 

scenario. Indien mogelijk zou Trudo zich (deels) terug moeten trekken uit de 

gebiedsontwikkeling. Dit zal door contractuele verplichtingen lastig of onmogelijk zijn. 

Daarom is het advies om een drastisch ander plan op te stellen met een nieuw concept.  

Scenario 4 (Het grootste dorp van Nederland): De gebiedsontwikkeling heeft een 

negatieve cashflow en blijft grotendeels binnen de conceptuele bandbreedtes. Het gebied 

wordt minder hoogstedelijk en daardoor zal het programma tegen de conceptuele 

ondergrens aanliggen. Veel subfuncties zullen minder creatief en hoogstedelijk zijn. Het 

gebied zal moeilijker in de markt te zetten zijn, omdat de aantrekkingskracht in dit scenario 

een stuk minder zal zijn. Er zal programmatisch gekeken moeten worden hoe er toch een 

sterk concept neergezet kan worden in het gebied. Dus de doelen en doelgroepen zullen 

bijgesteld moeten worden bij dit scenario. Daarna kan er opnieuw gekeken worden naar de 

haalbaarheid van het scenario. 
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12.4 Aanbevelingen verder onderzoek 

 De Driehoek doorrekenen met andere financiële aannames en parameters om te 

kijken wat het effect hiervan is op de financiële haalbaarheid van de 

gebiedsontwikkeling. 

 De Dynamische Programmamanagement Methode toepassen op ander soort 

gebiedsontwikkelingen om te kijken hoe de toepasbaarheid in de praktijk is bij andere 

gebiedsontwikkelingen en hoeveel tijd het vergt om de stappen van de Dynamische 

Programmamanagement Methode te doorlopen. 
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