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Voorwoord 

Terugblikkend op mijn afstuderen kan ik concluderen dat het in alle opzichten een bijzondere 
periode is geweest. Naast een verandering in leefomgeving heb ik veel kennis en contacten opgedaan 
door binnen BAM Vastgoed een jaar lang onderzoek te doen naar marktonderzoek. Het is niet alleen de 
diepgang van dit onderzoek geweest die het afstuderen tot een lastige opgave maakte, maar ook het 
feit dat het onderzoek me een jaar lang dag in dag uit heeft beziggehouden. 

Het vinden van een passend en relevant afstudeeronderwerp vormde misschien nog wel de 
grootste opgave van mijn afstudeeronderzoek. Enerzijds zocht ik een onderwerp met actuele thema's 
dat bijdroeg aan een verdere professionalisering van het vakgebied vastgoedontwikkeling en anderzijds 
moest het een onderwerp zijn dat me interesseerde, prikkelde en voldoende mogelijkheden voor 
onderzoek bood. lk heb die uitdaging gevonden in een onderwerp dat me mijn hele studententijd al 
intrigeerde: het opstellen van een vastgoedprogramma. Uit de theorie was mij bekend dat daarbij een 

belangrijke rol was weggelegd voor marktonderzoek, waarbij onder andere wordt gekeken naar de 
marktwerking tussen vraag en aanbod. Maar met deze theoretische begrippen alleen kan geen 
marktonderzoek worden uitgevoerd. Het heeft mij altijd zeer benieuwd op welke manier de stap van 
theorie naar praktijk bij dit onderwerp gezet kon worden, zodat de begrippen vraag en aanbod op een 
praktische manier van invulling konden worden voorzien. Deze zoektocht heeft uiteindelijk een 

interessant afstudeeronderzoek en model opgeleverd. Het heeft mij een hoop nieuwe kennis gebracht, 
al valt er nog voldoende te onderzoeken. "I'm still confused, but at a much higher leve/"1

• 

Zonder de hulp, sturing en steun van een aantal mensen had ik dit onderzoek niet kunnen 
uitvoeren. Allereerst wil ik Leonie van de Ven en Kees Kokke van de Technische Universiteit Eindhoven 
bedanken voor hun structurele handreikingen en geduld. Hun aanwijzingen zijn voor mij onmisbaar 
geweest bij de vormgeving van dit rapport. Ook ben ik BAM Vastgoed dankbaar voor de mogelijkheden 
die zij mij boden om binnen de organisatie aan dit afstudeeronderwerp te werken. De persoonlijke 
interesse en samenwerking van en met mijn collega's heb ik als erg plezierig ervaren. Daarvoor wil ik 
hen allen bedanken. In het bijzonder mijn begeleider Erwin van Es die sinds zijn komst in augustus 
2005 de begeleidende rol heeft overgenomen van Bas Wiedeman. Erwin heeft mij inhoudelijk gestuurd, 
heeft praktisch het nodige kunnen bijbrengen, maar was voor mij bovenal een zeer aangename 
persoon om mee samen te werken. lk verheug mij op de voortzetting van onze samenwerking binnen 
BAM Vastgoed na het afstuderen. 

Last but not least rest mij nog familie, vrienden en speciaal mijn vriendin Renske te bedanken 
voor de onvoorwaardelijke steun bij de moeilijke momenten tijdens het afstuderen. 

lk wens u veel plezier toe bij het lezen van dit rapport, 

Camiel Claus 

Rotterdam, 20 februari 2006 

1 Bron: "Van gebodsontwikkeling naar gebiedsontwikke/ing''. M. Hesp, Utrecht, December 2005 
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Aanleiding en kader 

Ten gevolge van sturing vanuit de Nederlandse politiek (5° nota RO en Nata Ruimte) wordt de 
hedendaagse projectontwikkeling gekenmerkt door andere opgave dan de projectontwikkeling van een 
jaar of vijftien geleden. De aandacht is daarbij grotendeels verschoven van uitleg- naar binnenstedelijke 
locaties. Gekoppeld aan de huidige maatschappelijke norm over een binnenstedelijke leefomgeving 
waar zowel gewoond, gewerkt als gewinkeld moet kunnen warden, zal dit in toenemende mate 
samengaan met het toepassen van "meervoudig ruimtegebruik". Een gewenste kwaliteitsverhoging ligt 
hier aan ten grondslag. lntensief gebruik van de ruimte levert een sterke stad op met een gezond 
draagvlak voor allerlei voorzieningen en een kans voor een vitaal, open en groen ommeland. Het 
mengen van functies leidt doorgaans tot een verbetering van de levendigheid en veiligheid. 
Binnensteden zullen zo weer moeten uitgroeien tot een aantrekkelijk verblijfsgebied. 

Binnenstedelijke (her)ontwikkeling vormt in combinatie met meervoudig ruimtegebruik, voor 
projectontwikkelaars dan ook in toenemende mate een uitdaging I opgave voor de toekomst. Zij zullen 
hier zo goed mogelijk mee om moeten gaan. De veranderingen zijn echter wel van invloed op de 
complexiteit van het ontwikkeltraject, waardoor kosten en aanzienlijk kunnen oplopen. Ontwikkelende 
partijen zullen genoegen moeten nemen met grotere risico's en kleinere winstmarges. De druk op de 
overige processen binnen het ontwikkeltraject zal daardoor toenemen. 

Het binnenstedelijke bouwen is niet alleen risicoverhogend, maar kan ook van invloed zijn op 
de vorm, grootte en typologie van het nieuw te produceren vastgoed. Gebiedsontwikkeling leidt tot 
stedelijke verdichting, hetgeen gezien de huidige maatschappelijke normen veelal resulteert in de 
ontwikkeling van meergezinswoningen (appartementen), kantoorruimte, retail of een combinatie van 
deze functies. Een meergezinswoning wekt evenals het wonen op een binnenstedelijke locatie in een 
stadse omgeving niet de interesse van elke consument. Daar komt nog eens bij dat de huidige 
vastgoedmarkt aan het omslaan is van een aanbieders- in een vragersmarkt. Seide situaties vereisen 
meer dan ooit inzicht in de "vragers" en hun specifieke woon- en locatiewensen. Voor een 
projectontwikkelaar is het door een toename van de risico's en een mogelijke afname van het aantal 
kopers en/of huurders dan ook van belang om goed inzicht te hebben in de markt, alvorens de 
herontwikkeling van binnenstedelijke locaties tot een succes te kunnen maken. In een krappere markt is 
een vloeiende afzet van het vastgoed immers niet (meer) vanzelfsprekend. Voor een ontwikkelaar zou 
het dan ook zeer wenselijk zijn, wanneer al in een vroeg stadium van het ontwikkelproces inzicht kan 
warden verkregen in vraag en aanbod. Voor het afstemmen van het aanbod op de vraag kan gebruik 
warden gemaakt van marktonderzoek. De locatie vormt daarbij niet alleen een afbakening voor de te 
vergaren informatie over vraag- en aanbod, maar is tevens bepalend voor de vorm en functie van de 
ontwikkeling. 

Probleemstelling 

Een marktonderzoek wordt uitgevoerd door een makelaar en/of adviesbureau. Een dergelijk 
onderzoek bevat doorgaans een hoop informatie over de lokale markt. Het is echter de vraag in 
hoeverre een ontwikkelaar ook daadwerkelijk iets met al deze informatie kan. Dit heeft, zo blijkt ook uit 
enkele praktijkrapporten, veel te maken met de gebrekkige concretisering van de conclusies. 
Ontwikkelaars hebben voor het ontwikkelen van een project behoefte aan concrete informatie over 
aantallen, prijzen en doelgroepen. Deze behoefte heeft er bij de formulering van het probleem toe 
geleid om te kiezen voor een mogelijk te ontwikkelen programma als resultaat van het marktonderzoek. 
De focus van het marktonderzoek zal tevens meer moeten warden verschoven naar het moment 
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waaNoor de informatie over de marktsituatie benodigd is: het moment van verkoop/verhuur. De 
probleemstelling luidt dan ook als volgt. 

"Het voor een binnenstedelijke (her)ontwikkelings/ocatie optima/iseren en inzichtelijk maken van 

de wijze waarop marktonderzoek kan worden gedaan en het op basis van die gegevens realiseren 
van een (dynamisch) model of methode waarmee een uitspraak kan worden gedaan over het 

mogelijk, optimaal te ontwikke/en programma op het moment van verkoop/verhuur. " 

Met "optimaal" wordt in verband met veranderingen in de markt in dit geval gedoeld op een 
minimalisatie van het afzetrisico. 

Marktonderzoek 

Het marktonderzoek maakt deel uit van het marketingproces en levert input voor de te bepalen 
marketingstrategie. Het is gericht op die eigenschappen van de markt die een betrekkelijk blijvend 
karakter hebben, ofwel op de marktstructuur. Het bepalen of benaderen van de vraag is daarbij 
verreweg het lastigst, het is immers geen direct meetbaar gegeven. 

De analyse van het marktonderzoek heeft geleid tot een zestal stappen. Aan de hand van deze 
stappen kan voor het lopende jaar een advies over een mogelijk te ontwikkelen programma worden 
geformuleerd. Dit stappenplan, weergegeven in de onderstaande figuur, is gebaseerd op zowel theorie 
als praktijk. De aanvangsfase, welke de eerste twee stappen bevat, neemt alle projectaspecten in 
overweging en definieert het marktgebied voor het onderzoek. De daarop volgende stappen staan in 
het teken van het verzamelen van locatie-, vraag- en aanbodgegevens. De laatste fase combineert de 
vergaarde vraag- en aanboddata op basis van een gemeenschappelijke segmentatie en trekt 
conclusies uit het onderzoek. In de basis geldt voor alle te onderscheiden vastgoedsegment het gebruik 
van dit stappenplan. In de navolgende uitwerking van de stappen wordt het woningmarktonderzoek 
verder toegelicht. Voor de kantoren- en winkelmarkt wordt verwezen naar appendix A & B. 

--------------------------, 
• 

Vraag Marktcapaciteit 
(Nleuwbouw) i--r-~ Stap 6 Match 1 

Stap3 

i 
Optimaal 

A an bod 
(Nieuwbouw) ~ te realiseren 

Stap4 programma Doelgroepsegmenten 

Stap 6 - Match 3 
Stap2 

i 
Locatie-ana/yse 

I (Binnenstedelijke) I._ i 

Stap 5 
f--+--+ : Locatlegeschlktheid I I 

! Stap 6 Match 2 

[---- - Afb~k;~~~id;nniiri~---- ~ ] 
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Stap 1: Probleemdefinitie 

Een marktonderzoek begint met een probleemdefinitie en een duidelijke afbakening van het te 
onderzoeken gebied of de gemeente. De geografische limieten van het marktgebied warden doorgaans 
bepaald door de gemeentegrenzen. 

Stap 2: Bepalen van het marlctgebied of deelgebieden (mixed-use) 
Met de bepaling van het marktgebied wordt antwoord gegeven op de vraag voor welk(e} 

vastgoedsegment(en) een marktonderzoek wordt uitgevoerd. In het geval van een binnenstedelijk 
(her)ontwikkelingsproject ligt het voor de hand een mixed-use onderzoek uit te voeren waarbij voor alle 
drie de te onderscheiden vastgoedsegmenten de marktcapaciteit en locatiegeschiktheid warden 
bepaald. Alvorens het echter mogelijk is om een te ontwikkelen vastgoedprogramma te formuleren, is 

het van belang om binnen de onderkende vastgoedsegmenten subgroepen op te stellen. 
Doelgroepsegmentatie biedt hiertoe de oplossing. 

Doelgroepsegmentatie 

Met het onderscheiden van doelgroepen wordt het aanbevelen van een of meerdere, 
afzonderlijke programma-onderdelen mogelijk. Het onderscheiden van doelgroepen gebeurt op basis 

van segmentatiefactoren die rekening houden met gemeenschappelijke kenmerken. Het uitvoeren van 
een locatie- als vraag-aanbodanalyse dwingt tot een segmentatie waarbij zowel (kwantitatieve) 
productfactoren als (kwalitatieve) gebruikersgebonden factoren kunnen warden onderscheiden. Bij het 
bepalen van de locatiegeschiktheid voor toekomstige gebruikers, spelen immers zachte factoren als het 

imago van de locatie een rol van betekenis. De vraag-aanbodanalyse daarentegen, richt zich 
voornamelijk op het te ontwikkelen product met harde kenmerken als prijs-/koopkrachtklassen. 

Het verschil in benaderingswijze tussen de locatie- en vraag-aanbodanalyse (gebruiker vs. 
product) heeft het gebruik van meerdere, maar bovenal diverse segmentatiefactoren tot gevolg. 
Gebruik van alleen het onderscheidend vermogen van demografische gegevens als enige 
segmentatiefactor is namelijk niet voldoende. Het bewerkstelligen van een doelgroepsegmentatie op 

basis van meerdere segmentatiefactoren leidt tot een veelheid aan subgroepen en een verregaande en 
onwerkbare opsplitsing. Om dit te voorkomen, wordt voor de woningmarkt eerst een gezamenlijke 
(segmentatie)basis opgesteld, die vervolgens per analyse verder wordt opgesplitst aan de hand van de 
daarvoor relevante en analysespecifieke segmentatiefactoren. Het aantal doelgroepen wordt op deze 

wijze in toom en werkbaar gehouden. De gezamenlijke (segmentatie)basis wordt samengesteld uit 
demografische factoren omdat deze op zowel de locatie-, vraag- als aanbodanalyse van toepassing 

zijn. De leeftijdverdeling en huishoudensituatie zijn daarvoor de meest krachtige determinanten en 
warden daarom gebruikt voor het opdelen van huishoudens naar min of meer homogene 
marktsegmenten. Dit leidt per gemeente tot een matrix met 80 segmenten, opgebouwd uit: 

• 10 leeftijdssegmenten (segmenten van 10 jaar, totale bereik van 0 tot 100) 
• 8 huishoudensegmenten (eenpersoons/-ouder, meerpersoons, zonder kind, met 1, 2 of 3 kinderen) 

Gebruikte informatie en aantallen over de gemeentegebonden leeftijds- en 
huishoudensegmenten is afkomstig uit het statistische huishoudenmodel van het CBS (Statline). 

De vraag-aanbodanalyse is een productanalyse. De doelgroepsegmenten voor deze analyse 
zullen dan oak raakvlakken moeten hebben met de kenmerken van het product; de woning. Woningen 

kunnen grofweg warden gesegmenteerd naar prijs en type. De hiermee corresponderende 
segmentatievariabelen zijn dan oak terug te vinden in de sociaal-economische randvoorwaarden van 
het huishouden. Die vormen namelijk een graadmeter voor de keuzemogelijkheden van een 
huishouden op de woningmarkt. De koopkracht van de consument is daarbij maatgevend. De 

koopkracht wordt afgeleid uit gemeentegebonden gegevens over het inkomen, een aanname voor het 
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eigen vermogen, de aan het inkomen verbonden belastinggroep en een te hanteren hypotheekfactor. 
Zo ontstaan er 10 inkomensklassen met bijbehorende aantallen per leeftijdscategorie. Elk segment uit 
de basissegmentatie (80 segmenten) wordt op die manier uitgebreid met 10 koopkracht- en/of 
prijsklassen waardoor een sociaal-economische segmentatie ontstaat die gebruikt kan warden voor de 
vraag-aanbodanalyse. 

In tegenstelling tot de vraag-aanbodanalyse is de locatie-analyse geen productanalyse maar 
een kwalitatieve analyse. Voor de kwalitatieve beoordeling van de locatie is een segmentatie nodig die 
voldoende raakvlakken heeft met de kwaliteiten van een locatie. Een segmentatie op basis van 
financieel-economische eigenschappen voldoet daar niet aan, leefstijlsegmentatie wel. Een leefstijl uit 
zich namelijk vooral in de gerichtheid van het huishouden op het huiselijk bestaan of juist op activiteiten 
buitenshuis/in de directe omgeving, hetgeen samenhangt met een suburbane dan wel stedelijke 
orientatie van het huishouden. Aan de hand van deze leefstijlen is een tweede segmentering opgesteld. 
Door oak deze te baseren op de basissegmentatie kunnen beide doelgroepsegmenten na analyse 
alsnog met elkaar warden gecombineerd. Elk marktsegment/cluster uit de basissegmentatie zal voor de 
locatie-analyse warden opgesplitst naar een zestal te onderscheiden leefstijlen, te weten: 

• Ongebondenen : Vrijheid, tegendraads, eigenzinnig 
• Dynamische lndividualisten : Succesvolle carriere, sportiviteit 
• Samenlevers : Huiselijkheid, (sportiviteit) 
• Stille Luxe : Huiselijkheid, traditionele gezin 
• Verankerden : Geborgenheid, huiselijkheid 
• Terugtreders : Afhankelijkheid, passiviteit 

Stap 3: Bepalen van de vraag in een gebied 
"De vraag naar ruimte" laat zich niet zomaar aflezen of bepalen en wordt daarom afgeleid uit de 

behoefte van consumenten en/of gebruikers aan nieuwbouwproducten in de betreffende gemeente. Er 
zal daarom altijd sprake zijn van een inschatting en/of benadering. Huishoudens gaan op zoek gaan 
naar een nieuwe woning wanneer zij daartoe "getriggerd" warden. Voorbeelden van "triggers" zijn: gaan 
samenwonen, echtscheiding, baanverandering, geboorte van een kind, beginnen met een opleiding, 
etc. Het is deze groep verhuisgeneigde huishoudens die verantwoordelijk is voor het optreden van 
"vraag", ongeacht de daarvoor verantwoordelijke "trigger". De omvang van het aantal verhuisgeneigden 
kan per gemeente warden herleid uit het aantal binnengemeentelijke en inkomende verhuizingen. 
Vooral in de meest dynamische periode, tussen 18 en 30 jaar, zijn de kansen op veranderingen in het 
huishouden groat. 

De nieuwbouwmarkt is een andere markt dan de markt van bestaande gebouwen. Seide 
markten richten zich dan oak op een ander deel van de kopers/huurders. Een projectontwikkelaar 
ontwikkelt nieuwbouwwoningen en is zodoende slechts ge"interesseerd in het deel van de 
verhuisgeneigden dat zal opteren voor een nieuwbouwvvoning. Aan de hand van standaard · 
voorkeursprofielen wordt vervolgens duidelijk welk deel van deze nieuwbouwconsumenten (wel of niet 
gedwongen) kiest voor een koop/huurwoning alsmede een een of meergezinswoning. Om deze 
voorkeursprofielen te kunnen laten aansluiten op de aantallen per koopkrachtklasse uit de sociaal
economische doelgroepsegmentatie, zal de voorkeur warden gebaseerd op de voor de sociaal
economische segmentatie gebruikte segmentatiefactoren, te weten: koopkracht, leeftijd en 
huishoudensamenstelling. 

De mate van vraag zal, afhankelijk van de conjuncturele situatie, nag met enkele procenten 
toe- of afnemen. Als conjunctuurindicator wordt daarbij gebruik gemaakt van het 
consumentenvertrouwen. Het consumentenvertrouwen verloopt namelijk redelijk constant en geeft 
tevens een aardig beeld van de toekomstige ontwikkeling van de consumptieve bestedingen, vooral 
van de bestedingen aan duurzame goederen. Door historisch datamateriaal over het verloop van de 
conjunctuur uit te zetten tegen het aantal nieuw geproduceerde woningen in dezelfde periode, is herleid 
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dat deze invloed voor de woningmarkt ten tijde van hoogconjunctuur een maximale toename van de 

vraag met 15% tot gevolg heeft. 

Stap 4: Bepalen van de aanbodomstandigheden in de markt 
De aanbodanalyse heeft tot doel het recent gerealiseerde binnenstedelijke aanbod alsmede het 

nieuw te bouwen aanbod in de betreffende gemeente in kaart te brengen. Daarbij kan niet met alle 
plannen rekening kan worden gehouden. Enkele van hen zijn immers nog te vaag en veranderlijk. 
Vandaar dat er voor is gekozen om vanwege het meer uitgewerkte karakter slechts plannen mee te 
nemen die staan aangegeven in de "woonvisie" van de gemeente of waarbij al minstens sprake is van 
een met de gemeente overeengekomen en vastgelegd stedenbouwkundig plan. 

Voor het in kaart brengen van het aanbod wordt gebruik gemaakt van eenzelfde verdeling 
(prijsklasse en woningtype) als toegepast bij de vraaganalyse. Makelaars beschikken veelal over 
informatie omtrent prijs en planning van concurrerende nieuwbouwprojecten. Bij de analyse van het 
nieuwbouwaanbod speelt ook de planning van concurrerende projecten tevens een belangrijke rol. 
Door na te gaan in welk jaar concurrerende nieuwbouwplannen op de markt worden gebracht, kan in 
daarop volgende jaren rekening worden gehouden met een nasleep van eventueel overaanbod. 

Stap 5: Evaluatie van de locatieaspecten alsmede de -beperkingen 
Met behulp van de locatie-analyse wordt een fysieke locatie, op basis van een beoordeling door 

de ontwikkelaar, omgezet in een locatieprofiel. Dit gebeurt aan de hand van een vragenlijst met 27 
locatiefactoren, die kunnen worden opgedeeld in vijf hoofdgroepen, te weten: 

• Geografische componenten 
• lnfrastructuur 
• Voorzieningen 
• Leefklimaat 
• Imago 

Afhankelijk van het antwoord, wordt per locatiefactor een waardering toegekend. Uit deze 
waarderingen per factor ontstaat een profiel van de locatie. Naast de waardering (kwaliteit locatie) en 
het algemene belang per vastgoedsegment (niet elke variabele is even belangrijk voor de beoordeling) 
kent elke leefstijl een eigen wegingsprofiel, waarbij per leefstijl aan elke locatiefactor een weging wordt 
toegekend. Zo hechten ongebondenen doorgaans veel meer waarde aan de nabijheid van 
horecagelegenheden dan terugtreders. Op basis van de waardering die de ontwikkelaar - door gebruik 
te maken van de vragenlijst - toekent aan de locatie, ontstaat een per leefstijl een 
geschiktheidpercentage . 

• 
Stap 6: Het koppelen van de locatie,- vraag- en aanbodanalyses 

Met de dataverzameling uit de doelgroepsegmentaties en de onderzoeksanalyses is een 
ontwikkelaar in staat om een advies af te geven over het mogelijk, optimaal te ontwikkelen programma 
in het lopende jaar. Op basis van enerzijds, het verhuisgeneigdheidpercentage, standaardverhoudingen 
en de aantallen uit de doelgroepsegmentatie en anderzijds het aanbod, kan voor het lopen jaar de 
marktcapaciteit worden beschreven. Deze capaciteit beschrijft de ruimte/vraag die per prijsklasse 
segment nog beschikbaar is na aftrek van het aanbod. De omvang van de vraag neemt nog verder af 
omdat het wonen op een binnenstedelijke locatie in een stadse omgeving niet voor alle consument is 
weggelegd. Afhankelijk van de waardering per locatiefactor is er een locatieprofiel ontstaan, dat per 
leefstijl aan de hand van een geschiktheidpercentage inzicht verschaft in het aantal huishoudens dat 
zich op de betreffende locatie zou willen vestigen. Door de marktcapaciteit te matchen met deze 
percentages wordt gekomen tot een mogelijk te ontwikkelen programma met minimaal afzetrisico, 
uitgezet naar prijs en woningtype. Het gebruik van een gezamenlijke basissegmentatie revert daarnaast 
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tevens informatie op over doelgroepen. Met deze doelgroepinformatie kan worden herleid vanuit welke 
huishoudens de vraag naar een type woning binnen een bepaald prijssegment afkomstig is. 

Model 

Aan de hand van de zes stappen uit het stappenplan wordt een uitspraak gedaan over het 
mogelijk te ontwikkelen programma in het lopende jaar. Voor een vergelijkbare uitspraak, maar dan 
voor het moment van verkoop/verhuur, dient eerst de tijdsspanne tussen het moment van planvorming 
en het moment van verkoop/verhuur overbrugd te worden. Deze tussenliggende periode kan namelijk 
leiden tot veranderingen op de locatie, in de conjunctuur en in de demografie. Het 
inschatten/benaderen van de toekomstige situatie gebeurt door middel van forecasting. Op basis van 
voornamelijk trend projection (forecastmethode) zijn de volgende aspecten en/of variabelen 
geextrapoleerd naar de toekomst. De uitwerking van deze forecasts vindt plaats in het te ontwikkelen 
model. 

• Prognose bevolkingsontwikkeling 
• Ontwikkeling verhuisgeneigdheid 
• Conj unctuurontwikkeli ng; consumentenvertrouwen 
• lnkomensontwikkeling en ontwikkeling prijs-/koopkrachtklassen 

Om de beoogde dynamiek te bewerkstelligen, wordt het model gedigitaliseerd in MS Excel. 
Door standaardisatie van beschreven relaties en verhoudingen kan met het model aan de hand van 
slechts een geringe input, een output worden verkregen over het mogelijk te ontwikkelen programma. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van een vooraf ingevoerde database met gemeentegebonden gegevens 
en standaard verhoudingen. Het model biedt de gebruiker de mogelijkheid om bij de locatie-, vraag- en 
aanbodanalyse te kiezen uit een aantal opties of om bepaalde waarden te veranderen. De resultaten uit 
het model geven informatie over zowel het mogelijk te ontwikkelen programma als informatie over 
doelgroepen. Het mogelijk te ontwikkelen programma bestaat uit een veertigtal segmenten. Tien 
prijssegmenten, allen onderverdeeld naar eengezins/meergezins en koop/huur. Voor binnenstedelijke 
(her)ontwikkelingen zal doorgaans alleen de vrije ruimte in de segmenten met meergezinswoningen 
relevant zijn. 

Conclusies en aanbevelingen 

Het ontwikkelde model voldoet aan de tot doel gestelde eisen. Het verschaft de gebruiker 
inzicht in de markt, biedt flexibiliteit, is helder van opzet en gemakkelijk invulbar. Door de eenvoud kan 
op een dynamische wijze worden omgegaan met de onderzoeksvariabelen. 

De vraag naar ruimte is geen vast gegeven dat zich direct laat aflezen. Met het model wordt 
dan oak een inschatting gemaakt. De uitkomsten van het onderzoeksmodel zijn daarom niet 
controleerbaar. Daar komt nog eens bij dat aan de hand van het model een uitspraak wordt gedaan 
over een in de toekomst gelegen moment. 

De uitkomsten van het model verschaffen een ontwikkelaar informatie over de 
ontwikkelmogelijkheden in alle prijsklassen met bijbehorende woningtypen. Voor binnenstedelijke 
(her)ontwikkeling doet in veel gevallen alleen de vrije ruimte in de segmenten met meergezinswoningen 
ter zake. Tevens is het produceren van woningen in de eerste vier prijsklassen voor commerciele 
ontwikkelaars veelal niet mogelijk gezien de geringe opbrengsten, de hoogte van de grondkosten en 
het daaruit voortvloeiende resultaaUrendementen. Een commerciele ontwikkelaar handelt vanuit een 
winstoogmerk. Het produceren van woningen in deze prijsklassen wordt wanneer mogelijk dan ook 
overgelaten aan corporaties. Het is aan de ontwikkelaar om op basis van het mogelijk te ontwikkelen 
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programma en de doelgroepinformatie een passend en marktconform plan te ontwikkelen dat aansluit 

op de resultaten uit het marktonderzoek. 

Het mogelijk te ontwikkelen programma wordt gebaseerd op de ruimte/capaciteit die per 

segment overblijft na aftrek van het aanbod (marktcapaciteit) en het percentage locatie-ongeschikten. 
Casu"istiek onderzoek in Eindhoven toonde aan dat de markt voor meergezinswoningen in het 

middeldure tot dure segment vele jaren overvoerd zal zijn met de toevoeging van de grote aantallen uit 

de herontwikkeling van Strijp S. Het kan daarbij echter worden bezien in hoeverre het reeel is om er 

van uit te gaan dat een concurrerend project de beschikbare vraag volledig wegneemt. Een 

ontwikkelaar doet zichzelf op die manier al snel te kort. Wanneer geconcurreerd wordt, zal een deel van 

deze vraag immers ook ten goede komen aan het eigen te ontwikkelen product. De kwaliteit van het 

concurrerende en eigen product is dan veelal bepalend voor de onderlinge verdeling van de vraag. Het 

afzetrisico zal echter altijd toenemen naar mate de concurrentie in een bepaald segment wordt 

opgezocht. 

Het zou zeer interessant z ijn, wanneer in een vervolgonderzoek wordt nagegaan of er 

mogelijkheden zijn om het aantal te onderscheiden doelgroepen te verkleinen of om gebruik te maken 

van andere segmentatiefactoren, zodat alle doelgroepsegmentatiefactoren in een boomdiagram kunnen 

worden uitgezet. Daarmee zou de locatie-analyse in de vraag kunnen worden ge"integreerd en verdwijnt 

de kans op systematische fouten, die zich in het huidige model met twee segmentaties uit een basis 

mogelijk nog kunnen voordoen. 
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Hoofdstuk 1: lnleiding 

1. lnleiding 

"Bij veel van de herontwikkelingsplannen die op dit moment in Nederland worden gerealiseerd, is te 

zien dat (te) snel wordt overgegaan tot het opstellen van een Programma van Eisen voor een concreet 

te ontwikkelen object, zonder dat voldoende rekening is gehouden met de specifieke markttechnische 
inpasbaarheid van de plannen op de bijbehorende locatie" 2. 

1.1 Aanleiding 

Het ontwikkelen van vastgoed is een risicovolle aangelegenheid. Zo ontwikkelt en realiseert 
een projectontwikkelaar vastgoed voor een nog onbekende afnemer. Daarbij loopt hij, net als ieder 
ander ondernemer die "voor de markf' produceert, een ondernemersrisico. "De projectontwikkelaar 
heeft daarnaast echter ook te maken met specifieke vastgoedrisico's die het gevolg zijn van de lange 
voorbereidings- en bouwtijd die de realisatie van vastgoed kenmerkt. Tussen de eerste investeringen in 
een project en de uiteindelijke oplevering gaan doorgaans enkele jaren voorbij". De mogelijkheden voor 
het ontwikkelen van vastgoed zijn sinds het ontstaan rond 1950 onderworpen aan het ruimtelijke beleid 
van de overheid3

. Ten gevolge van het nieuwe ruimtelijke ordeningsbeleid (Nota's), is het afgelopen 
decennium de aandacht steeds meer verschoven van uitleg- naar binnenstedelijke locaties. Men stelde 
zich tot doel deels eerst de oude industrieterreinen, stationslocaties, sportvelden, etc. te gaan 
(her)ontwikkelen alvorens de grenzen van het bebouwd gebied te verleggen. 

1.1.1 Binnenstedelijke (her)ontwikkeling en meervoudig ruimtegebruik 

Stedelijke vernieuwing vormt voor zowel gemeenten, ontwikkelaars als overige private partijen 
de uitdaging voor de toekomst. De verschuiving van uitleg- naar binnenstedelijke gebieden komt onder 
andere voort uit het in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (2001) ge"introduceerde contourenbeleid4

. 

lnmiddels is deze Nota al weer vervangen door de Nota Ruimte (2006). In de Nota Ruimte wordt 
weliswaar minder stringent vastgehouden aan het onderscheid tussen bebouwd gebied en groene 
zones, maar ook in deze Nota staat een zichtbare scheiding tussen stad en land en het open houden 
van groene/open gebieden centraal. 

Grote, vaak monofunctionele gebieden van medio vorige eeuw gaan in zijn geheel op de 
schop. De bedrijventerreinen en woonwijken zijn vaak verouderd, dan wel verpauperd. De decentrale 
ligging van vroeger, aan de rand van de stad, is inmiddels centraal geworden. In veel gevallen liggen 
deze gebieden in de buurt van een station en/of dicht bij het stadscentrum. Het integrale karakter van 
binnenstedelijke gebieden vormt veelal de aanleiding voor een ruimere beschouwing van de 
(project)omgeving of het gebied. Door de hoeveelheid betrokken partijen en de menging van functies 
vormt binnenstedelijke (her)ontwikkeling een complexe opgave. Projectontwikkelaars, gemeenten, 
beleggers, woningcorporaties en andere private partijen zijn op elkaar aangewezen, maar hebben elk 
hun eigen (financiele en maatschappelijke) doelstellingen en tijdshorizon. Private partijen dienen vooral 
zorg te dragen voor continuTteit en winst in de onderneming, tegenover publieke partijen die 
verantwoordelijk zijn voor het algemeen belang. 

Ten gevolge van de complexiteit van binnenstedelijke locaties kunnen de kosten aanzienlijk 
oplopen. Planologische procedures, bodemverontreiniging, versnipperd eigendom, kostbaar eigendom 
(boekwaardes), inrichting openbaar gebied, parkeerproblematiek, en een gecompliceerde logistiek zijn 

2 Bron: Herontwikke/ing binnenstedelijke gebieden, Stichting Bouwresearch, Rotterdam, juni 1999 
3 Bron: Dictaat: Vsstgoedontwikkeling, L.A.M.C. van de Ven, Technische Universiteit Eindhoven, 2003 
4 Contourenbeleid: In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening werden door het Rijk contouren getrokken rondom gemeenten. Rode 

contouren rond het bebouwd gebied en groene contouren rond wasrdevo/le groene gebieden. Deze contouren moesten 
worden gezien a/s bebouwingsgrens. 
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slechts enkele voorbeelden van onderwerpen die kunnen leiden tot vertraging. De winstgevendheid van 
een project kan hierdoor in het gedrang komen. Partijen zullen veelal dan ook genoegen moeten 
nemen met grotere risico's en kleinere winstmarges. De complexiteit van de binnenstedelijke 
(her)ontwikkelingsopgave wordt nog eens vergroot wanneer door stapeling van functies hetzelfde 
grondoppervlak voor meerdere doeleinden wordt gebruikt. Men spreekt in dat geval ook wel van 
"meervoudig ruimtegebruik". Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht warden aan het wonen boven winkels of 
het gezamenlijk gebruiken van een entreehal door zowel kantoorgebruikers als bewoners. De huidige 
maatschappelijke norm over een binnenstedelijke leefomgeving waar zowel gewoond, gewerkt als 
gewinkeld moet kunnen warden, zal naar verwachting leiden tot een toename van het aantal 
(her)ontwikkelingsprojecten waarbij sprake is van meervoudig ruimtegebruik. Een gewenste 
kwaliteitsverhoging ligt hier veelal aan ten grondslag. Meervoudig ruimtegebruik vergroot weliswaar de 
complexiteit van de bouwopgave, het leidt in veel gevallen ook tot een verbetering van de levendigheid 
en veiligheid. 

Het bouwen in een binnenstad is niet alleen risicoverhogend, maar veelal ook van invloed op 
de vorm, grootte en typologie van de nieuw te produceren ruimte. Het sluit de realisatie van 
bijvoorbeeld grondgebonden (stads)woningen zeker niet uit, maar zal desondanks in veel gevallen 
leiden tot de realisatie van meergezinswoningen. Een meergezinswoning sprekt echter niet tot 
eenieders verbeelding. Oat geldt ook voor het wonen in een stadse omgeving op een binnenstedelijke 
locatie. Het aantal geTnteresseerden zal daardoor wellicht nag verder afnemen. Voor een 
projectontwikkelaar is het door een toename van de risico's en een mogelijke afname van het aantal 
kopers en/of huurders dan ook van belang om beter inzicht te hebben in de markt en locatie, alvorens 
de herontwikkeling van binnenstedelijke locaties tot een succes te kunnen maken. 

1.1.2 Veranderende omstandigheden vastgoedmarkt 

Het is niet alleen deze andere bouwopgave met bijbehorende problematiek die tegenwoordig 
van invloed is op verhoging van de risico's. Door een stagnerende bevolkingsgroei en de toevoeging 
van een fikse hoeveelheid woningen lijkt de grate woningnood tegenwoordig voorbij te zijn. De 
woningmarkt is ten gevolge van overheidssturing (o.a. VINEX5

) de laatste tien jaar dan ook hevig in 
beweging geweest. Gevolg is een verschuiving van een "aanbieders-" naar een "vragersmarkt" 6

. Een 
situatie die meer dan ooit inzicht vereist in de "vragers" en hun specifieke woon- en locatiewensen7

. 

Wanneer immers meer vastgoedontwikkelaars dingen naar de gunsten van de consument, leidt dit tot 
een verhoging van het afzetrisico. Binnen de commerciele marktsegmenten is al langer sprake van een 
vergelijkbare situatie. De tijden dat ontwikkelaars op voorraad/risico konden ontwikkelen met 
vanzelfsprekend een koper of huurder in het vooruitzicht, zijn immers voorbij . Toch kan er nog niet 
warden gesteld dat alle problemen zijn opgelost. Schommelingen in het economische klimaat, 
gewijzigde voorkeuren, andere leefpatronen, veranderingen in de bevolkingssamenstelling en een groei 
van het aantal huishoudens zijn van directe invloed op de vraag naar vastgoed. Het woningtekort is dan 
weliswaar teruggebracht, maar nog steeds wonen veel mensen "scheef"6 of bezitten/huren niet de 
woning die zij ambieren. 

De oplossing van deze veranderende marktomstandigheden alsmede de andere bouwopgave 
lijkt dan ook te liggen in een betere afstemming tussen vraag en aanbod. Voor het afstemmen van het 
aanbod op de vraag kan gebruik warden gemaakt van marktonderzoek. Men tracht daarmee inzichtelijk 
te maken "wat" men voor "wie" mogelijk kan gaan ontwikkelen. Marktonderzoek onderscheidt zich 
binnen de vastgoedmarkt in beginsel niet van dezelfde methoden in andere bedrijfstakken 

5 VINEX staat voor Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (1994) 
0 Vragersmarkt: er is sprake van een vragersmarkt, wanneer het aanbod grater is dan de vraag. De consument of "vrager" is dan 

immers gewild en zit dientengevo/ge in een versterkte positie. Bij een aanbiedersmarkt is dit juist omgekeerd. Het 
product is dan gewi/d, waardoorde producent zich in een sterkere positie bevindt. 

7 Bron: "Visie op vastgoed", ECORYS, Rotterdam, 2005 
8 Scheefwonen: wanneer men een woning huurt of bezit voor een prijs die niet in verhouding staat tot het genoten inkomen. 
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(consumptiegoederen en diensten). In feitelijke uitwerking lijkt er echter toch sprake te zijn van 
een specifieke problematiek. Dit heeft te maken met de specifieke eigenschappen van vastgoed, zoals 
het langdurige productieproces, het statische karakter, de omvang van de investering, de 
locatiegebondenheid, afhankelijkheid van anderen en de complexiteit van de markt (geen volledig 
efficiente markt door overheidssturing en een aantal deelmarkten waarin de vraag nog steeds grater is 
dan het aanbod)9

. 

Het marktonderzoek en daarmee de afstemming tussen vraag en aanbod zal de komende jaren 
waarschijnlijk meer en meer aan belang winnen. Oat moet ook wel, wil men als ontwikkelaar actief zijn 
in een markt waarbij enerzijds genoegen moet warden genomen met lagere rendementen t.g.v. hogere 
bouwkosten en anderzijds het verkopen/verhuren van het vastgoed wordt bemoeilijkt door toenemende 
concurrentie en verschuivingen in vraag en aanbod. Een beschouwing van de vastgoedmarkten geeft 
een beeld van de huidige situatie per segment. 

1.1.3 Situatie vastgoedmarkten 

• De Nederlandse woningmarkt 
De Nederlandse woningmarkt raakt steeds meer uit evenwicht: verkeerd aanbod, lange 

verkooptijden en schaarste gaan thans op een verwrongen manier hand in hand10
. Nieuwe 

bouwprogramma's zijn veelal meer politiek gestuurd en gebaseerd op strikte stedenbouwkundige 
concepten dan dat zij zijn afgestemd op de markt. Potentiele doorstromers haken hierdoor vaker af. Dit 
heeft geleid tot een verminderde doorstroming en een fors afgenomen betaalbaarheid voor mensen die 
voor het eerst een huis willen kopen, zoals starters, lagere inkomens en alleenverdieners. Daarnaast 
raakt de huursector steeds verder op slot doordat de overstap naar de koopsector in veel gevallen 
onbetaalbaar is geworden. Ook de hoge grondkosten bij de nieuwbouw baren zorgen. In de afgelopen 
zeven jaar zijn de grondkosten van het modale nieuwe koophuis ruimschoots verdrievoudigd, waardoor 
de grondkosten een steeds grotere "claim" zijn gaan leggen op de prijs van het nieuwe huis. 

In de Nata Ruimte wordt de voorwaarde gesteld dat 40% van alle nag toe te voegen woningen 
binnen de grenzen van het bebouwd gebeid gerealiseerd moeten warden. Worden daar nog de 
aantallen nieuwe woningen bij opgeteld die in het kader van de vervangingsbouw11 moeten 
plaatsvinden, dan komt deze eis zelfs neer op zo'n zestig tot zeventig procent van de gehele 
bouwproductie die binnenstedelijk moet gaan plaatsvinden. Veel consumentenonderzoeken laten nu 
echter al zien dat er een begrensde vraag is naar appartementen. 

• De Nederlandse kantorenmarkt 
Ten aanzien van de kantorenmarkt kan warden gesteld dat er zich na jaren van ongekende 

groei in vraag en aanbod van kantoorruimten (voornamelijk eind jaren negentig) reeds enkele jaren een 
kentering heeft voorgedaan. Als gevolg van ondermeer een afzwakking van de economische groei en 
een overaanbod van kantoorprojecten is de Nederlandse markt van commercieel onroerend goed in 
elkaar gezakt. De kantoorgebouwenmarkt wordt sinds enkele jaren gekenmerkt door een grate 
leegstand, hetgeen leidt tot hevige concurrentiestrijd tussen aanbieders van kantoorhuisvesting om de 
schaarse huurders. Door het ontbreken van evenwicht tussen vraag en aanbod stand eind 2005 in 
Nederland 6,3 miljoen vierkante meter leeg, ofwel bijna 14 procent van alle kantoren in Nederland12

. 

Naast een verandering in locatiegedrag van kantoorhoudende organisaties, is overmatige productie hier 
debet aan 13

. 

g Bron: Dictaat: Vastgoedontwikkeling, L.A.M.C. van de Ven, Technische Universiteit Eindhoven, 2003 
10 Bron: Sprekende cijfers woningmarkten, Dynamis vastgoedconsultants en makelaars, 2004, tweede kwartaal. 
11 Vervangingsbouw; bouwproductie die ontstaat ten gevolge van het slopen en vervangen van verouderde, incourante 

woningenlpanden. 
12 Bron: Q4 European office property clock, Jones Lang LaSalle, Amsterdam, februari 2006 
13 Bron: Nieuw commercieel Vastgoed, NEPROM & PropertyNL, 2004 
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• De Nederlandse Retailmarkt 
Ook in de winkelmarkt doen zich na een aantal stabiele jaren grote veranderingen voor. Het 

nieuwe, minder restrictieve ruimtelijke beleid biedt steeds meer kansen voor grootschalige 
retailvestigingen aan de uitvalswegen en aan de randen van de stad (GDV/PDV-locaties 14

). 

Bereikbaarheid en parkeergelegenheid blijken essentieel te zijn voor de moderne consument. Op de 
korte termijn mag bij een toenemende bevolking en een verdere welvaartsgroei nog een aanzienlijke 
uitbreiding van het aantal vierkante meters winkeloppervlak worden verwacht. Desondanks wordt ook 
de retailmarkt steeds meer gekarakteriseerd door herontwikkeling en herpositionering van bestaande 
winkelvoorzieningen. De dynamiek op de winkelvastgoedmarkt concentreert zich vooral op de A 1-
locaties; leegstand komt daar nog steeds weinig voor. De aanloopstraten op 8-winkelstand hebben het 
minder makkelijk. Daar is de vraag naar winkelruimte merkbaar afgenomen. Doordat het aanbod in de 
afgelopen jaren juist is toegenomen, is de leegstand daar zowel in metrage als in tijdsduur gegroeid15

. 

1.2 Onderzoeksopzet 

1.2.1 Probleemschets 

Door sturing vanuit de Nederlandse politiek vinden op het gebied van de ruimtelijke ordening en 
projectontwikkeling al jaren ingrijpende veranderingen plaats. Met het recente ruimtelijke 
ordeningsbeleid (Se nota RO en Nota Ruimte) verschuift de aandacht grotendeels van uitleg- naar 
binnenstedelijke locaties. Binnenstedelijke (her)ontwikkeling en meervoudig ruimtegebruik vormt voor 
projectontwikkelaars in toenemende mate een uitdaging dan wel opgave. Zij zullen hier dan ook zo 
goed mogelijk mee om moeten gaan. De verschuivingen zijn echter wel van invloed op de complexiteit 
van het ontwikkeltraject waardoor kosten aanzienlijk kunnen oplopen. 

Het binnenstedelijke bouwen is niet alleen risicoverhogend, maar veelal ook van invloed op de 
vorm, grootte en typologie van het nieuw te produceren vastgoed. Gebiedsontwikkeling leidt vaak tot 
stedelijke verdichting, hetgeen gezien de huidige maatschappelijke normen resulteert in de ontwikkeling 
van meergezinswoningen (appartementen), kantoorruimte, retail of een combinatie van deze functies. 
Een meergezinswoning wekt evenals het wonen op een binnenstedelijke locatie in een stadse 
omgeving niet de interesse van elke consument. Daar komt nog eens bij dat de huidige vastgoedmarkt 
aan het omslaan is van een aanbieders- in een vragersmarkt. Situaties die nog meer dan voorheen 
inzicht vereisen in de "vragers" en hun specifieke woon- en locatiewensen. Voor een 
projectontwikkelaar is het door een toename van de risico's en een mogelijke afname van het aantal 
kopers en/of huurders dan ook van belang om goed inzicht te hebben in de markt, alvorens de 
herontwikkeling van binnenstedelijke locaties tot een succes te kunnen maken. Zie ook citaat inleiding: 
"er wordt vaak onvoldoende rekening gehouden met de specifieke markttechnische inpasbaarheid van 
de plannen op de bijbehorende locatie". 

Met een toename van de kosten en een verhoging van de risico's neemt de druk op overige 
processen binnen het ontwikkeltraject toe. Het omslaan van de markt heeft echter een negatief effect 
op de afzetbaarheid. Het afzetrisico zal daardoor immers ook toenemen. Het is voor een ontwikkelaar 

· dan ook zeer wenselijk om al in een vroeg stadium van het ontwikkelproces inzicht te hebben in vraag 
en aanbod. Zo kan tijdig worden ingeschat of een aan te schaffen locatie voldoende mogelijkheden 
biedt voor vastgoedontwikkeling. Beschreven ontwikkelingen doen zich op macroniveau in heel 
Nederland voor, maar de vastgoedmarkt laat zich in het algemeen toch kenmerken door een locale of 
regionale orientatie. Als gevolg van verschil in regionaal-economische structuur en ontwikkeling zal de 
vraag naar aanbod in te onderscheiden regio's uiteindelijk een eigen ontwikkeling te zien geven, met 

14 GDVIPDV staat voor Grootschatige Detailhandets Vestigingen respectievelijk Perifere Detailhandels Vestigingen. Het betreft 
winkefs met een zeer grote verkoopvtoeroppervlakte. De overheid heeft plannen om het beleid voor dit type 
vestigingslocaties meer te liberaliseren. 

15 Bron: Trendrapport 2004, Hoofdbedrijfschap Detailhandef (HBO) 
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andere woorden; de Nederlandse vastgoedmarkt is opgebouwd uit een groat aantal deelmarkten. Het 

verzamelen van gegevens dient dan oak hoofdzakelijk op dit niveau plaats te vinden. Hetzelfde geldt 
voor analyses en voorspellingen. 

Voor het afstemmen van het aanbod op de vraag kan gebruik warden gemaakt van 
marktonderzoek. Het statische en tijdsgebonden karakter van het marktonderzoek botst daarbij echter 
in veel gevallen met de duur van het lange ontwikkel-/voortraject. De uit marktonderzoeken verkregen 
informatie komt daardoor vaak niet overeen met de situatie op het moment van verkoop/verhuur. De 
focus van het marktonderzoek zal dan oak meer verschoven moeten warden naar het moment 
waarvoor de informatie over de marktsituatie benodigd is: het moment van verkoop/verhuur. Voor 
verbetering van het marktonderzoek is het daarom van belang om te weten welke lokale en nationale 
factoren een rol spelen bij het bepalen van een vastgoedprogramma. Oak zal moeten warden 
nagegaan op welke wijze het mogelijk is om de tijdsspanne tussen het moment van planvorming en het 
moment van verkoop/verhuur van het vastgoed te ondervangen. De locatie vormt daarbij niet alleen 
een afbakening voor de te vergaren informatie over vraag- en aanbod maar is tevens bepalend voor de 
vorm en functie van de ontwikkeling. 

1.2.2 Prob/eemste/ling 

"Welke informatie over lokale, regionale dan wet nationale factoren en actoren dient een goed 

marktonderzoek te bevatten en op welke wijze kan met deze gegevens voor een binnenstedelijke 

(her)ontwikkelingslocatie, een advies warden afgegeven over het mogelijk en optimaal te ontwikkelen 

(woningbouw)programma op het moment van verkooplverhuur?~ 

1.2.3 Doelstelling 

"Het voor een binnenstedelijke (her)ontwikkelingslocatie optimaliseren en inzichtelijk maken van de 

wijze waarop marktonderzoek kan warden gedaan en het op basis van die gegevens realiseren van 

een (dynamisch) model of methode waarmee een uitspraak kan warden gedaan over het mogelijk, 

optimaal te ontwikkelen (woningbouw)programma op het moment van verkooplverhuur. u 

1.2.4 Deelvragen 

• Hoe zit projectontwikke/ing in e/kaar en welke processen kunnen hierbij worden onderscheiden? 

(hoofdstuk 2) 

Het analyseren en opstellen van een voor vastgoedontwikkeling bedoeld marktonderzoek kan 
niet las warden bezien van het ontwikkelproces en de daarbij betrokken actoren. Deze deelvraag heeft 
dan oak tot doel inzicht te verschaffen in het ontwikkelproces en de opbouw daarvan. Tevens zal 
daarbij warden ingegaan op de rol die binnen het ontwikkelproces is weggelegd voor het 
marktonderzoek en het moment waarop deze van invloed is. 

• Welke actoren spelen binnen de vastgoedontwikkeling een rot en we/ke instrumenten worden door 

hen gehanteerd? (hoofdstuk 3) 

Bij het doorlopen van de processen uit het ontwikkelproces komen diverse actoren aan bod, die 
allen verschillende belangen nastreven. Om meer inzicht te verkrijgen in het ontwikkelproces zullen de 
belangrijkste actoren en de door hen gehanteerde instrumenten warden onderzocht. Tevens wordt 
getracht te verduidelijken in hoeverre een bepaalde actor van invloed kan zijn op de uitvoering van het 
marktonderzoek. 
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• Wat wordt verstaan onder binnenstedelijke (her)ontwikke/ing en meervoudig ruimtegebruik? 
(hoofdstuk 4) 

Binnen het vakgebied vastgoedontwikkeling is ten gevolge van het nieuwe ruimtelijke 
ordeningsbeleid (Nata's) de afgelopen jaren de aandacht steeds meer verschoven van uitleg- naar 
binnenstedelijke gebieden. Stedelijke vernieuwing vormt daardoor voor zowel gemeenten, 
ontwikkelaars als overige private partijen de uitdaging voor de toekomst. Maar wat houdt 
binnenstedelijke herontwikkeling nou precies in, wat zijn de verschillen met projecten in uitleggebieden 
en wat maakt binnenstedelijke herontwikkelingsprojecten nou zo complex. Deze analyse heeft tot doel 
inzicht te verschaffen in de risicoverhogende aspecten van binnenstedelijke herontwikkeling. Eenzelfde 
analyse vindt plaats voor meervoudig ruimtegebruik. Seide ontwikkelingen vinden immers veelal in 
onderlinge samenhang plaats. 

• Wat houdt marktwerking in, wat betekent dit voor de komende jaren en hoe ziet de marktsituatie er 
op dit moment uit (hoofdstuk 5)? 

Voor een marktonderzoek is inzicht in de werking van de markt vereist teneinde een uitspraak 
over het moment van verkoop/verhuur te kunnen doen. Hoe reageert aanbod op de vraag en welke rol 
spelen conjuncturele schommelingen hierin? Een beschouwing van de vastgoedmarkt kan overigens 
niet las warden bezien van de huidige stand van zaken binnen de diverse vastgoedsegmenten. 

• Wat is marktonderzoek, hoe is het ontstaan en welke ro/ speelt het binnen het marketingproces 
(hoofdstuk 6)? 

Marktonderzoek stelt een ontwikkelaar in staat om te bepalen "wat" men voor "wie" kan 
ontwikkelen, maar wat houdt een marktonderzoek nou precies in en welke rol speelt het 
marktonderzoek bij het bepalen van de marketingstrategie? Een analyse van deze twee disciplines 
moet duidelijk maken welke verschillen alsmede onderlinge samenhang er bestaat tussen de 
marketingonderdelen. 

• Wat zijn de voordelen, de nadelen en de onderlinge verschillen in de wijze waarop een markt kan 
worden benaderd (hoofdstuk 6)? 

Zowel theorie- als praktijkonderzoek zal moeten uitwijzen welke soorten marktonderzoek er 
bestaan en belangrijker; vanuit welke invalshoek de onderzoeken zijn opgesteld. Op basis van een 
afweging ten aanzien van de resultaten zal vervolgens warden gekozen voor een type marktonderzoek. 

• Hoe zitten marktonderzoeken in elkaar en in hoeverre is de rol van de locatie daarin verweven 
(hoofdstuk 6)? 

Met deze deelvraag wordt getracht te achterhalen hoe een marktonderzoek in elkaar steekt, uit 
welke componenten het bestaat en aan de hand van welke stappen een marktonderzoek kan warden 
doorlopen. Dit is naast informatie over de rol van het onderzoek binnen het marketingsproces en de 
betekenis van marktonderzoek nodig, om het onderzoek vervolgens verder te kunnen uitwerken. 

• Voor wie wordt ontwikkeld, wat is een doelgroepen, welke doe/groepen kunnen worden 
onderscheiden en welke segmentatiefactoren worden daarvoor toegepast (hoofdstuk 7)? 

Het afkaderen van het marktgebied heeft tot doel om het aantal te analyseren 
vastgoedsegmenten te bepalen. Met doelgroepsegmentatie wordt echter het onderscheiden van 
subgroepen binnen eenzelfde vastgoedsegment bedoeld. Het onderscheiden van subgroepen maakt 
het aanbevelen van een of meerdere, afzonderlijke programma-onderdelen mogelijk. 
Doelgroepsegmentatie geschiedt aan de hand van segmentatiefactoren die rekening houden met 
gemeenschappelijke kenmerken. Maar hoe en met welke segmentatiefactoren kan een oplossing 
warden gevonden voor het onderscheiden van zowel harde (kwantitatieve) productfactoren als zachte 
(kwalitatieve) gebruikersgebonden factoren? 
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• Aan de hand van welke onderzoeksvariabelen kunnen de afzonderlijke onderzoeksanalyses 

voorzien in de informatie die benodigd is voor het formuleren van het resultaat (hoofdstuk 8)? 

Er dient voor zowel de locatie-, vraag en aanbodanalyse achterhaald te warden aan de hand 
van welke onderzoeksvariabelen welke informatie moet en kan warden verkregen. Bij de keuze voor 
een of meerdere onderzoeksvariabelen spelen oak de segmentatiefactoren uit de doelgroepinformatie 
een rol. Seiden moeten immers met elkaar verenigbaar zijn, teneinde een advies te kunnen geven over 
het mogelijk te ontwikkelen programma. 

• In hoeverre is het mogelijk om de doelgroepsegmenteringen aan de onderzoeksanalyses te 
koppelen (hoofdstuk 9)? 

Op welke wijze zijn de afzonderlijke onderdelen van het marktonderzoek verenigbaar en kan er 
gematcht warden? 

• Wat houdt forecasting in en op welke wijze kunnen tijdsgevoelige onderzoeksfactoren warden 
verwerkt om zo uitspraken te kunnen doen over het moment van verkoop/verhuur (hoofdstuk 9)? 

De tijdsspanne tussen het moment van planvorming en het moment van verkoop/verhuur zal 
overbrugd moeten warden. In deze tussenliggende periode kan het nodige veranderen ten aanzien van 
de conjuncturele situatie, maar oak ten aanzien van de bevolking- en huishoudensamenstelling in een 
gemeente. Wat is forecasting en op welke wijze zou het gebruikt kunnen warden voor het overbruggen 
van deze tussenliggende periode? 

• Hoe kan deze optima/isatie van het marktonderzoek warden vertaald naar een werkbaar, 

dynamisch model (hoofdstuk 9)? 

Het tweede deel van de doelstelling bestaat uit het opzetten van een model of methode. Op 
welke wijze kan een dynamisch model warden verkregen, in hoeverre kan deze warden gedigitaliseerd 
en werkt het model oak daadwerkelijk wanneer casui"stiek onderzoek wordt gepleegd? 

1.3 Afbakening: 

• Onder een mogelijk te ontwikkelen programma wordt in dit onderzoek het resultaat uit het 
marktonderzoek verstaan, dat leidt tot een productsegmentering en doelgroepbepaling, gestoeld op 
vraag uit de markt. 

• Met "optimaal" wordt in verband met veranderingen in de markt gedoeld op een minimalisatie van 
het afzetrisico. Het is vervolgens aan de ontwikkelaar om uit het mogelijk te ontwikkelen 
vastgoedprogramma en de kosten die gemoeid zijn met het verwerven van de grand, ~en 
ontwikkelplan samen te stellen dat past binnen de financiele kaders van de Kosten Baten Analyse. 

• Deze scriptie zal geformuleerd warden vanuit de positie van een commercieel ontwikkelaar (BAM 
Vastgoed). Door echter te segmenteren naar prijsklassen zal het marktonderzoek ook informatie 
opleveren over mogelijk te ontwikkelen woningen in een aantal prijssegmenten die vallen onder de 
noemer "sociale woningbouw". 

• Onder een binnenstad wordt in dit onderzoek het volgende verstaan: "binnensteden komen voor in 
centrumstedelijke woonmilieus en kenmerken zich vooral door een grote functiemenging. Zij 
bestaan uit een centrum en een aangrenzende binnenstedelijke randzone. Het centrum is dat deel 
van een stad waar sprake is van een sterke concentratie van stedelijke voorzieningen, zoals 
kantoren, detailhandel, uitgaansgelegenheden en een relatieve hoge woondichtheid. De 
binnenstedelijke randzone komt voor in centraal gelegen (woon)wijken net buiten het centrum, 
waarbij de concentratie van kantoren, detailhandel en uitgaansgelegenheden geringer is dan in het 
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centrum. De binnenstedelijke randzone heeft in vergelijking met het centrum een grater 

woningaanbod. Binnensteden komen voor in gemeentes met minimaal 25.000huishoudens16
". 

1.4 Plan van Aanpak 

Het resultaat uit de geformuleerde doelstelling en de daarbij horende deelvragen warden in de 

onderstaande figuur schematisch weergegeven. Voor een toelichting op deze schematische weergave 

wordt verwezen naar de deelvragen. 

Deel A: Deel B: Deel C: 
Vastgoed gerelateerd kader: Marktwerking, beschouwing Analyse marktonderzoek: 

• Vastgoedontwi kkeling 
vastgoedmarkten: 

• Actoren en instrumenten • Literatuur + open vragen 

• Binnenstedelijke • Kantoren • Praktijkrapporten 

(her)ontwi kkeli ng • Woningen (makelaar, 

• Meervoudig • Retail adviesbureau) 

ruimtegebruik 

Hoofdstuk 2 tlm 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 

1 
Combineren praktijk en 

theorie 

I 
, 

Deel D: Deel E: 
lnterpreteren gegevens en Ontwikke/en mode/lmethode 

uitwerken marktonderzoek: 

• Doelgroepsegmentatie • Koppeling 
Onderzoeksvariabelen 

. 
onderzoeksanalyses en • p 

- Locatieanalyse doelgroepsegmenten 
- Vraaganalyse • Forecasting 
- Aanbodanalyse • Digitalisering 

Hoofdstuk 7 en B Hoofdstuk 9 

1 
Nee Casu"istieke toetsing 

... Resultaat bevredigend? ~ 
Hoofdstuk 9 

Aanpassen 
Ja model/methode 

~ Afronden model/methode i--. Conclusies en aanbevelingen 
~ 

Hoofdstuk 10 

18 Bron: Scriptie: "Binnenstedelijk wonen'; F. Putter, 2005 
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1.5 Relevantie onderzoek 

• Marktgericht onderzoek 
Het ontwikkelen van vastgoed begint altijd met een eerste idee over locatie, product en prijs. 

Marktonderzoek wordt bij het verder uitontwikkelen van een idee gebruikt voor het beoordelen van de 

markttechnische inpasbaarheid van het plan op de betreffende locatie. Men kan zich echter af vragen in 
hoeverre het verstandig is om slechts een analyse van de inpasbaarheid van het beoogde product uit te 

voeren, nu zowel de bouwopgave als de markt verandert. Door de markt vanuit een bepaald ontwerp of 
concept te benaderen, worden immers bij voorbaat enkele mogelijkheden en eventueel potentiele 
doelgroepsegmenten uitgesloten. 

Deze markttechnische inpasbaarheid zal daarom plaats moeten maken voor een 

consumentgerichte benadering, waarbij in eerste instantie uit wordt gegaan van alle mogelijke markten 
en doelgroepen. Pas dan zal op basis van vraagaanbodverhoudingen en bepalende locatiefactoren 

worden gekomen tot de formulering van een programma. Het is tegenwoordig immers de vraag die 
bepalend is, door veranderingen in de vraagaanbodverhouding. Met een benadering van het 
marktonderzoek vanuit een reeds geformuleerd ontwerp, bestaat de kans dat niet optimaal op de vraag 
wordt ingespeeld. Verder onderzoek naar deze brede benadering van de markt is relevant en raadzaam 

gezien de veranderingen binnen de projectontwikkeling. 
De keuze voor het formuleren van een programma als doel van dit onderzoek, kwam voort uit 

gesprekken die voorafgaand aan dit onderzoek zijn gevoerd met diverse ontwikkelaars binnen BAM 
Vastgoed. Men hekelde daarin voornamelijk de gebrekige concretisering van de conclusies die veelal 
aan bestaande marktonderzoeken worden verbonden. 

• Dynamiek en eenvoud 
Het te ontwikkelen model moet de gebruiker enerzijds inzicht verschaffen in de markt en 

anderzijds flexibiliteit bieden, zodat op een dynamische wijze kan worden omgegaan met de 
onderzoeksvariabelen. Eenvoud kan de gebruiksvriendelijkheid verhogen. Een tweede voordeel van 

eenvoud zit hem in het feit dat marktonderzoek aan de hand van het model tijdwinst kan opleveren. Het 
is daardoor mogelijk om reeds vroeg in het ontwikkeltraject de ontwikkelmogelijkheden in kaart te 

brengen, zodat kan worden gestart met passen, meten en rekenen. Gemaakte kosten zijn in dat traject 
vaak nog laag terwijl de flexibiliteit van het ontwerp nog groot is. Naarmate het ontwikkelproces vordert 

draait dit samenspel zich om. De flexibiliteit is dan laag en kosten die gemoeid gaan met wijzigingen 
hoog (figuur 2). Dit onderstreept het belang van vroegtijdig en marktonderzoek in het ontwikkelproces. 

Hoog 

Tijd 

• Moment van verkooplverhuur 
Het statische en tijdsgebonden karakter van het marktonderzoek strookt niet met de lange duur 

van het ontwikkel-/voortraject. Marktonderzoek vindt namelijk al plaats in de initiatief of 
haalbaarheidsfase van het ontwikkeltraject. De uit het marktonderzoeken verkregen informatie is vaak 
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al weer achterhaald op het moment van verkoop/verhuur (dat pas na het definitieve ontwerp 
plaatsvindt). De focus van het marktonderzoek zal dan ook meer verschoven moeten warden naar het 
moment waarvoor informatie over de marktsituatie benodigd is: het moment van verkoop/verhuur. Met 
het overbruggen van de tijdsspanne tussen het moment van planvorming en het moment van 
verkoop/verhuur wordt met dit onderzoek getracht een bijdrage te leveren aan het vakgebied. 

1.6 Onderzoeksverantwoording 

Voor het beantwoorden van de deelvragen zal gebruik warden gemaakt van verschillende 
onderzoeksmethoden. Het gaat daarbij om literatuuronderzoeken, praktijkrapporten, casurstiek 
onderzoek en open vragen (interviewtechniek). 

• Literatuuronderzoek: biedt de mogelijkheid om het onderzoeksonderwerp in een bredere context te 
plaatsen en achtergrondproblematiek toe te lichten. Met literatuuronderzoek is het mogelijk om in 
korte tijd een groat aantal gegevens te verzamelen die bovendien betrouwbaar zijn. 

• Praktijkrapporten: geven een beeld van de opbouw en de wijze waarop vergelijkbare 
marktonderzoeken in de praktijk worden uitgevoerd. Het biedt tevens de mogelijkheid om praktijk 
en theorie aan elkaar te weerspiegelen. De te gebruiken rapporten zijn uitgevoerd door zowel 
makelaars als adviesbureau's. 

• Kwalitatief onderzoek door middel van open vragen: biedt de mogelijkheid om in een open gesprek 
(met een expert) op een informele manier inzicht te verkrijgen in de problematiek. Wanneer enkel 
het onderwerp van het interview vastligt, maar de exacte vragen niet, ontstaat de mogelijkheid om 
gedurende het gesprek nieuwe of aanvullende vragen te stellen om op die manier op bepaalde 
zaken in te gaan 17

. 

• Casurstiek onderzoek; betreft een combinatie van desk- en fieldresearch. Het geeft een reele 
weerspiegeling van de praktijk. In dit onderzoek zal casurstiek onderzoek voornamelijk worden 
gebruikt voor het implementeren en toetsen van het te ontwikkelen model, op basis van de 
uitkomsten kunnen mogelijke verbeterpunten worden aangedragen. 

1. 7 Afkortingen 

BAR 
DO 
GIW 
GREX 
GSB 
IRR 
KBA 
NEPROM 
NPV 
PKB 
PvE 
so 
SR 
VINEX 
VO 
VROM 
WRO 

: Bruto AanvangsRendement 
: Definitief ontwerp 
: Garantie lnstituut Woningbouw 
: GRondEXploitatie 
: GroteStedenBeleid (vanaf 1995) 
: Internal Rate of Return 
: Kosten-BatenAnalyse 
: De vereniging van NEderlandse PROjectontwikkelingsMaatschappijen 
: Net Present Value 
: Planologische KernBeslissing 
: Programma van Eisen 
: Schetsontwerp 
: Standaard Rechtsverhouding 
: Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (1994) 
: Voorlopig Ontwerp 
: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 
: Wet Ruimtelijke Ordening 

17 Bron: Scriptie: "Van gebodsontwikkeling naar gebiedsontwikkeling''. M. Hesp, Utrecht, December 2005 
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2. Vastgoedontwikkeling 

2.1 lnleiding 

Het analyseren en opstellen van een voor vastgoedontwikkeling bedoeld marktonderzoek kan 
niet los worden bezien van het ontwikkelproces en de daarbij betrokken actoren. Omdat elke actor een 
eigen plek in het ontwikkelingstraject heeft, zal in dit hoofdstuk eerst het ontwikkelproces worden 
behandeld, alvorens de belangrijkste actoren toe te lichten. De projectontwikkeling zoals die nu wordt 
gekenmerkt, met private partijen die op eigen risico en voor eigen rekening ontwikkelen is pas na de 
oorlog ontstaan. In paragraaf 2.2 en paragraaf 2.3 wordt ingegaan de betekenis van projectontwikkeling 
en deze historische achtergrond. Paragraaf 2.4 wijdt uit over het opsplitsen van het ontwikkelproces in 
een aantal fasen. Per fase zullen de belangrijkste handelingen (waaronder het marktonderzoek) worden 

beschreven. 

2.2 Verkenning 

Rond 1900 investeren bouwondernemers en onroerendgoedmaatschappijen in de verwerving 
van braakliggende gronden. Voor deze gronden stelde de onderneming vervolgens een stratenplan op 
dat, na goedkeuring en overdracht aan de gemeente, de mogelijkheid bood om op de rest van het 
terrein woningbouwplannen te realiseren. Zowel tijdens als kort na de oorlog zijn de gemeenten 
dominant, al hebben private ondernemingen wel een belangrijke rol bij de werkzaamheden. Het 
centrum van Eindhoven wordt bijvoorbeeld in samenwerking met Philips opgebouwd. De 
projectontwikkeling zoals wij die nu kennen is voorzichtig ontstaan in de jaren vijftig en doorgebroken in 
de jaren zestig18

. 

In de jaren zestig kent Nederland een sterke economische groei en een sterke behoefte aan 
bouwproductie. De woningvraag is groot door de naoorlogse woningnood en de bevolkingsgroei. De 
opkomst van de dienstensector doet de behoefte ontstaan aan kantoorruimten, die - anders dan in de 
voorgaande decennia - bij voorkeur wordt gehuurd in plaats van aangekocht. Bevolkingsgroei en 
toenemende welvaart geven ruimte voor nieuwe winkelvoorzieningen. In deze periode van grote vraag 
ontstaan interessante investeringsmogelijkheden voor partijen die bereidt (en in staat) zijn om voor 
eigen rekening en risico woningen, kantoorgebouwen en winkelvoorzieningen te realiseren. Zij kunnen 
daarmee het nodige geld verdienen. Bouwbedrijven en andere aan de bouw en vastgoed gelieerde 
ondernemingen pakken deze kansen op. Zo gaan bijvoorbeeld ook financiele instellingen, institutionele 
beleggers, makelaars en architecten aan projectontwikkeling doen. 

2.3 Definitie projectontwikkeling 

Projectontwikkeling wordt niet altijd eenduidig geformuleerd. Als een van de eerdere, 
definieerde Dreimuller in 1980 de projectontwikkeling als volgt: 

"Het door een organisatie opsporen van behoefte aan bouwproducten en het vervolgens voor eigen 
rekening en risico nemen en handhaven van initiatieven tot een bouwproces in enge zin. En we/ 

zodanig dat zich in onder/inge samenhang en gefaseerd de voorbereiding, de uitvoering en de 
begeleiding voltrekken 19

. " 

18 Bron: Dictaat: Vastgoedontwikkeling, L.A.M. C. van de Ven, Technische Universiteit Eindhoven, 2003 
ig Bron: Taak en plaats van de projectontwikkelaar in het bouwproces, A.P. Dreimuller, Amsterdam, 1980 
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Uit het vastgoedlexicon van W.G. Keeris is de volgende definiering afkomstig: 

"Projectontwikkeling is het risicodragend initieren, organiseren, (doen) uitvoeren en co6rdineren van 

a/le taken die nodig zijn voor het veNaardigen en/of opwaarderen van onroerende zaken, inclusief het 
aankopen van de daaNoor benodigde opstallen en/of groncf0. " 

Wanneer deze definities naast elkaar warden gelegd, kan een aantal overeenkomsten warden 
herleid. Zo warden vastgoedobjecten gerealiseerd voor eigen risico en rekening en de ontwikkelaar 
heeft een coordinerende taak in het ontwikkelproces. Er is sprake van een integrate betrokkenheid bij 
het proces, van initiatief tot oplevering21

. Op basis van deze overeenkomsten en de twee genoemde 
definities, zal voor dit onderzoek de projectontwikkeling als volgt warden gedefinieerd: 

"Het door een organisatie opsporen van behoefte aan bouwproducten teneinde mogelijkheden te 

creeren waarmee voor eigen risico en rekening ontwikkelplannen kunnen worden gei'nitieerd, posities 
worden verwoNen en onroerende zaken worden veNaardigd na coardinatie en uitvoering van de 

daaNoor benodigde taken". 

2.4 Procesfasering 

Een ontwikkelingsproces is doorgaans complex van aard. Het gaat om het afstemmen van 
taken en verantwoordelijkheden van verschillende partijen en functionarissen op verschillende 
tijdsmomenten in het totstandkomingproces van bouwwerken. Om de complexiteit beheersbaar te 
houden wordt het ontwikkelingsproces opgedeeld in een aantal opeenvolgende fasen. Fasering heeft 
tot doel het totale proces in overzienbare en daarmee planbare stukken te knippen. Dit heeft enerzijds 
het voordeel dat er reeler en concreter tijdsplan ontstaat (nodig voor procesbeheersing) en anderzijds 
maakt een gefaseerd bouwproces het mogelijk om duidelijke goedkeurings- of verificatieprocedures in 
te bouwen22

. 

Het proces van vastgoedontwikkeling is altijd uniek, omdat de locatie elke keer wisselt, de 
opgave verschilt en oak de combinatie van betrokken partijen anders is. Ondanks die verschillen is er 
steeds sprake van een aantal fasen dat zich achtereenvolgens voordoet. De wijze waarop gefaseerd 
wordt is overigens vaak zeer uiteenlopend en verschilt per bedrijf of instantie. Zo warden volgens de 
Nederlandse Voornorm (NVN) 2574 maarliefst 12 stappen onderscheiden. In de volgende figuur is uit 
deze voornorm een grovere indeling met slechts zes (hoofd)stappen herleid, omdat er de nodige 
overlap bestaat tussen enkele van de in de voornorm onderscheide fasen. De fasenstructuur uit de 
figuur beslaat daarentegen zes relatief gesloten fasenblokken waarbij veelal pas verder kan warden 
gegaan wanneer een voorgaande fase is afgerond. 

De locatieverwerving zou oak nag als aparte stap kunnen warden onderscheiden, maar gezien 
de uiteenlopende wijze waarop ontwikkelingen tot stand komen, heeft de locatiewerving niet altijd een 
vaste plaats binnen het ontwikkelingsproces. Bij het indienen van een investeringsaanvraag zal in ieder 
geval wel zekerheid moeten bestaan over de beschikbaarheid en geschiktheid van de locatie en over 
de kosten en de tijd die met de verwerving daarvan gemoeid zijn. De beschikbaarheid wordt in een 
relatief vroeg planstadium vaak geregeld in de vorm van een - al dan niet betaalde - optie op de 
locatie. De feitelijke grondverwerving vindt dan in een later stadium plaats. Overigens is in toenemende 
mate sprake van grondverwerving in een vroeg stadium door projectontwikkelaars, bouwondernemers 
en beleggers. Zij anticiperen daarmee op mogelijke ontwikkelingen vanuit de gedachte om de 

20 Bron: Vastgoedbeheerlexicon, begrippen, omschrijving en toelichting, W.G. Keeris, Groningen, 2001 
21 Bron: Scriptie: "Projectontwikkelingproces van binnenstedelijke bouwprojecten", R. Wittermans, oktober 2004 
22 Bron: Dictaat: Bouwprocesleer, H.J. van het Erve, Technische Universiteit Eindhoven, november 1999 
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toekomstige productie veilig te stellen23
. Bij het ontwikkelen van vastgoed komen naast de 

grondverwerving ook de financiering, de juridische aspecten en de markttechnische overwegingen aan 
de orde. 

Acquisitie 

lnitiatief I Haalbaarheidsonderzoek I Definitie 
---------------------------------------, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -: lnvesteringsaanvraag I Locatieverwerving • 
I I ---------------------------------------· Planontwikkeling (SO, VO, DO) 

Verkoop- I verhuurfase 

Bouwvoorbereiding (bestek) 
---------------------------------------, ---- -- -------- ------ - - .: In verkoop I verhuur gaan , : 

~~~~~~~~~....._~~~~~~~~ ~--------------------------------------· 
Realisatie 

2.4.1 Acquisitiefase 

De acquisitiefase vormt in tegenstelling tot de overige fasen geen duidelijk omlijnde fase uit het 
ontwikkeltraject. Het moet dan oak eerder worden gezien als een lopend proces waarbij een acquisiteur 
zich constant bezig houdt met het acquireren van mogelijke opdrachten uit zijn of haar netwerk 
teneinde over te kunnen gegaan tot verwerving van een positie op een bouwlocatie. Voor de definitie 
van acquisitie wordt uitgegaan van het vastgoedlexicon van W.G. Keeris: 

"Acquisitie is een begrip waarmee de verwerving van een investeringsoptie, dan we/ de verwerving van 
het betreffende vastgoedobject wordt aangeduid. De acquisitie heeft betrekking op de periode binnen 

de levenscyclus van een vastgoedobject, die direct aansluit op de initiatieffase en daarbij omvat het 

(eventuele) ontwikkelings- en besluitvormingsproces tot het moment dat definitief besloten wordt tot 

investering in de verwerving van de betreffende investeringsoptie en opneming ervan in de 
(beleggings)-portefeuille, waarna deze fase overgaat in de allocatiefase. De allocatiefase omvat het 

verder ontwikkelings - en bouwproces inclusief de aanvang van de exploitatiefase24
." 

Afhankelijk van het soort relatie (formeel I informeel) zal ook de wijze waarop een mogelijke 
acquisitie wordt verworven verschillen. Zo kan een acquisitie voortkomen uit prive-initiatief, een tip, een 
prijsvraag, etc. Kennis van de markt en een uitgebreid relatienetwerk zijn daarvoor uiterst belangrijk. 
Acquisitie is in de projectontwikkeling in sterke mate relatiegericht. Het opbouwen en onderhouden van 
persoonlijke contacten met bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van de lagere overheden en 
met "professionele" afnemers van vastgoed staat centraal25

• 

Lang niet alle mogelijk te verwerven locaties of objecten leiden ook daadwerkelijk tot een 
projectinitiatief. Oat hangt af van de eerste globale ideeen over locatie, product, prijs en doelgroep. 

23 Bron: Dictaat: Vastgoedontwikkeling, L.A.M.C. van de Ven, Technische Universiteit Eindhoven, 2003 
24 Bron: Vastgoedbeheer lexicon, begrippen, omschrijving en toe/ichting, W.G. Keeris, Groningen, 2001 
25 Bron: Dictaat: Vastgoedontwikke/ing, L.A.M.C. van de Ven, Technische Universiteit Eindhoven, 2003 
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Naast ervaring kan een acquisiteur hiervoor gebruik maken van een quickscan26
. Met een quickscan 

wordt een ruwe financiele raming en een korte inventarisatie van de mogelijkheden gemaakt. Wanneer 
blijkt dater door middel van vastgoedontwikkeling waarde aan de locatie kan warden toegevoegd, zal 
een projectmanager het plan binnen de organisatie initieren en trachten de positie te verwerven. 

Het uitvoeren van een marktonderzoek is vanwege het hogere kostenniveau en het 
arbeidsintensief karakter in deze fase nag niet aan de orde. Het kost namelijk te veel tijd en oak het 
onderzoeksniveau voor deze fase vaak nag onnodig gedetailleerd. Het gaat immers om een korte 

inventarisatie en een eerste idee. 

2.4.2 lnitiatief I haalbaarheids- en definitiefase 

De acquisitiefase loopt direct over in de initiatieffase. Wanneer uit een grove raming blijkt dat 
een locatie mogelijkheden voor vastgoedontwikkeling herbergt, zal een ontwikkelaar het initiatief nemen 
tot verder planvorming. lnitiatief komt in de regel voort uit doelstellingen van de opdrachtgever. Die 
doelstelling is veelal tweeledig, er dient enerzijds zorg te warden gedragen voor de continuHeit van de 
onderneming en anderzijds moet er rendement warden gegenereerd. lndien het een 
projectontwikkelende bouwer betreft, is het met het oog op de bedrijfscontinuiteit van belang dat er een 
(continue) bouwproductie voor de bouwonderneming wordt gerealiseerd. 

Het initiatief kan op diverse manieren plaatsvinden en van meerdere partijen komen. Aan de 
hand van een uitgebreide lijst aan te onderzoeken aspecten op het gebied van ruimtelijke ordening, 
locatieonderzoek, marktverkenningen en uiteraard de financiele haalbaarheid warden Mn of meerdere 
initiatieven uitgewerkt en geanalyseerd op haalbaarheid. 

Het analyseren van de locatie gebeurt zowel middels desk- als fieldresearch. Daarbij wordt 
onder andere onderzoek gedaan naar kadastrale gegevens (belendende percelen, 
eigendomsverhoudingen en verplichtingen ten opzichte van derden), het vigerende bestemmingsplan 
en tekeningen van bestaand onroerend goed, etc. Er wordt op die manier een indicatie verkregen van 
de kwaliteit van de grand, juridische situatie, overlast uit de omgeving (stankcirkels en geluidzones) en 
de ontsluiting en/of bereikbaarheid van de omgeving. Oak de voorzieningen in de buurt warden 
onderzocht en beoordeeld. 

De haalbaarheid van een project hangt naast de genoemde plantechnische aspecten voor een 
groat deel af van de beoogde kosten (realisatie, grand en de verwerving) en baten (verkoop/verhuur 
van het project). Seiden zijn daarbij afhankelijk van het bebouwingsprogramma, dat op haar beurt wordt 
afgestemd op de mogelijkheden uit de markt. In de haalbaarheidsfase is dan oak een belangrijke rot 
weggelegd voor het marktonderzoek. Daarvoor wordt veelal gebruik gemaakt van de kennis van lokale 
partijen. lnformatie over de markt wordt ingewonnen bij zowel makelaars als adviesbureau's. Zij 
voorzien de ontwikkelaar van advies over een mogelijke programmering en informatie over 
ontwikkelingsactiviteiten van concurrenten. Naar aanleiding van de mogelijkheden van de locatie en 
markt warden globale bebouwingsprogramma's uitgewerkt. Hierin warden de productkeuze en 
bouwvolumes bepaald en ontstaat een eerste kosten-batenopzet (KBA) en grondkostenbepaling. 

De projectontwikkelaar initieert, ontwikkelt en realiseert vastgoed "voor de markt" en loopt 
daarbij ondernemersrisico. Daarom is het van belang in een zo vroeg mogelijk stadium van het 
ontwikkelproces inzicht te verkrijgen in de marktsituatie zodat duidelijkheid ontstaat omtrent de 
haalbaarheid en afzetbaarheid van een genomen initiatief. Het gaat er bij het inzichtelijk maken van de 
haalbaarheid en afzetbaarheid om vooraf een beeld te creeren van de situatie ten tijde van het in 
verkoop/verhuur gaan. De initiatief- en haalbaarheidsfase wordt afgesloten met een duidelijke 
projectdefinitie. Deze definitie wordt geformuleerd, beschreven en onderbouwd in een 
investeringsaanvraag, die na goedkeuring verwerving van de locatie mogelijk maakt. 

26 Bron: Proceduremanagement; Voorbeeldprojecten ontwikkelingsplanologie, DHV Ruimte en Mobiliteit B V, juli 2005 
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2.4.3 Planontwikkelingsfase (SO, VO, DO) 

De planontwikkeling start nadat het management besloten heeft om het project voort te zetten 
en de grond te verwerven. De planontwikkeling is een iteratief proces, waarbij de hoofdonderdelen in 
verschillende stappen verder worden uitgewerkt en op elkaar worden afgestemd. De hoofdonderdelen 
bestaan uit de bouwkundige, markttechnische, juridische en financiele planontwikkeling27

. Bij de 
bouwkundige planontwikkeling worden de stedenbouwkundige opzet, de infrastructuur binnen de wijk 
en de verschillende vastgoedobjecten ontworpen en verder uitgewerkt. Het ontwerpproces doorloopt 
hierbij chronologisch enkele ontwerpstadia, waarbij het ontwerp steeds meer vorm en detail krijgt. Van 
een Schetsontwerp (SO) naar een Voorlopig Ontwerp (VO) tot een Definitief Ontwerp (DO) om 
vervolgens het definitieve ontwerp in de bouwvoorbereiding om te kunnen zetten in een bestek. Met het 
definitieve ontwerp wordt een definitief budget en een definitieve planning bepaald. 

De markttechnische planontwikkeling wordt in deze fasen verder uitwerkt of aangevuld waar 
nodig. Met name de marketingaspecten zullen vanaf nu sterk aan bod komen. Het marktonderzoek is 
afgerond en dient voornamelijk als input voor de te ontwikkelen marketingstrategie. Met behulp van een 
marketing- en communicatieplan wordt in deze fase gestart met de voorbereidingen van de 
verkoop/verhuur. Met beeldmateriaal zal worden getracht mensen alvast te enthousiasmeren voor het 
project. Bij het ontwikkelen van commercieel vastgoed (winkels, kantoren) zal in veel gevallen reeds in 
de ontwerpfase actief op zoek worden gegaan naar mogelijke huurders/kopers, zodat zij bij het 
ontwerpproces kunnen worden betrokken. 

De bouwtechnische planontwikkeling bestaat uit het vertalen van het programma in een 
ontwerp. Hierin zijn de uitgangspunten voor de architect geformuleerd ten aanzien van onder andere 
werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties28

. De juridische planontwikkeling is gericht op 
het opstarten van de te doorlopen procedures. Het betreffen bestemmingsplanprocedures als de "artikel 
19 procedure" uit de WRO (Wet Ruimtelijke Ordening)29

, bouwvergunningen en tal van andere 
vergunningaanvragen. In de planontwikkelingsfase dienen deze tijdig te worden aangevraagd, rekening 
houdend met de lange wacht- en doorlooptijd van enkele vergunningen. Ook contractueel dienen 
afspraken tussen de adviserende partijen onderling juridisch te worden vastgelegd. 

De financiele planontwikkeling tenslotte, betreft de raming van de kosten, opbrengsten, 
financiele risico's en het projectrendement van zowel de grond als opstal. Dit moet in combinatie met 
het definitieve ontwerp leiden tot een passende opstalexploitatie (kosten-batenanalyse), een 
grondexploitatie (GREX), waarbij rekening wordt gehouden met de geldstromen door de tijd heen. Of 
de financiering plaatsvindt met eigen of vreemd vermogen zal onder andere afhangen van de mate van 
draagkracht die de ontwikkelende partij kan bieden. 

2.4.4 Verkoop- I verhuurfase 

Met het gereedkomen van het definitieve ontwerp is een project nog niet gereed voor verkoop 
of verhuur. De verkoop/verhuurfase word gekenmerkt door het opstellen van zowel juridische- als 
grafische documenten, gebaseerd op de tekeningen uit het DO. De koperscontractstukken vormen 
daarbij een verzameling van de belangrijkste juridische documentatie, met daarin onder andere een 
koop-/ aannemingsovereenkomst, een technische omschrijving en koperstekeningen. Onder deze 
contractstukken vallen ook de grafische verkoopbrochure met onder andere informatie over 
plattegronden, afmetingen, materialen en kleurgebruik. Pas als al deze documenten afgerond zijn kan 
men starten met verkoop/verhuur. De daadwerkelijke verkoop/verhuur wordt soms overgelaten aan een 
of meerdere makelaar(s). Voorafgaand aan deze verkoop, wordt in samenwerking met de makelaar een 
verkoopstrategie bedacht die zal voortvloeien uit het marketingplan. 

27 Bron: Dictaat: Vastgoedontwikkeling, L.A.M. C. van de Ven, Technische Universiteit Eindhoven, 2003 
28 Bron: Scriptie: "Risicomanagement bij binnenstedelijke ontwikkeling'; D.J. Klaassen, juni 2004 
zg Voor meer informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar paragraaf 3. 4. 1 
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Het tijdens de haalbaarheidsanalyse uitgevoerde marktonderzoek zou met een advies over het 
mogelijke te ontwikkelen programma en de situatie op de markt dus vooraf een beeld moeten creeren 
van de situatie ten tijde van het in verkoop/verhuur gaan. Het product wordt immers pas op dat moment 
aangeboden aan de markt. 

2.4.5 Bouwvoorbereiding 

Op het moment dat voldoende woningen of vierkante meters zijn verkocht/verhuurd of wanneer 
bepaalde termijnen zijn verlopen (bijvoorbeeld Glw3° garantietermijnen), wordt gestart met de 
bouwvoorbereiding. In de bouwvoorbereidingsfase warden door een ontwikkelaar-bouwer 
prijsafspraken gemaakt met de aannemer, of wordt in het geval van een ontwikkelaar na voorselectie 
een externe aannemer gecontracteerd. Het definitieve ontwerp wordt uitgewerkt tot bestek en de locatie 
wordt bouwrijp gemaakt, mits dit nog niet in een eerder stadium is gedaan. De bestektekeningen 
worden gemaakt door de architect en vormen de basis voor prijsvorming en uitvoering. De aannemer 
calculeert de aanneemsom op basis van het bestek en het bestek is zodoende het contractstuk tussen 
opdrachtgever en aannemer. 

Ook wordt in deze fase nogmaals gecontroleerd of alle benodigde vergunningen en/of andere 
juridische documenten aanwezig zijn, om er zeker van te zijn dat bij de aanvang van de bouw geen 
extra oponthoud tegen te komen. De verkoop/verhuuractiviteiten worden in deze fase eventueel 
gecontinueerd. 

2.4. 6 Realisatie 

Na de aanbesteding neemt in enkele gevallen de aannemer de coordinerende taak van de 
opdrachtgever in het bouwproces over. De ontwikkelaar blijft echter altijd de eindverantwoordelijke. De 
aannemer zorgt voor de werkvoorbereiding, de uitvoering en de oplevering. Hij koopt in, zorgt voor de 
financiering, de bemanning, de onderaannemers. Om een goede afstemming te houden tussen de 
bouwtekeningen van de aannemer en de koperscontractstukken wordt het bouwproces door de 
ontwikkelaar op de voet gevolgd/aangestuurd. Uitgangspunt hierbij is dat tijdens de realisatie het aantal 
wijzigingen dat wordt doorgevoerd ten opzichte van de contractstukken wordt geminimaliseerd. Op de 
bouwlocatie wordt door een opzichter (toezichthouder) en I of projectmanager de voortgang en de 
kwaliteit getoetst en vervolgens besproken in bouw- en werkvergaderingen. 

In het geval dat bij aanvang van de realisatiefase nog niet alle ruimtes verhuurd of verkocht zijn 
maar wel opdracht is gegeven tot start bouw zullen de verkoop-/verhuuractiviteiten in deze fase 
gecontinueerd worden. 

2.5 Resume 

Het vastgoedontwikkelingsproces wordt opgedeeld in een zestal fasen en begint met de 
acquisitie van een plan, locatie of object. Wanneer een mogelijke acquisitie binnen een organisatie 
wordt ingebracht, spreekt men van een initiatief. Het initiatief is een momentopname die altijd wordt 
gevolgd door een haalbaarheidsstudie. Het marktonderzoek maakt onderdeel uit van de 
haalbaarheidsanalyse, waarmee wordt getracht in een zo vroeg mogelijk stadium van het 
ontwikkelproces inzicht te verkrijgen in de marktsituatie zodat duidelijkheid ontstaat omtrent de 
haalbaarheid en afzetbaarheid van een genomen initiatief. Na haalbaarheidsonderzoeken kan een 
initiatief leiden tot een projectdefinitie. 

30 G/W staat voor Garantie lnstituut Woningbouw. Het heeft tot doe/ de kwaliteit van koophuizen te bevorderen, a/smede het 
vertrouwen tussen koper en ondernemer en het verschaffen van waarborgen en het aanbieden van oplossingen voor het geval er 
iets mis gaat. Het is overigens niet verp/icht om te werken met de door het G/W voorgeschreven regelingen. 
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Op basis van deze projectdefinitie wordt door middel van een investeringsaanvraag uiteindelijk 
besloten om wel of niet over te gaan tot aanschaf van de grond. Pas na de planontwikkeling met 
achtereenvolgens het SO, VO en DO volgt het moment van verkoop/verhuur van de planontwikkeling. 

Bij de ontwikkeling van commercieel vastgoed wordt regelmatig al eerder gestart met het zoeken van 
een koper/huurder. Het in verkoop/verhuur gaan verloopt bij dergelijke ontwikkelingen veelal parallel 

aan de planvorming. Op het moment dat voldoende woningen of vierkante meters zijn 
verkocht/verhuurd of wanneer bepaalde termijnen zijn verlopen (bijvoorbeeld GIW), wordt gestart met 

de bouwvoorbereiding die moet overlopen in de realisatie van het product. 
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3. Actoren en de door hen gehanteerde instrumenten 

3.1 lnleiding 

Het vastgoedontwikkelproces wordt gekenmerkt door een groot aantal spelers die kunnen 
worden opgedeeld in enerzijds publieke en anderzijds private partijen. De meeste actoren zijn slechts 
bij een deel van het proces betrokken. De vastgoedontwikkelaar daarentegen, heeft als een van de 
weinigen met vrijwel alle andere actoren te maken. Ter verduidelijking zullen in paragraaf 3.2 en 3.3 de 
belangrijkste private actoren en de door hen gehanteerde instrumenten worden toegelicht. Ook binnen 
het publieke apparaat zijn meerdere actoren en instrumenten te onderscheiden. In Paragraaf 3.4 en 3.5 
zal hier verder op in worden gegaan. 

3.2 Private partijen 

3.2. 1 Projectontwikke/aar 

Als gevolg van de ontstaansgeschiedenis kunnen verschillende soorten projectontwikkelaars 
worden onderscheiden. Grofweg zijn deze op te delen in drie groepen: ontwikkelaar-beleggers, 
ontwikkelaar-aannemers of zelfstandige projectontwikkelaars. Ondanks hun verschillende achtergrond 
zullen alien twee belangrijke doelstellingen nastreven. Ten eerste dient er zorg gedragen te worden 
voor de continuneit van de onderneming en ten tweede moet er rendement gegenereerd worden. lndien 
het een projectontwikkelende bouwer betreft, is het met het oog op de bedrijfscontinu'iteit van belang 
dater een (continue) bouwproductie voor de bouwonderneming wordt gerealiseerd. 

"De meerwaarde van de projectontwikkelaar is dat deze oog heeft voor ieders belangen, 
verlangens en beperkingen. De projectontwikkelaar zal, rekening houdend met zijn eigen doelstelling, 
bij het generen en bewerkstelligen van oplossingen dan ook trachten de belangen en verlangens van 
eenieder zo goed mogelijk uit de verf te laten komen31

." De projectontwikkelaar kan daarom worden 
gezien als de "spin in het web". Als een van de weinige actoren binnen het proces heeft hij vrijwel met 
alle andere actoren te maken. Daarbij heeft binnen het vakgebied van de ontwikkelaar de laatste jaren 
een accentverschuiving plaatsgevonden naar het op een lijn krijgen van de belangen van de gemeente, 
de gebruikers en de belegger, terwijl in het verleden de nadruk meer lag op sturing van bouwers en 
ontwerpers. 

De Projectontwikkelaar investeert risicodragend in de totstandkoming van vastgoedprojecten. 
Om de continurteit van zijn onderneming niet in gevaar te brengen dient hij/zij bij uitstek te beschikken 
over kennis en ervaring op het gebied van procesmanagement en risicoreductie. Het investeringsrisico 
van de projecten die in ontwikkeling en uitvoering zijn, moet gedragen kunnen worden door de 
onderneming. Naarmate het ontwikkelingsproces vordert, nemen de investeringskosten toe. In feite 
speelt in elke fase van het vastgoedproces de beslissing "stoppen of doorgaan". De projectontwikkelaar 
ontwikkelt en realiseert vastgoed voor een nog onbekende afnemer en loopt daarbij ondernemersrisico, 
net als ieder ander ondernemer die "voor de markt" produceert. De projectontwikkelaar heeft daarnaast 
echter te maken met een specifiek vastgoedrisico dat het gevolg is van de lange voorbereidings- en 
bouwtijd die de realisatie van vastgoed kenmerkt. Tussen de eerste investeringen in een project en de 
uiteindelijke oplevering gaan in het algemeen enkele jaren voorbij. 

Projectontwikkeling is echter meer dan alleen het nemen van risico's. De meerwaarde van een 
ontwikkelaar ten opzichte van een willekeurige bouwer, laat zich met behulp van de vijf volgende 
punten beschrijven32

: 

31 Bron: Scriptie: "Risicomanagement bij binnenstedelijke ontwikkeling'; D.J. Klaassen, j uni 2004 
32 Bron: Dictaat: Vastgoedontwikkeling, L.A.M.C. van de Ven, Technische Universiteit Eindhoven, 2003 
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• lnbreng van deskundigheid; a.a. marktkennis en visie, stedenbouw, maakbaarheid, vastgoedkunde 
(berekeningsmethoden) 

• Facilitator (intermediair) tussen de bij het ontwikkelingsproces betrokken partijen 

• Creativiteit; het zoeken van oplossingen buiten de gebaande paden 
• Lef; nieuwe wegen inslaan, datgene doen wat nag nooit eerder is gedaan 
• Het durven nemen van risico 

3.2.2 Aannemer 

De aannemer is de realisator van hetgeen de ontwikkelaar ontwikkelt; de gebouwen maar oak 
de infrastructuur. Een werk wordt normaliter pas aangenomen als de locatie, de financiering, het 
ontwerp en de uitvoeringsvoorwaarden al geregeld zijn. Na de aanbesteding verzorgt de aannemer de 
uitvoering van het werk, overeenkomstig het bedrag dat tijdens de aanbesteding op basis van de 
bestektekeningen is afgesproken. Hij zorgt ervoor dat het werk in overeenstemming met de 
bestektekeningen gerealiseerd wordt binnen de gestelde tijd en de aannemingssom. De opdrachtgever 
of zijn toezichthouder ziet eventueel met de architect erop toe dat dit oak juist gebeurt. Gedurende de 
uitvoering vindt voortdurend overleg plaats tussen deze personen. 

De hoofdaannemer met zijn (ingehuurde) onderaannemers zorgen er voor dat materieel, 
vakmensen en middelen in de juiste hoeveelheid, van de juiste kwaliteit, op het juiste tijdstip en op de 
juiste plaats wordt ingezet. Andere onderaannemers zijn a.a. installateurs, stukadoors en schilders. 

De aannemer kan ingeschakeld warden op basis van een openbare aanbesteding, 
onderhandse aanbesteding met voorselectie en een enkelvoudige uitnodiging (open begroting). De 
aannemer kan in een vroegtijdig stadium oak als adviseur optreden, bijvoorbeeld in een projectteam. 
De kennis van bouwtechnische oplossingen kan behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van complexe 
projecten. 

3.2.3 Gebruiker 

Bij een binnenstedelijke ontwikkeling spelen zowel de gebruikers van het nieuw te ontwikkelen 
vastgoed een rol als de gebruikers van het bestaande vastgoed in de omgeving van de nieuwe 
ontwikkeling. De gebruikers van het nieuw te ontwikkelen onroerend goed kunnen zeer divers zijn, 
afhankelijk van het eigendom en de bestemming die het onroerend goed krijgt (huurders of kopers van 
woningen, kantoren of winkels). 

Bij koopwoningen heeft de ontwikkelaar met veel kopers te maken, die allemaal hun eigen 
wensen in hun woning hebben. In meer- en minderwerk lijsten kunnen specifieke wensen met 
betrekking tot uitbouwen, indelingen, elektrische leidingen en dergelijke warden aangegeven. Bij 
huurwoningen is de woningcorporatie (sociale huurwoningen) of een belegger (particuliere 
huurwoningen) de contactpersoon en zullen de gebruikers zelf geen actieve rol spelen in het 
ontwikkelingsproces. In dat geval warden zij vertegenwoordigd door een bewonersorganisatie33

. Ten 
aanzien van de gebruikers van de nieuwe ruimtes geldt dat zij (onder andere door het ruimere aanbod) 
tegenwoordig steeds mondiger en veeleisender zijn. 

3.2.4 Architect en stedenbouwkundige 

Architecten en stedenbouwkundigen zijn de vormgevers van een project. Zij vertalen het 
programma in een ontwerp. De stedenbouwkundigen spelen met name bij gebiedsontwikkeling een 
belangrijke rol. Betreft het slechts de ontwikkeling van een of een aantal objecten, dan wordt deze rol 
veelal door de architect overgenomen. In dat geval maakt deze dus zowel het ontwerp van de 
omgeving als het gebouw, eventueel bijgestaan door een (stedenbouwkundig)adviseur. Als er wel 

33 Bron: Scriptie: "Risicomanagement bij binnenstedelijke ontwikkeling'; D.J. Klaassen, juni 2004 
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sprake is van een stedenbouwkundig ontwerp, dient dit te leiden tot een (volume)ontwerp van het plan 
met bouwhoogtes, verdiepingen, geveluitstraling, e.d. Het is vervolgens aan een architect om het 
ontwerp een eigen identiteit mee te geven en verder/gedetailleerd uit te werken. 

Het uiteindelijke resultaat wordt bepaald door het spanningsveld tussen het architectonische 
resultaat en de beperking door de kosten. Traditioneel is de architect de vertrouwensman van de 
opdrachtgever, zijn raadgever in technische en esthetische aangelegenheden. Tegenwoordig wordt een 
aantal van zijn functies overgenomen door adviseurs. Dit komt enerzijds door het steeds complexer 
worden van bouwprocessen en anderzijds doordat architecten steeds meer een eenzijdige nadruk zijn 
gaan leggen op de vormgevingsfunctie en daarmee te kort schieten aan kennis en inzicht in kosten en 
constructies. De wijze van inschakeling en honorering is vastgelegd in de Standaardvoowaarden 
Rechtsverhouding (SR)34

. Gebruik van de SR is overigens niet verplicht. 

3.2.5 Adviseur(s) 

Het werk van adviseurs is zeer uiteenlopend en zij komen door het gehele ontwikkelingstraject 
voor. Een ontwikkelaar kan in meerdere fasen gebruik maken van hun diensten en hen dus regelmatig 
om advies vragen. Een adviseur wordt veelal gekenmerkt door zijn specifieke kennis van een bepaald 
onderwerp, terwijl de kracht van een ontwikkelaar in de multidisciplinairiteit zit. Een ontwikkelaar zal pas 
een adviseur inschakelen als de vereiste kennis binnen het ontwikkelbedrijf niet of niet in voldoende 
mate aanwezig is. In de beginfasen, ten tijde van onderzoek, zal voornamelijk advies worden 
ingewonnen bij bureau's met kennis over de markt, geluidsoverlast, de bodemgesteldheid (draagkracht, 
vervuiling, waterhuishouding, etc.), juridische aspecten van de locatie, etc. 

In de ontwerpfasen zal het advies zich meer richten op het gebouw en de consequenties voor 
de omgeving. Advies over het toepassen en ontwerpen van installaties, het ontwerpen van constructies, 
brandveiligheid en informatie over wet- en regelgeving komen dan onder andere voor. De adviseur 
werkt altijd in opdracht van de ontwikkelaar. Laatstgenoemde bepaalt dan ook of het advies wordt 
opgevolgd. 

3.2.6 Makelaar 

De Makelaar is in principe ook een adviseur. Maar omdat hij als adviseur een belangrijke rol 
speelt bij het marktonderzoek en tevens optreedt als intermediair tussen koper en verkoper, zal zijn rol 
apart worden belicht. In het geval van de verkoop/verhuur van een woning of ander vastgoedobject 
zorgt de makelaar ervoor dat de woning onder de aandacht van potentiele kopers komt en coordineert 
de bezichtigingen van de woning en de onderhandelingen met de aankopende partij. Tevens zorgt 
hij/zij meestal ook voor de verdere administratieve afhandeling van de koop. 

Binnen de makelaardij is een duidelijke trend waarneembaar waarbij de makelaar zich 
ontwikkelt van "bemiddelaar" in een "adviseur" op het gebied van onroerend goed. Deze ontwikkeling 
valt niet alleen op te merken in de utiliteitsbouw, maar ook in de woningbouw. De makelaar lijkt dan ook 
veel meer als vraagbaak te gaan dienen voor projectontwikkelaars en (regionale) overheden met 
betrekking tot de ontwikkeling van structuurschetsen, de segmentering van (woon-)bebouwing, etc. Als 
geen ander bezit de makelaar immers specifieke kennis van de regionale onroerend goed markt35

. Dit 
heeft onder andere met de lokale orientatie van de vastgoedmarkt te maken. 

Makelaars- en vergelijkbare adviesbureau's zullen de ontwikkelaar in de onderzoeksfase 
informatie verschaffen over de verkoopwaarde van het toekomstige onroerend goed. Tevens zijn zij ook 
vaak de partij die in opdracht van de ontwikkelaar een marktonderzoek uitvoeren. Het betreft in dat 
geval een eerste advies over de mogelijke programmering op locatie, gebaseerd op hun kennis van de 
lokale markt. De wijze waarop gerapporteerd wordt, verschilt echter onderling nogal eens en sluit ook 

34 Bron: Scriptie: •Risicomanagement bij binnenstede/ijke ontwikke/ing''. D.J. Klaassen, juni 2004 
35 Bron: Neder/andse Vereniging van Make/aars 
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niet altijd aan op de wensen van de opdrachtgever. Met de ontwikkeling van een nieuw model zal voor 
een deel de taak van de makelaar kunnen worden overgenomen. Het model heeft daarbij tot doel om 
de ontwikkelaar vroegtijdig inzicht te geven in de mogelijkheid voor vastgoedontwikkeling. Met de 
uitkomsten wordt dan wel een mogelijk te ontwikkelen programma met minimaal afzetrisico in kaart 
gebracht; voor het verder uitkristalliseren van het plan alsmede het opstellen van de marketingstrategie 
zal het advies van een makelaar nog altijd nodig zijn. 

3.2. 7 Be/egger 

Vastgoedbeleggers zijn organisaties die hun vermogen investeren in de aankoop van vastgoed. 
Beleggers bezien een bouwproject vanuit een geheel andere optiek. Ze zien het project als een 
belegging en zijn dus voornamelijk ge'interesseerd in het lange termijnrendement van de investering. 
Oat wordt bepaald vanuit onder andere een berekening van de "Internal Rate of Return" (IRR)36 en 
wordt in principe qua performance vergeleken met alternatieve beleggingsvormen zoals aandelen. Dit 
rendement is ontstaat enerzijds door het genereren van huurinkomsten en anderzijds door een 
waardestijging van het onroerend goed die ge'ind wordt bij verkoop. 

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen institutionele beleggers (pensioenfondsen en 
verzekeringsmaatschappijen), particuliere beleggers en vastgoedfondsen. Een particuliere belegger wil 
vooral een waardevaste oudedagvoorziening en een vastgoedfonds wil juist weer een zo hoog mogelijk 
rendement halen. Een pensioenfonds wil er zeker van zijn dat zijn deelnemers na een aantal jaren hun 
geld terug kunnen krijgen en zal dan ook zo min mogelijk risico proberen te lopen37

. 

3.2.8 Woningcorporatie 

"Corporaties zijn particuliere stichtingen die statutair hebben vastgelegd dat ze hun vermogen 
aanwenden in het belang van de volkshuisvesting38

". Een woningbouwcorporatie is een door het Rijk 
erkende en toegelaten instelling die aan de ene kant recht heeft op bepaalde regelingen, maar waar 
aan de andere kant voorwaarden aan zijn gesteld. Zo moeten corporaties voorrang geven aan het 
huisvesten van tot de doelgroep behorende huishoudens, zijnde minder draagkrachtigen, die zonder 
steun van de overheid niet zelfstandig in hun huisvestingsbehoefte kunnen voorzien. De missie van 
deze "non-profit beheerders" kan dan ook als volgt worden geformuleerd: "Het zorgdragen voor met 
name lage inkomensgroepen (primaire doelgroep), zodat middels een gedifferentieerd aanbod van 
woondiensten, op de juiste plaats, betaalbare woningen van een aanvaardbare kwaliteit kunnen worden 
gehuurd39

". 

Nederland telt zo'n 750 woningcorporaties die 2,4 miljoen woningen bezitten40
. Tot voor kort 

beperkten die zich tot de verhuur van betaalbare woningen aan mensen die niet voor eigen huisvesting 
kunnen zorgen. De activiteiten van de corporatie moeten zich ook beperken tot het dienen van het 
belang van de volkshuisvesting. Echter zijn zij wel druk doende om zichzelf en het huren een beter 
imago te geven. Ze vormen zich om tot woonmaatschappijen met een breed assortiment aan nieuwe 
producten en diensten. Ze willen zich ontwikkelen van "simpele huizenverhuurders" tot leveranciers van 
woonplezier, het verlenen van woondiensten centraal41

. Dit zijn allerlei diensten die verband houden 
met zaken als verzekeringen, onderhoudsdiensten, zorg en welzijn. 

Net als projectontwikkelaars kopen woningbouwcorporaties ook grond en realiseren daar 
woningen op. Naast het bouwen van sociale huurwoningen, bouwen steeds meer corporaties ook voor 

36 Internal Rate of Return is de verdisconteringsvoet (in procenten), waartegen het tota/e verschil tussen de in de tijd gewogen 
inkomsten en uitgaven over de beschouwde periode nihil is. Dit is van belang om het rendement op een verwachtte 
toekomstige cashflow te bepalen, zodat vergelijking met andere beleggingen mogelijk is. 

37 Bron: Scriptie: "Strategisch benchmarken van Europese asset managers ''. W.J.L. Terhorst, augustus 2004 
38 Citaat: W. van Leeuwen, directeur Aedes vereniging van woningcorporaties, mei 2000 
39 Bron: Dictaat: Beheer van woningen, J. Smee ts, Technische Universiteit Eindhoven, 2000 
40 Bron: Dutch social housing in a nutshell, Aedes, Hilvers um, juli 2004 
41 Bron: Artikel: "Leveranciers van woonplezier''. NRC Handelsblad, Rotterdam, 25 mei 2000 
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de markt. Daarnaast verkopen zij tegenwoordig ook een deel van de bestaande huurwoningen. Door de 
opbrengst die hierop wordt verkregen, is het mogelijk om de woningvoorraad en woonomgeving te 
verbeteren. 

3.2.9 Financier 

Ontwikkelaar-beleggers zullen in het algemeen geen problemen ondervinden bij de financiering 
van een ontwikkelproject. Zij beschikken binnen de gelederen over voldoende eigen kapitaal, al zal ook 
daarover een intern rentepercentage berekend warden. Oat interne percentage wordt vaak gelijk 
gesteld aan het heersende rentepercentage. Ontwikkelende partijen die echter minder draagkrachtig 
zijn, warden gedwongen andere financieringsmogelijkheden te zoeken. Het aanwenden van vreemd 
vermogen biedt daarvoor een oplossing. Financiering met vreemd vermogen kan zelfs het rendement 
op het eigen vermogen verhogen (hefboomeffect42

) . Externe financiering brengt uiteraard wel 
rentekosten met zich mee die in de exploitatie van de ontwikkeling dienen te warden gecompenseerd. 

3.3 Publieke partijen 

Onder publieke partijen schaart men alle (overheids)partijen die het publieke belang dienen en 
in eerste instantie niet zijn opgericht met de bedoeling om winst te genereren. De positie van de 
overheid in het ontwikkelingsproces heeft vanaf de tweede wereldoorlog een belangrijke ontwikkeling 
doorgemaakt. Beperkte zij zich voor 1940 voornamelijk tot regelgeving en goedkeuring, na de oorlog 
nam zij in het bouwproces een steeds dominantere positie in, vooral in de woningbouwprocessen. De 
overheid began een belangrijke rol te spelen in de bestemming van het grondgebruik, de 
opdrachtgeving, het stedenbouwkundig ontwerp, de financiering, de vormgeving (welstand) en 
gedetailleerde regelgeving en goedkeuring. 

In de laatste decennia heeft er binnen de overheid op enkele gebieden deregulering 
plaatsgevonden om zo een betere werking van de markt te bewerkstelligen. Zo zijn corporaties 
verzelfstandigd en heeft de consument steeds meer te vertellen. Desondanks blijft de overheid een 
belangrijke invloed uitoefenen wanneer het gaat om het ruimtelijke beleid in Nederland. 

Bij de ontwikkeling van binnenstedelijke locaties kan de ontwikkelaar met verschillende publieke 
partijen (overheden) in aanraking komen. De rol van de overheid speelt zich af op drie verschillende 
niveau's (rijk, provincie en gemeente) en elk overheidsniveau beschikt over zijn eigen instrumenten 
voor de bepaling van de ruimtelijke ordening. Daarnaast is de overheid opdrachtgever voor 
vastgoedprojecten, vastgoedbelegger en een grootgebruiker van vastgoed. 

-----• o.a nota's, pkb, bouwbesluit, woningwet 

----o.a streekplan 

----~· o.a bestemmingsplan, bouwvergunningen, welstand 

42 Hefboomeffect: als het rendement over het totale vermogen (=vreemd plus eigen vermogen) hoger ligt dan de marktrente, zal 
het rendement over het eigen vermogen uitstijgt boven het rendement over het totale vermogen. 
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3.3.1 Het Rijk 

Het Rijk is op nationaal niveau verantwoordelijk voor de coordinatie van de ruimtelijke ordening 
en de nodige wet- en regelgeving voor het beschermen van burgers. Zo is zij bij gebiedsontwikkeling 
betrokken door het toetsen van de door de gemeente en marktpartijen gemaakte plannen aan het 
Rijksbeleid. Op basis van deze toetsing kunnen Rijksmiddelen (subsidies) door het ministerie van 
Financien ter beschikking worden gesteld, om bijvoorbeeld infrastructurele ingrepen en verbetering van 
de openbare ruimte te financieren. Het belang van het Rijk ten aanzien van de ruimtelijke ordening ligt 
vooral op het versterken van de economische structuur op landelijk niveau en het verbeteren van de 
internationale concurrentiepositie. Dit met de belangrijke randvoorwaarden dat de kwaliteit en de 
leefbaarheid van de gebouwde omgeving waar nodig wordt verbeterd43

. In de Nota's op de ruimtelijke 
ordening worden door het Rijk de principes voor de ruimtelijke inrichting van Nederland vastgelegd. 

Dit beleid uit deze Nota's wordt op nationaal niveau hoofdzakelijk vormgegeven door middel 
van Planologische Kernbeslissingen (PKB's), o.a. bestaande uit structuurschema's en/of 
structuurschetsen. In PKB's worden de hoofdlijnen en voornaamste beslissingen van de rijksoverheid 
over de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland vastgelegd. Omdat het besef is gegroeid dat 
het Rijk de ruimtelijke ordening niet zelf moet willen bepalen, is een PKB vooral een visie die beoogt 
richting te geven aan het handelen van mede-overheden, burgers en bedrijven. PKB's maken vaak deel 
uit van nota's waarin ook analyses, verkenningen en toelichtingen voorkomen44

. Deze onderdelen van 
het ruimtelijk beleid zijn zo omvattend of ingrijpend dat ze enkel op nationaal niveau kunnen worden 
bepaald. Een planologische kernbeslissing is in principe niet bindend voor de burger en is indicatief van 
karakter. Het biedt echter wel de mogelijkheid het ruimtelijke beleid van lagere overheden te 
beinvloeden45

. 

Naast dit sturende beleid oefent het Rijk door middel van wettelijke regelingen ook directe 
invloed uit op de gebouwde omgeving. In de woningwet (bouw- en woningtoezicht), de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening (ruimtelijke ordeningsrecht) en het Bouwbesluit (technische voorschriften) zijn de 
belangrijkste bevoegdheden van het Rijk vastgelegd. 

3.3.2 De provincie 

De rol van de provincie is tweeledig. Waar zij in eerste instantie voornamelijk een toetsende rol 
lijkt te vervullen, is de provincie ook een beleidsbepalende partij. De provincie vervult de rol van 
intermediair tussen het Rijk en de Gemeente, ze integreert de diverse plannen. Zo wordt het beleid van 
het Rijk op provinciaal niveau vertaald en omgezet in streekplannen en zal de provincie controleren of 
gemeentelijke bestemmingsplannen wel passen binnen het gestelde structuurkader van de provincie. 
Naast deze handelingen in verticale zin trachten provincies ook onderling te komen tot bredere 
beleidsafspraken. Bij deze horizontale samenwerking moet gedacht worden aan het opstellen van een 
leefomgevingplan, waarin streekplan, milieubeleidsplan en waterhuishoudingsplan zijn ge"integreerd. 

Met de komst van de nieuwe Nota Ruimte tracht het kabinet de regievoerende rol van de 
provincies ten opzichte van het Rijk en de gemeenten te versterken. De provincies krijgen meer ruimte 
voor eigen afwegingen en een sterkere regiefunctie. Daarvoor krijgen zowel gemeenten als provincies 
een aantal nieuwe taken. 

3.3.3 De gemeente 

De belangrijkste rol van de gemeente is het behartigen van de belangen van de lokale 
gemeenschap en het tot stand brengen van een optimale ruimtelijke ontwikkeling van de eigen 

43 Bron: Scriptie: "Krachtenspel in een kaartenspel'; E.L. Pleijte, juni 2005 
44 Bron: PKB's digitaal, Ministerie van VROM in samenwerking met de Netherlands Graduate School of Housing and Urban 

Research (NETHUR), Den Haag, oktober 2003 
45 Bron: Dictaat Stedebouwkundige plannen, A.D.A.M. Kemperman, Technische Universiteit Eindhoven, 2002 
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gemeente. Het ruimtelijke beleid is daarom gericht op versterking van de concurrentiepositie en 
aantrekkingskracht van de stad en verbetering van de leefomgeving en uitstraling. Middels het 
vastleggen van het beleid van de gemeente in diverse plannen, nota's en verordeningen wordt hier 
vorm aan gegeven. Naast beleidsbepaler is de gemeente oak actor in het (binnenstedelijke) 
ontwikkelingsproces. Voor de projectontwikkelaar is de gemeente zelfs de belangrijkste partij wanneer 
het gaat om het succesvol laten verlopen van een binnenstedelijk (her)ontwikkelingspraject. 

Gemeentes hebben verschillende middelen ter beschikken voor de bepaling van het ruimtelijke 
beleid. In het structuurplan warden de hoofdlijnen van het beleid vastgelegd. Het bestemmingsplan is 
het enige plan in de ruimtelijke ordening dat de burgers direct bindt door de relatie met de 
bouwvergunning. In de gemeentelijke bouwverordening staan stedebouwkundige voorschriften, 
gebruiksvoorschriften, administratieve voorschriften en uitvoeringsvoorschriften. Tevens is de 
gemeente verantwoordelijk voor de vergunningverlening (bouwvergunning, aanlegvergunning, e.d.}46

. 

3.4 Belangrijkste instrumenten voor vastgoedontwikkeling 

3.4.1 De kosten-batenanalyse 

In de kosten-batenanalyse (KBA) - oak wel opstalexploitatie genoemd - warden de 
opbrengsten van de te verwachten verkoop uitgezet tegen de kosten voor grand, bouw, verkoop en 
overige. lnformatie over opbrengsten is intern aanwezig of afkomstig van (lokale) makelaars. De kosten 
warden ingevuld aan de hand van parameters die de ontwikkelaar op basis van zijn kennis en ervaring 
inschat. Daarbij eventueel begeleid door een binnen het bedrijf aanwezige kostendeskundige. 

3.4.2 De grondexploitatie (GREX) 

In de grandexploitatieopzet warden de kosten van verwerving, bouw- en woonrijp maken, 
indirecte kosten, rentekosten, etc. uitgezet tegen de kosten voor bouw, verkoop, notaris etc. Het residu 
(in het geval van residuele grondwaarde methode) is de prijs die betaald kan warden voor de grand op 
basis van het liggende pragramma en ontwerp. Aan de hand hiervan kan berekend warden of de prijs 
die voor een grand moet warden betaald een reele is. 

3.5 lnstrumenten voor sturing ruimtelijk beleid 

De publieke partijen beschikken, verspreid over drie niveau's, over een uitgebreid 
instrumentarium (middelen en beleidsdocumenten) dat kan warden gebruikt bij het reguleren, invullen 
en handhaven van de ruimtelijke ordening in Nederland. Het doel hiervan is om te komen tot de meest 
gewenste ruimtelijke inrichting. Tevens wordt hiermee het kader gevormd, waarbinnen de ontwikkelaar 
zijn vakgebied dient uit te voeren. In deze paragraaf wordt de meest bepalende wet- en regelgeving 
behandeld en beschreven. 

3.5.1 Woningwet en bouwbesluit 

De woningwet, ingevoerd in 1901 , vormt de kern van de Nederlandse bouwregelgeving. De 
Woningwet heeft sinds zijn invoering tot doel gehad om bewoning van slechte woningen onmogelijk te 
maken en de bouw van goede woningen bevorderen. Het was eigenlijk het begin van 
overheidsbemoeienis met de woningbouw. Tegenwoordig heeft de woningwet raakvlakken met het 
geheel aan in de bouw opgenomen regelgeving. Het is daarmee oak van invloed op de ruimtelijke 
ordening. Zo verplicht de woningwet gemeenten tot het opstellen van bestemmingsplannen. In detail 

46 Bron: Scriptie: "Risicomanagement bij binnenstedelijke ontwikkeling'; D.J. Klaassen, j uni 2004 
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zijn de eisen uit de woningwet verwerkt in diverse besluiten en voorschriften. Zo zijn in het bouwbesluit 

de minimumeisen en voorschriften vastgesteld voor de bouw en het gebruik van een woning. 

3.5.2 Nationale Nata's op de ruimtelijke ordening 

In de Nota's op de ruimtelijke ordening worden de principes voor de ruimtelijke inrichting van 

Nederland vastgelegd. De eerste nota over de ruimtelijke ordening verscheen in 1960. Die werd 

uitgebracht om een antwoord te vinden op het probleem van de woningnood, de trek van het platteland 

naar de Randstad en de grote geboortegolf. lnmiddels is de Vijfde Nota (2001) al weer vervangen door 
de Nota Ruimte (2006) van minister Dekker. Hoewel de vragen die zich bij eerdere nota's aandienden, 

sterk afwijken van de vragen die nu aan bod komen, zijn er ook opmerkelijke overeenkomsten te zien. 

Steeds is er de vraag naar aantrekkelijke woon- en werkruimte en nog steeds staat een zichtbare 

scheiding tussen stad en land en het open houden van open gebieden centraal in het beleid. Zo werd in 

de Eerste Nota (1960) een spreidingsbeleid gehanteerd om de toestroom naar het westen te reguleren, 

terwijl de Tweede Nota gericht was op "gebundelde deconcentratie" in daarvoor aangewezen 
groeikernen (o.a. Lelystad en Purmerend)47

. Om een beter beeld te krijgen van de inhoud en de 

onderlinge verschillen van de diverse tot nu toe gerealiseerde nota's, zullen de belangrijkste aspecten 

in bijlage 1 worden weergegeven. 

3.5.3 Streekplan 

Volgens de huidige wet op de Ruirntelijke Ordening zijn provinciale staten verplicht het 

streekplan voor (delen van) de provincie vast te stellen en eens in de tien jaar te herzien. Het 
streekplan bestaat uit een omschrijving van de meest gewenste ontwikkelingen van het betreffende 

gebied met kaarten en een toelichting. Een streekplan beschrijft water met de ruimte in (een deel van) 

een provincie mag gebeuren. Zo staat er in het streekplan onder meer waar steden en dorpen kunnen 
groeien en waar ruimte is voor landbouw, natuur en recreatie. Het streekplan is niet bindend, rnaar 

fungeert wel als toetssteen voor de beoordeling van gemeentelijke bestemmingsplannen en is de basis 

voor aanwijzingen van de provincie omtrent de inhoud van bestemmingsplannen. Provincies zijn niet 

geheel vrij de beschikbare ruimte in te vullen. Streekplannen moeten passen binnen de plannen die het 

Rijk maakt voor Nederland (PKB's). Net zoals de plannen van de gemeenten (bestemmingsplannen) 
moeten stroken met de provinciale streekplannen. 

3.5.4 Structuurplan 

Het structuurplan geeft in hoofdlijnen een beschrijving van de gewenste ontwikkeling van een 

plangebied en de relatie tot het omliggende gebied48
. In de praktijk wordt het voornamelijk als 

"strategisch plan" gebruikt, dat wil zeggen gericht op de lange terrnijn. Een gemeente is niet verplicht 

een structuurplan op te stellen. Het voordeel van een gemeentelijk structuurplan is dat 
bestemmingsplannen in een breder kader geplaatst kunnen worden. Gemeenten kunnen zo onderling 

hun plannen op het gebied van ruimtelijke ordening op elkaar afstemmen. Een structuurplan is dan 
weliswaar niet verplicht, wanneer de gemeente besluit om er toch een op te stellen, dient deze ter 
goedkeuring te worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten49

. 

3.5.5 Bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan is het middel om concrete gestalte te geven aan het ruimtelijke beleid 

van Rijk, provincie en gemeente en beschrijft wat er met de ruirnte in een bepaalde gemeente mag 

47 Bron: Dictaat Stedebouwkundige plannen, A.D.A.M. Kemperman, Technische Universiteit Eindhoven, 2002 
48 Bron: Facetten van de planologie, H. Voogd, Samson Uitgeverij, Alphen aan de Rijn, 1999 
49 Bron: Dictaat Stedebouwkundige plannen, A.D.A.M. Kemperman, Technische Universiteit Eindhoven, 2002 
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gebeuren. Met dit plan legt de gemeente de bestemming van het grondgebied vast. Het is het enige 
plan in de ruimtelijke ordening dat de burger rechtstreeks bindt. Het is, naast de bouwverordening, een 
toetsingskader voor het verlenen van allerlei vergunningen en geeft daarmee rechtsgeldigheid aan de 
belanghebbenden. Het bestemmingsplan geldt zowel voor burgers, bedrijven als voor de gemeente 
zelf. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld oak 
over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. 

Ten aanzien van de locatie is een inventarisatie van planologische en bestuurlijke aspecten van 
belang voor het inschatting van de mogelijke situatie op het moment van verkoop/verhuur. Het 
bestemmingsplan is daarbij een belangrijk, maatgevend document. Het plan is gebaseerd op de 
bestaande situatie en zal voor binnenstedelijke herontwikkeling veelal leiden tot aanpassingen. 
Beperkingen in het huidige bestemmingsplan moeten dan oak niet bij voorbaat warden gezien als een 
afkadering van de mogelijkheden. Bezwaar en procedures (bijvoorbeeld artikel 19)50 zijn namelijk nag 
mogelijk51

. Evenwel is het bestemmingsplan sturend en vormt het een juridisch kader voor betrokkenen. 
Beperkingen ten aanzien van functies en/of bouwhoogtes hebben overigens geen directe 

invloed op de uitvoering van het marktonderzoek. Het marktonderzoek betreft immers een onderzoek 
naar de kwaliteiten van de locatie en de omvang van de vraag en het aanbod. De beperkingen zijn 
uiteindelijk wel bepalend voor het te ontwikkelen plan, dat mede aan de hand van het uit het 
marktonderzoek verkregen ontwikkeladvies wordt opgesteld. 

3.5.6 (Bouw)vergunningen 

Voor alle bouwactiviteiten is een vergunning nodig. Zo is voor het bouwen van bijvoorbeeld een 
huis een bouwvergunning nodig, voor het slopen van diverse objecten een sloopvergunning, en voor 
het kappen van een boom een kapvergunning. Het komt zelfs voor dat voor een activiteit meerdere 
vergunningen nodig zijn. De projectontwikkelaar dient tijdig vergunningen aan te vragen, aangezien de 
doorlooptijd in enkele gevallen kan oplopen tot maar liefst een half jaar. Deze doorlooptijd verschilt 
nogal per vergunning. Voor de aanvraag van een bouwvergunning moet het bouwwerk voldoen aan het 
bestemmingsplan, de gemeentelijke bouwverordening, het bouwbesluit, etc. 

• We/stand 
De Woningwet verplicht een gemeente een welstandsnota op te stellen. Daarin moet voor ieder 

gebied dat een gemeente 'welstandsgevoelig' vindt zo concreet mogelijk aangegeven zijn wat de 
welstandseisen zijn. Bij een reguliere bouwvergunningsprocedure is een advies van de 
welstandscommissie verplicht. De welstandscommissie kan warden gevormd door zowel deskundigen 
als burgers die tezamen een uitspraak doen over een ingediende bouwaanvraag. Zij beoordelen de 
esthetische kant van een bouwwerk en kijken of een project voldoet aan "redelijke" eisen van welstand. 
Op basis van de bevindingen brengt de welstandscommissie een advies uit, dat gestoeld dient te zijn 
op de uitgangspunten uit de door de gemeente opgestelde welstandsnota. Is er geen welstandsnota, 
dan kan er niet op welstand warden beoordeeld52

. Het college van Burgemeesters en Wethouders kan 
overigens een advies van de welstandscommissie naast zich neer leggen. 

50 Artikel 19 WRO; kan toegepast worden indien de bestemming in het toekomstige beleid van de gemeente past, maar in strijd is 
met het vigerende bestemmingsp/an. De gemeenteraad kan op basis van de zelfstandige projectprocedure of 
anticipatieprocedure vrijstelling verlenen van het bestemmingsplan, mits dat project is voorzien van een goede 
ruimtelijke onderl:Jouwing. Onder een goede ruimtelijke onderbouwing wordt bij voorl<eur een structuurplan verstaan. 

51 Bron: ln/eiding ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, O.A. Dijkstra; W.A. Weijer, Samson Uitgeverij, Alphen aan de Rijn, 
1998 

52 Bron: Projectbureau We/stand 



Actoren en de door hen gehanteerde instrumenten 

3.6 Resume 

Bij het doorlopen van het ontwikkelingsproces komen diverse actoren aan bod. Er wordt 
onderscheid gemaakt in publieke en private partijen. Private partijen handelen veelal met een 
winstoogmerk, publieke partijen vanuit het publieke belang. Private partijen beschikken over financiele 
middelen, kennis en het lef om risico te nemen, maar zullen bij het verwezenlijken van hun doelen 
moeten voldoen aan de door de publieke partijen gestelde randvoorwaarden. Van de private partijen is 
het de projectontwikkelaar (of ontwikkelende corporatie) die het verloop van het proces stuurt. De 
projectontwikkelaar kan daarom ook worden gezien als procesmanager. Als een van de weinige 
actoren binnen het proces heeft hij vrijwel met alle andere actoren te maken. Het is de "spin in het 
web". Het instrumentarium van de ontwikkelaar wordt voornamelijk gevormd door een opstal- en 
grondexploitatie. Deze financiele ramingen verschaffen de ontwikkelaar inzicht in opbrengsten, kosten 
en rendement. 

Gedurende het ontwikkelproces wordt de ontwikkelaar bijgestaan door adviseurs. In het 
haalbaarheidstraject is de makelaar een belangrijke adviseur. Hij verschaft de ontwikkelaar informatie 
over lokale verkoopwaarden en is tevens vaak de partij die in opdracht van de ontwikkelaar een 
marktonderzoek uitvoert. Bij het vormgeven van een plan wordt het programma door architecten en 
stedenbouwkundigen omgezet in een ontwerp. De aannemer is uiteindelijk de realisator van hetgeen de 
ontwikkelaar ontwikkelt. Na oplevering is het de gebruiker of een belegger die het gerealiseerde 
overneemt van de ontwikkelaar. Bij het marktgericht ontwikkelen staat de toekomstige gebruiker 
centraal. 
Het publieke belang wordt door de overheid op drie verschillende niveau's behartigd (rijk, provincie en 
gemeente), waarbij elk overheidsniveau beschikt over zijn eigen instrumenten voor de bepaling van de 
ruimtelijke ordening. Het Rijk is op nationaal niveau verantwoordelijk voor de coordinatie van de 
ruimtelijke ordening en stuurt dit aan met behulp van wet- en regelgeving alsmede Nota's op de 
ruimtelijke ordening. Gemeenten moeten dit nationale ruimtelijke beleid op lokaal niveau gestalte geven 
en beschikken daartoe over verschillende middelen, waarvan het bestemmingsplan de burger 
rechtstreeks kan binden. 
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4. Binnenstedelijke herontwikkeling en meervoudig ruimtegebruik 

4.1 lnleiding 

Ten gevolge van het nieuwe ruimtelijke ordeningsbeleid (Nata's), is afgelopen decennia de 
aandacht steeds meer verschoven van uitleg- naar binnenstedelijke locaties. Reden hiervoor vormde 
de behoefte aan ruimte voor de natuur en landschap, alsmede de problemen die zijn ontstaan ten 
gevolge van de snelle groei die steden de afgelopen 50 jaar hebben meegemaakt. Het beperkte 
voorzieningenniveau en de leefkwaliteit in de stadscentra sluit daardoor veelal niet meer aan bij de 
omvang van de steden. Paragraaf 4.2 behandelt deze historische groei van de steden. In paragraaf 4.3 
en 4.4 wordt ingegaan op de verschillen tussen uitleg- en binnenstedelijke gebieden en de toenemende 
complexiteit. Paragraaf 4.5 sluit daarop aan door meervoudig ruimtegebruik verder toe te lichten. Het 
bouwen in binnensteden kan niet las warden bezien van het groeiende aantal autogebruikers en de 
gevolgen van deze toename voor binnenstedelijke (her)ontwikkeling (paragraf 4.6). 

4.2 Historisch kader 

Binnensteden zijn van oudsher levendige plaatsen. Al in de middeleeuwen vonden er markten 
plaats en werden er ambachtelijke beroepen als barbier, smid en timmerman uitgeoefend. Oak toen 
werd er dus al gehandeld, gewoond en gewerkt. Deze situatie is in de loop van de 20ste eeuw 
veranderd. De woon en werkfunctie van binnensteden nam af, waardoor de leefbaarheid achteruit ging. 
Veel Nederlandse binnensteden zijn historische centra. Uit bebouwing, bodem, stratenpatroon, 
openbare ruimte en waterpartijen is de ontstaansgeschiedenis af te leiden. De centra kennen 
tegelijkertijd veel economische en ruimtelijke dynamiek, waardoor de binnenstedelijke ruimte 
voortdurend verandert. 

Andere, nieuwe steden hebben een minder 'natuurlijke' ontwikkeling doorgemaakt. Ze zijn in 
een kart tijdsbestek groat geworden. Door deze snelle groei sluit het beperkte voorzieningenniveau in 
de stadscentra veelal niet meer aan bij de omvang van deze steden. Veel gemeenten proberen deze 

. situatie nu te veranderen. Kern van deze revitaliseringsprogramma's is een herprofilering van het 
stadscentrum. Het moet weer een gebied warden waar kan warden gewerkt, gewinkeld en gewoond. 
De realisatie van dergelijke programma's is echter niet eenvoudig. Zaken als organisatiestructuur, 
samenwerking met marktpartijen, ingewikkelde financieringsstromen en beheer moeten goed geregeld 
zijn53

. 

Functiemenging maakt het centrum voor verschillende groepen in de samenleving zowel 
overdag als 's avonds aantrekkelijk. De langere aanwezigheid van mensen in het centrum verhoogt de 
levendigheid en de omzet van de winkeliers. Tevens neemt de sociale controle toe en de kans op 
criminaliteit af. Het samenstellen van een uitgebalanceerde functiemix is de opgave waar men voor 
staat. 

Economische en maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot veranderingen in de 
ruimtebehoefte van stedelijke functies (detailhandel, openbare- en vrijetijdsvoorzieningen, verkeer, 
ontsluiting, parkeren en vaak oak nag wonen en werken). Het denken over het functioneren van 
binnensteden is de afgelopen decennia veranderd. Eerst waren de centra verpauperde woongebieden 
waar fysieke stadsvernieuwing nodig was. Later moesten binnensteden, naar buitenlands voorbeeld, 
financiele centra of 'cities' met vele vierkante meters kantoorruimte warden. Momenteel warden centra 
gezien als brandpunt van de 'beleveniseconomie'. Funshoppen en leisurefaciliteiten warden ingezet om 

53 Bron: De maakbare binnenstad, ministerie van VROM, Den Haag, september 2003 
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het centrum tot aantrekkelijk verblijfsgebied te maken. Steeds vaker worden pijlen gericht op de 
'creatieve klasse' en 'creatieve industrieen'. Het betreffen de culturele en innovatieve economische 
sectoren die veel voor de ontwikkeling van de stad kunnen betekenen54

. 

4.3 Bouwlocaties 

De mogelijkheden voor uitbreiding van het stedelijk gebied zijn in het dichtbevolkte Nederland 
beperkt. Met het oog op de schaarse ruimte is men zich er van bewust dat het landelijk gebied niet 
moet vollopen met verstedelijking. Vandaar ook dat in het ruimtelijke ordeningsbeleid van de overheid 
enige jaren geleden is gekozen voor een contourenbeleid (Vijfde Nota RO). De tijd dat aan de rand van 
de stad structureel grote nieuwbouwfocaties verrezen, is voorlopig voorbij. 

Volgens de nota wonen, zal de stad weer aantrekkelijk moeten worden om in te wonen. Dit is 
belangrijk omdat de noodzaak om in de stad te wonen in de toekomst zal afnemen. Met de steeds 
betere en snellere communicatiemogelijkheden wordt de fysieke nabijheid van winkels, voorzieningen, 
werk en opleidingsmogelijkheden minder belangrijk. 

Het ministerie van VROM laat in de Nata Wonen duidelijk maken dat de grate bouwopgave in 
binnenstedelijke locaties ligt. De verwachtingen van VROM zijn dat de meerderheid van de woningen 
binnenstedelijk worden gerealiseerd. Uitleglocaties zijn in de toekomst minder voorhanden omdat het 
Rijk rode contouren random steden heeft getrokken. Rode contouren staan voor bebouwing. Buiten 
deze contouren mag niet meer gebouwd warden. 

4.3. 1 Uitleggebieden 

Onder uitleggebieden worden locaties random (stedelijke) agglomeraties verstaan, die de 
mogelijkheid bieden om het bebouwd gebied van een stad of dorp verder uit te breiden. Bij 
herontwikkeling vindt verdichting van het bebouwde oppervlak plaats, terwijl het bij uitleggebieden om 
uitbreiding gaat. Uitleggebieden betreffen landbouwgranden of graengebieden. Keeris definieert het 
uitleggebied als volgt: 

"een begrip, waarmee een nieuwbouwlocatie wordt aangeduid, welke gekenmerkt wordt door een 
tamelijk grate omvang ten behoeve van een projectmatige ontwikkeling ervan en een (min of meer) 

aansluitende situering op de bestaande stedelijke structuul5". 

De woningen op uitleggebieden worden meestal massaal op de markt gezet. Afgelopen 
decennia vormde een deel van de uitleggebieden onder de naam VINEX (1994) een veel bespraken 
onderwerp. Ruimte voor bedrijven en nieuwe woningen moest eerst in bestaande steden worden 
gezocht. Daarna aan de rand van de steden en pas dan op afstand van bestaande steden. De VINEX 
wijken werden bij een aantal grate steden in Nederland gerealiseerd. Deze gerealiseerde 
(VINEX)wijken kenmerken zich door lange rijen woningen (grootschaligheid) die een eenzijdige 
samenstelling van eengezinswoningen bevatten. VINEX wijken verschillen met "gewone" uitleglocaties 
doordat VINEX-locaties door de minister van VROM specifiek zijn aangewezen als uitbreidingsgebied 
van een aantal steden. 

Om uitleggebieden geschikt te maken voor bebouwing is het noodzakelijk om de bestemming 
van de locatie te wijzigen. Als de goedkeuring hiervoor, door middel van wijziging van het 
bestemmingsplan eenmaal wordt verkregen, zal er een flinke waarde-ontwikkeling van de grand 
plaatsvinden. Grand is - afhankelijk van de bestemming - een schaars goed waarmee geld te 
verdienen valt. Met het oog op deze waarde-ontwikkeling heeft er in het verleden een ware "hausse" 

54 Bron: Nota Belvedere "behoud door ontwikkeling", ministeries van VROM; ocw,· LNV en V&W, Den Haag, november 1999 
55 Bron: Vastgoedbeheer lexicon, begrippen, omschrijving en toe/ichting, W.G. Keeris, Groningen, 2001 
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plaats gevonden, waarbij door projectontwikkelaars, bouwondernemers en beleggers speculatief 
landbouwgrond werd gekocht in de verwachting dat deze gronden in de toekomst mogelijk zouden 
gaan dienen als bouwgrond56

. 

4.3.2 Binnenstedelijke gebieden 

Grote, vaak monofunctionele gebieden van media vorige eeuw gaan in zijn geheel op de schop. 
Op deze locaties bevinden zich oude industrieterreinen, haventerreinen, sportvelden, etc. die hun 
oorspronkelijke functie kwijt zijn geraakt doordat ze in veel gevallen zijn verouderd dan wel verpauperd. 
De decentrale ligging van vroeger, aan de rand van de stad, is inmiddels centraal geworden en bevindt 
zich meestal op korte afstand van alle vormen van openbaar vervoer. 

Een van de grootste ruimtelijke opgaven van dit moment is de herstructurering van woonwijken. 
Vooral naoorlogse wijken warden gezien als kwalitatief slecht, onveilig en onaantrekkelijk. Om te 
voldoen aan wensen op het gebied van wonen en leefomgeving, gaat een derde van de nationale 
woningvoorraad op de schop57

. Deze herstructurering is niet alleen fysiek van aard, zoals de 
stadsvernieuwing van de jaren '70. lntegraliteit is het motto van het huidige Grotestedenbeleid (GSB)58

, 

waarin sociale, economische en fysieke vernieuwing warden ingezet als oplossing voor grootstedelijke 
problematiek. Veel van de naoorlogse stadsuitbreidingen voldoen niet aan hedendaagse eisen en 
kennen fysieke beheerachterstanden aan gebouwen en openbare ruimte. Eenzijdige woningvoorraden 
van kleine, goedkope huurwoningen hebben geleid tot concentratie van sociaal-economische en 
maatschappelijke problemen. In het kader van de stedelijke vernieuwing zoeken veel steden het 
antwoord in de vorm van differentiatie van de woningvoorraad. Kon in de jaren vijftig nog een 
onderscheid gemaakt worden tussen woningen voor gezinnen zonder en met kinderen, nu zijn er 
woningen voor de volledige life cycle curve. In de onderstaande figuur uit "woningbouw op 
binnenstedelijke locaties59

" is de curve weergegeven. 

Traditionele tweepersoonshuishoudens 

Tijd 

De life cycle curve is tevens van belang voor de marketing van binnenstedelijke locaties. De 
differentiatie leidt tot een grate spreiding in inkomens en woonlasten. Met deze differentiatie wordt 
getracht om midden- en hoge inkomens aan te trekken door marktgericht te bouwen en/of renoveren. 
De herstructureringsprojecten leiden tot forse ingrepen in de stedenbouwkundige structuur en de 
samenstelling van de bevolking. In tegenstelling tot de woningen die op uitleglocaties warden 
gerealiseerd, zijn de woningen op binnenstedelijke locaties voornamelijk gestapelde 

56 Bron: Nata Grondbe/eid, ministeries van VROM en Financien, Den Haag, januari 2001 
57 Bron: Nota Belvedere "behoud door ontwikkeling'; ministeries van VROM, OCW, LNV en V&W, Den Haag, november 1999 
58 GSB; Het Grotestedenbeleid is in 1995 begonnen op initiatief van de vier grote steden, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en 

Amsterdam. Deze vier steden hadden behoefte aan extra be/eid en geld omdat zij kampten met een opeenstapeling 
van problemen die met elkaar samenhingen. In tien jaar is het GSB uitgegroeid van beleid voor vier grote steden (G4) 
naar in totaal dertig grote steden 

59 Bron: Woningbouw op binnenstede/ijke /ocaties, H. Priemus; l.S. Smid, Onderzoeksinstituut OTB, Delft, 1996 
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meergezinswoningen, in hoge dichtheid. Vrijstaande of grondgebonden woningen zullen hier in mindere 

mate of vrijwel niet voorkomen. Een binnenstedelijke locatie alsmede een meergezinswoning spreekt 
niet tot eenieders verbeelding. Het (her)ontwikkelen van binnenstedelijke locaties/gebieden is dan ook 
van invloed op de doelgroepgeschiktheid van een te ontwikkelen project. Marktonderzoek kan worden 
gebruikt om deze invloed op de doelgroepgeschiktheid inzichtelijk te maken. 

In de Nota Wonen (2001) warden bij een centrumstedelijk milieu twee subtypen 
woonomgevingen genoemd, namelijk historisch stedelijke centra en (centraal-)stationsomgeving. In 
historische stedelijke centra is een grote en intense menging van vele functies te onderscheiden en een 
hoge mate van stedelijkheid te vinden. In deze historische stedelijke centra zijn bijna geen grate 
ingrepen mogelijk vanwege het historische karakter van de binnenstad. De stationsomgevingen bieden 
wel de mogelijkheid voor grootschalige projecten en leent zich voor hoofdvestigingen van bedrijven en 
instellingen. Nieuwe culturele, wetenschappelijke en recreatieve instellingen, maar ook woningen en 
bedrijven - gebouwd in hoge dichtheden en op basis van een aantrekkelijk stedenbouwkundig plan -
moeten deze centra de gewenste kwaliteit en vitaliteit geven60

. In paragraaf 4.4.1 wordt nog verder 
ingegaan op specifieke herontwikkeling met behoud van enkele (historische) panden. 

4.4 De andere bouwopgave 

"Binnenstedelijke ontwikkeling is het uitvoeren van integrate projectontwikkelingsactiviteiten op een 
locatie binnen de grenzen van de bebouwde kom en die aan a/le zijden wordt omsloten door bestaande 

bebouwing, waarbij samenwerking met en tussen de diverse actoren bepalend is voor het s/agen van 

de ontwikkeling. Er dient hierbij rekening te worden gehouden met de omgeving en al haar facetten, 

alsmede de verschillende gevestigde belangen die partijen in deze omgeving reeds hebben61
." 

Binnenstedelijke ontwikkeling is een complexere opgave dan de ontwikkeling in de 
uitleggebieden en kent in veel gevallen een lange doorlooptijd, dit geldt zowel voor de planvorming, de 
besluitvorming als de realisatie. Waar men bij uitleggebieden vaak te maken heeft met een ongerepte 
bodemsamenstelling, levert dit in binnensteden nogal eens de nodige belemmeringen op. Zo is de kans 
op bodemvervuiling of de aanwezigheid van fysieke belemmeringen in de grond als kabels, leidingen 
en archeologische vondsten gezien de ligging in het centrum en het historische karkater van de 
binnenstad een stuk groter. Mede ten gevolge hiervan kunnen de kosten aanzienlijk oplopen en/of 
dienen plannen anders vormgegeven te worden. Volgens D. Wedding heeft dat ook te maken met de 
volgende aspecten62

: 

• "Bij binnenstedelijke ontwikkeling is vaak sprake van kapitaalvernietiging. Bestaande 
vastgoedobjecten moeten aangekocht en gesloopt worden om plaats te maken voor de nieuwe 
plannen. Ook wanneer vastgoedobjecten al in het bezit zijn, zijn deze nog niet altijd geheel 
afgeschreven, waardoor ze nog een boekwaarde hebben die meegenomen dient te worden in de 
kosten. 

• In mindere mate geldt dit ook voor de infrastructuur. Dit komt onder andere omdat bestaande 
wegen eerst moeten worden verwijderd en leidingen, kabels en riolering zullen moeten worden 
omgelegd. Al met al kunnen de kosten voor infrastructuur ten opzichte van uitleggebieden hierdoor 
verdubbelen. 

60 Bron: Scriptie: "Projectontwikketingproces van binnenstedetijke bouwprojecten': R. Wittermans, oktober 2004 
61 Bron: Scriptie: "Risicomanagement bi} binnenstedetijke ontwikketing'; D.J. Klaassen, }uni 2004 
62 Bron: Scriptie: "Onzekerheid kent (geen) tijd", D. Wedding, december 2002 
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• Daar komt nog eens bij dat het een stuk moeilijker is om in de binnenstad te slopen en te bouwen. 
Er moeten dan ook maatregelen worden getroffen ter bescherming van het omliggende gebied en 
de overlast zal tot een minimum moeten worden beperkt. 

• Naast kosten met betrekking tot aankoop en sloop van onroerend goed zijn er ook kosten die te 
maken hebben met betrokken partijen en personen. Bedrijven moeten worden uitgekocht en er zal 
een goede alternatieve locatie moeten worden gevonden voor deze bedrijven. Hetzelfde geldt voor 
bewoners. Deze zullen geherhuisvest moeten worden en ook bewoners hebben recht op een 
financiele (verhuis)vergoeding. 

• Doordat bij binnenstedelijke ontwikkeling veel meer partijen betrokken zijn, en dus ook veel 
verschillende belangen spelen, komt het nog al eens voor dat bezwaar wordt gemaakt tegen de 
nieuwbouwplannen. Dit zorgt er altijd voor dat het project wordt vertraagd. Afgezien van het gevaar 
dat de rechter kan beslissen dat de bezwaren gegrond zijn en dat procedures wellicht opnieuw 
moeten worden doorlopen of misschien zelfs helemaal geen doorgang mogen vinden, kost een 
dergelijke vertraging altijd geld. Rentekosten nemen bijvoorbeeld toe omdat er al investeringen zijn 
gedaan en de inkomsten worden uitgesteld. 

• Ten slotte kunnen de kosten nog toenemen doordat betrokkenen planschade63 oplopen 
(bijvoorbeeld belemmering uitzicht of geluidsoverlast). Betrokken partijen dienen dan voor deze 
planschade te worden gecompenseerd". 

De kwaliteit van binnenstedelijke ontwikkelingen moet vaak dusdanig zijn om een stad 
(internationale) allure te kunnen geven: marmer, glas, architectuur, gemeenschappelijke (geen 
opbrengst genererende) openbare ruimten, veel hoogbouw (veel duurder dan laagbouw), sociale 
voorzieningen en zeer dure ondergrondse parkeervoorzieningen64

. Door het oplopen van de kosten, 
zijn binnenstedelijke projecten veel moeilijker winstgevend zijn te realiseren. 

4.4. 1 Cultuurhistorie en city marketing 

Ruimtelijke ontwikkelingen in de binnenstad leiden tot verandering van bestaande (gegroeide) 
situaties. Het komt hierbij regelmatig voor dat bestaande stads- en dorpsgezichten, monumenten en 
bodemarchief een belemmerende factor vormen voor de ruimtelijke opgave. Cultuurhistorie kan echter 
ook een startpunt of inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen zijn. In veel steden zijn historische 
gebouwen en complexen in onbruik geraakt: fabriekspanden, pakhuizen, scholen, kerken, kloosters, 
kazernes, etc. Deze beeldbepalende gebouwen zijn dragers van de identiteit van een stad. In het 
verleden zijn veel van deze objecten verdwenen. De laatste decennia wordt meer gezocht naar 
mogelijkheden om de objecten een nieuw leven te geven. De groeiende marktvraag naar kwalitatief 
hoogwaardige woon- en werkmilieus met een 'eigen identiteit' werkt hierbij stimulerend. 

In het kader van de citymarketing (wat is het kenmerkende van een stad), de 
beleveniseconomie (beleef het verleden) en het aantrekken van creatieve activiteiten, kunnen 
cultuurhistorische objecten en structuren een functie vervullen. Op deze wijze bouwen ontwikkelingen 
voort op de geschiedenis van een stad, waarmee verleden, heden en toekomst in elkaar overlopen 
(bijvoorbeeld het Entrepot gebouw: "de vijf werelden" in Rotterdam). Herontwikkeling van dergelijke 
panden is in het algemeen een lastige opgave. Bouwtechnisch zijn de objecten niet toegerust op 
hedendaagse gebruikseisen en regelmatig zijn er bijkomende problemen, zoals bodemverontreiniging. 
Projecten kunnen daardoor grote financiele risico's met zich meebrengen65

. 

Wanneer zich bij het ontwikkelen in een bestaand gebied een situatie voor doet, waarbij er 
sprake is van herontwikkeling met behoud van een of meerdere panden die gerestaureerd worden en 

63 Planschade: Er is sprake van planschade wanneer een woning in waarde daalt of wanneer het woongenot vermindert als 
gevo/g van planologische maatregelen. 

64 Bron: Financiele zin en onzin bij binnenstedelijke herstructurering, W.N.J. Rust; L.F.M. Rompelberg, Fakton, mei 2000 
65 Bron: Nots Belvedere "behoud door ontwikkeling'; ministeries van VROM; OCW; LNV en V&W. Den Haag, november 1999 
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eventueel zelfs een functiewijziging ondergaan, zou er op een andere manier marktonderzoek gepleegd 
moeten worden, namelijk productgericht. Een bestaand pand brengt immers flink wat randvoorwaarden 
met zich mee, waardoor het aantal geschikte doelgroepen bij voorbaat sterk afneemt en slechts nog 
enkele concepten toepasbaar zijn. Een mogelijke oplossing om hierbij toch het te ontwikkelen model 
(de markt-/consumentgerichte benadering) te kunnen toepassen, wordt gevonden door de ontwikkelaar 
een markt-/consumentgericht marktonderzoek te laten uitvoeren en hem/haar daarmee te laten nagaan 
in hoeverre de gevonden doelgroepen met bijbehorende producteigenschappen inpasbaar zijn in de 
bestaande panden. 

4.5 Meervoudig ruimtegebruik 

Met de komst van diverse recente Nota's werd duidelijk dat de overheid aanstuurt op stedelijke 
verdichting, hetgeen tot gevolg heeft dat er binnen bestaande steden gezocht moet worden naar 
beschikbare ruimte of dat er anderszins ruimtewinst geboekt dient te worden. Het zoeken naar 
ruimtewinst in bestaand bebouwd gebied (en het benutten ervan) is geen doel op zich. Het is een 
middel om de ruimtelijke kwaliteit te verhogen. lntensief gebruik van de ruimte levert een sterke stad op 
met draagvlak voor allerlei voorzieningen en een kans voor een vitaal, open en green ommeland66

. 

Een mogelijkheid om ruimtewinst te bereiken is door in het platte vlak compact te bouwen en 
door gebouwen voor meerdere functies te bestemmen. Technisch gezien zijn er veel mogelijkheden. Zo 
kunnen appartementen, winkels, voorzieningen en kantoren - mits goed ontworpen - in een hoge 
dichtheid worden gecombineerd. Het Bouwbesluit stelt echter wel eisen aan de combinatie van functies 
in een gebouw. De verschillende functies moeten voldoen aan verschillende bouwkundige 
randvoorwaarden qua veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energie. De benodigde afstemming kan 
leiden tot hogere realisatiekosten. 

Meervoudig ruimtegebruik is een vorm van intensief ruimtegebruik waarbij in de verticale 
richting meerdere functies per oppervlakte-eenheid worden gerealiseerd. Meervoudig ruimtegebruik 
betekent niet per definitie dater functies gemengd worden. Ook het intensief combineren van dezelfde 
functie behoort tot het meervoudig ruimtegebruik, mits er daarbij sprake is van interactie tussen de 
gehuisveste organisaties. Mengen van functies houdt eenvoudig weg in dat er meer dan een ruimtelijke 
functie (dus naast wonen bijvoorbeeld ook een commerciele ruimte in de plint) gezamenlijk worden 
gehuisvest67

. In de praktijk is meervoudig ruimtegebruik geen doel op zich, maar een logisch gevolg van de 
doelstelling om een kwalitatief hoogstaand gebied te creeren met daarbinnen zichzelf versterkende functies. 
Met name de technische oplossingen volgen pas daarna. 

4.5.1 Aanpaklstrategie 

Er zijn drie strategieen te onderscheiden waarmee recht kan worden gedaan aan de behoefte 
aan ruimte en die tegelijk de kwaliteit van de ruimte kunnen versterken: intensiveren, combineren en 
transformeren. 

4.5. 1. 1 lntensiveren 

lntensiveren is de strategie bij uitstek voor bestaand bebouwd gebied. Hierbij gaat het erom, op 
het schaalniveau van een wijk of buurt de ruimte beter te benutten door intensivering van dezelfde 
functie of een combinatie van functies. Met andere woorden; het realiseren van meer m2 

gebruiksoppervlak of het extra gebruik van dezelfde ruimte, op gelijkblijvend vloeroppervlak. Een 
woonfunctie kan bijvoorbeeld worden gelntensiveerd door meer woningen op dezelfde locatie te 

66 Bron: Zoeken naar ruimtewinst, ministerie van VROM in samenwerking met TNO; /NRO en de SEV (Stuurgroep 
Experimenten Volkshuisvesting), Den Haag, februari 2004 

67 Bron: Scriptie: lntegraal naar lntensieve kwaliteit, F.J.J. Metsemakers, 2002 
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bouwen. Technische maatregelen zoals bouwen in de hoogte en in de diepte behoren tot deze 
strategie. Maar het gaat bepaald niet alleen om gebouwfuncties. De openbare of groene ruimte kan 
bijvoorbeeld intensief worden gebruikt voor parkeren, sport, recreatie, manifestaties, ontmoetingen, 
waterberging, zuurstof, of voor ruimtebeleving in de stad. 

4.5.1.2 Combineren 
Combineren is synoniem aan functiemenging; eenzelfde ruimte wardt voor meerdere functies 

geschikt gemaakt (bijvoorbeeld Wonen, werken en winkelen of Recreatie, milieu en waterberging). 
Steden zijn van oudsher "de parels van de functiemenging". Alleen buitenwijken en bedrijvenparken zijn 
vaak ingericht vanuit een ideaal van functiescheiding. lnmiddels is duidelijk dat hierdoor stedelijke 
kwaliteit en dynamiek verloren gaat en mobiliteitsproblemen en onveiligheid worden opgeroepen. 
Functiemenging kan leefbaarheid versterken. Het terugbrengen van diversiteit staat bij deze strategie 
vaak centraal. Het effect van slim combineren is, dat functies elkaar kunnen versterken. Zo gaat de 
sociale veiligheid er veelal op vooruit als de ruimte gedurende meer uren van een etmaal wordt 
gebruikt. De ruimte wordt efficienter benut zonder dat het er bij voorbaat drukker is. 

4.5.1.3 Transformeren 

Transformeren slaat op het omvormen van verouderd ruimte- en grondgebruik. Cude 
stedenbouwkundige patronen die niet meer voldoen, warden op de schop genomen en er komen vaak 
nieuwe functies en combinaties van functies voor in de plaats. Zo is er in steden vraag naar 
hoogstedelijke gebieden met een mix van functies, terwijl havens, rangeerterreinen en 
bedrijfsgebouwen hun oorspronkelijke functie om verschillende redenen soms hebben verloren. Oak 
naoorlogse woonwijken voldoen vaak niet meer aan de functies die tegenwoordig van een woongebied 
warden gevraagd. Transformeren kan in dit soort situaties leiden tot ruimtewinst en tot 
kwaliteitsverhogi ng. 

lntensiveren, combineren en transformeren zijn doorgaans gaat vaak gemoeid met hogere 
bouwkosten dan bouwen op een nieuw terrein. Meerkosten kunnen mede ontstaan door hogere 
grondprijzen en extra kosten door een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte. Op plekken 
waar de grand duur en schaars is, ligt hoogbouw voor de hand. Vooral op langere termijn kan 
hoogbouw meer rendement opleveren dan laagbouw. Voor projectontwikkelaars en beleggers is 
bovendien het prestigieuze karakter dat hoogbouw uitstraalt een belangrijk argument om voor deze 
vorm van intensief ruimtegebruik te kiezen. Hoogbouw kan bovendien een middel zijn om de 
woonfunctie in binnensteden te versterken. Door z'n concentratie en massa voegt het iets toe aan 
wervende hoogstedelijke gebieden. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan hoogbouw van belang zijn 
vanwege zichtlijnen en icoonwerking. 
Een belangrijke beperkende factor is het hoge risicoprofiel en het feit dat hoogbouw niet te faseren is: 
een project moet in z'n geheel in een keer warden gerealiseerd. Verder is vanwege de invloed van een 
hoog gebouw op de omgeving bijzondere aandacht nodig voor de openbare ruimte in de directe 
omgeving van het gebouw. Ook zal de behoefte aan parkeerplaatsen bij een grater volume ten gevolge 
van hoogbouw toenemen. De kosten voor ondergronds bouwen bedragen grosso modo vijftig tot 
honderd procent meer dan bouwen op maaiveld. Die meerkosten kunnen alleen op lange termijn 
warden gecompenseerd. 

Ondanks die hogere kosten zal het steeds vaker voorkomen dat het parkeren binnen gebouwde 
voorzieningen plaatsvindt. Deze verschuiving van buiten naar binnen ontstaat doordat de ruimte in veel 
binnensteden schaars is en het parkeren op straat steeds meer als hinderlijk wardt ervaren. In 
parkeergebouwen zijn de auto's steeds compacter te plaatsen dankzij nieuwe technieken, zoals 
toegepast in mechanische parkeergarages. Verder komt er binnen het parkeerbeleid steeds meer 
aandacht voor het concentreren van parkeerplaatsen. Door de parkeervraag van verschillende functies 
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te combineren in een parkeergarage, zoals voor wonen, winkelen en werken, zijn veel parkeerplaatsen 
beter te benutten gedurende de dag. 

4.5.2 Verschijningsvormen 

Uit eerdere definities valt af te leiden dat meervoudig ruimtegebruik een vorm is van (intensief) 
ruimtegebruik, waarbij er sprake is van functiemenging, stapeling of opeenvolgend gebruik in de tijd. In 

de praktijk leidt dit tot een vijftal verschijningsvormen die in de onderstaande figuur zijn weergegeven. 
Figuren zijn afkomstig uit de "Evaluatie IPSV voorbeeldprojecten68

". 

• lntensief ruimtegebruik; efficientieverbetering van het ruimtegebruik van een functie (dit gaat over 
de hoeveelheid programma per grondoppervlakte). 

• Multifunctioneel ruimtegebruik in hetze/fde gebouwlcomplex; gebruik van dezelfde ruimte door 
meerdere functies (bijvoorbeeld gestapelde bouw, wonen boven winkels). 

• Multifunctioneel ruimtegebruik in hetzelfde plangebied; deel uitmakend van hetzelfde 
ontwi kkel proces 

• Gebruik van ondergrondse en/of bovengrondse ruimte; boven openbare ruimte of infrastructuur: de 
derde dimensie van het ruimtegebruik. 

• Volgtijdelijk gebruik van dezelfde ruimte; elke functie omvat een bepaald tijdsbestek. 

' p ' ,' 
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Meervoudig ruimtegebruik heeft zijn weerslag op zowel sociaal-maatschappelijk, economisch 

als fysiek vlak. Fysiek gezien leidt meervoudig ruimtegebruik tot complexere projecten. In economische 
opzicht is er bij meervoudig ruimtegebruik sprake van een algehele (goede) kwaliteit. Het 
maatschappelijke rendement van de projecten kan zich op velerlei manieren manifesteren. Hierbij valt te 
denken aan de waardering van gebruikers (bewoners, ondernemers, winkeliers), de verbetering van het 

68 Bron: Evaluatie IPSV voorbeeldprojecten meervoudig ruimtegebruik, RIGO Research en Advies BV in opdracht van VROM, 
Amsterdam, december 2003 
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imago van het gebied, de verbetering van de veiligheid, het beheer van de openbare ruimte en de 
duurzaamheid van het project. 

Meervoudig ruimtegebruik heeft voor de gebruikers diverse voor- en nadelen. Zo warden de 
nabijheid van voorzieningen en het creeren van extra draagvlak (winkels/horeca) als voordelen gezien, 
maar belangrijker neg is de toename van de levendigheid en sociale veiligheid. Gemeenten zien het 
toevoegen van woningen aan een programma met winkels en voorzieningen vaak als middel om het gebied 
's avonds te verlevendigen en de sociale veiligheid te vergroten. Als grootste nadelen worden door bewoners 
de geluidsoverlast, de drukte en de invloed hiervan op de veiligheid genoemd69

. 

4.5.4 Knelpunten 

Doordat meervoudig ruimtegebruik vaak in binnenstedelijke projecten wordt toegepast, is het 
een logisch gevolg dat dergelijke ontwikkelingen hogere risico's met zich meebrengen. Daarnaast 
leiden meervoudig-ruimtegebruik ontwikkelingen ook neg eens tot specifieke meerkosten ten opzichte 
van monofunctionele ontwikkelingen, vooral bij projecten waarin men bouwt in de derde dimensie of 
waar veel functiecombinaties voorkomen. Functiecombinatie leidt immers tot de betrokkenheid van 
meer partijen. Door de functiecombinatie zullen partijen moeten samenwerken met een zeer 
verschillende achtergrond, die in andere gevallen niet of in mindere mate met elkaar te maken zouden 
hebben. Dit leidt tot een veelheid van belangen en procesvertraging. Bouwtechnische meerkosten 
hebben te maken met de stapeling van diverse functies en de daaruit voortvloeiende juridische en 
functionele oplossingen. Een belangrijke rel daarin speelt de bestaande (bouw)regelgeving. Zo zijn er 
bij diverse projecten knelpunten met betrekking tot de regelgeving op te merken, die specifiek 
veroorzaakt warden door het meervoudige karakter van het project. Hieronder volgt een overzicht van 
de belangrijkste onderwerpen 70

: 

• Geluidshinder; vooral waar wonen gecombineerd wordt met bedrijvigheid en infrastructuur. Vaak 
betekende dit dat er kostenverhogende maatregelen genomen moesten warden om te voorkomen 
dat de bewaners te veel geluidsoverlast ervaren. 

• Luchtkwa/iteit; net als geluidshinderregelgeving is de regelgeving random luchtkwaliteit vaak een 
knelpunt bij combinaties van wanen met bedrijvigheid en infrastructuur. Vooral bij het bouwen langs 
wegen is de luchtkwaliteit een belangrijk thema. Niet alleen bij bouwen langs wegen, oak bij 
projecten waar wonen gecombineerd wordt met ondergronds parkeren meet rekening gehouden 
warden met de toegestane C02-uitstoot bij de inrit naar de garage. 

• Brandveiligheid en externe veiligheid; de regelgeving random brandveiligheid heeft bij diverse 
projecten invloed gehad op het ontwerp. lntensiever gebruik van de ruimte vereist extra 
maatregelen om aan de normen voor brandveiligheid te voldoen. 

• Stank, magnestisch veld (bijvoorbeeld nabij sporen), etc. 

4.6 Parkeren 

Binnenstedelijke (her)ontwikkeling, meervoudig-ruimtegebruik en parkeren zijn tot op zekere 
hoogte altijd moeilijk verenigbare onderwerpen geweest. Bij stedelijke ontwikkelingen gold parkeren als 
een beperkende randvoorwaarde. De belangrijkste neveneffecten zijn zonder twijfel de mobiliteit, 
congestie en groeiende ruimteclaims. Bovendien domineren auto's steeds meer het straatbeeld. Zo 
werd nogal eens voorbij gegaan aan de economische vitaliteit van stad en dorp71

. 

69 Bron: 

70 Bron: 

71 Bron: 
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Voor de Tweede Wereldoorlog was de personenwagen een zeldzaamheid in Nederland; de 
fiets was het nationale vervoermiddel. Pas in de jaren zestig kreeg de auto een rol van betekenis. Het 
aantal auto's steeg explosief: in 1960 reden er nog maar 522 duizend auto's rond in Nederland, in 1970 
waren dit er bijna vijf keer zoveel. Nu is de auto niet meer weg te denken uit het Nederlandse 
straatbeeld. Nederland telde in 2006 ongeveer 7,3 miljoen personenauto's en nog eens ruim een 
miljoen bedrijfswagens72

. Al deze voertuigen staan het grootste deel van een etmaal geparkeerd. 
Daarvoor zijn in Nederland naar schatting 8,9 miljoen openbare parkeerplaatsen aanwezig en 
daarnaast vele private parkeerplaatsen van bewoners en bedrijven op eigen terrein73

. 

Parkeren speelt een prominente rol in de Nederlandse samenleving. Het vormt een van de 
belangrijkste onderwerpen van het gemeentelijke verkeers- en vervoersbeleid. Gemeenten streven 
daarin naar bereikbaarheid, leefbaarheid en vitaliteit. Al vanaf de opkomst van het autobezit in 
Nederland bleek dit een lastige opgave te zijn, aangezien de belangen van bewoners, bezoekers, 
bedrijven en winkeliers op dit punt vaak lijnrecht tegenover elkaar staan74

. Als begin jaren zeventig de 
negatieve kanten van het toenemend autogebruik steeds meer op de voorgrond treden, gaat het Rijk 
parkeren anders benaderen. Met sturend parkeerbeleid wilde de rijksoverheid stimuleren dat mensen 
bewuster hun vervoerswijze zouden kiezen. In de jaren negentig bleek dat de parkeermaatregelen in 
het publieke domein nauwelijks effect hadden op de vervoermiddelkeuze. Het destijds door het Rijk 
geformuleerde ABC-beleid75 werd in de Vijfde Nota verlaten. Hiervoor in de plaats komen kwalitatieve 
parkeernormen op gemeentelijk niveau, met vaak een verplicht minimumaantal parkeerplaatsen. 

4.7 Resume 

Onder binnenstedelijke ontwikkeling wordt verstaan: het uitvoeren van integrale 
projectontwikkelingsactiviteiten op een locatie binnen de grenzen van de bebouwde kom met aan alle 
zijden bestaande bebouwing. De samenwerking met en tussen de diverse actoren is bepalend voor het 
slagen van dergelijke ontwikkelingen. In tegenstelling tot uitleggebieden kent binnenstedelijke 
ontwikkeling in veel gevallen een lange doorlooptijd en een gecompliceerde bodemsamenstelling. Ook 
kan er sprake zijn van kapitaalvernietiging (boekwaarden), een lastigere sloop- en bouwopgave, 
vertraging door belangenverstrengeling en problemen met direct betrokkenen (planschade). 

Bij meervoudig ruimtegebruik gaat het over het mengen van alle mogelijke functies. Niet alleen 
in ruimtelijke zin, maar ook in de tijd76

• Onder intensief ruimtegebruik wordt vervolgens het gebruik van 
de ruimtes in drie dimensies verstaan, waarbij de verschillende functies (transport, detailhandel, wonen, 
werken, e.d.) met elkaar zijn verweven en waarbij meerdere ruimteclaims beslag leggen op de 
beschikbare ruimte77

• Dit kan tot een vijftal verschijningsvormen leiden: intensief ruimtegebruik, 
multifunctioneel ruimtegebruik in hetzelfde gebouw/complex, multifunctioneel ruimtegebruik in hetzelfde 
plangebied, gebruik van ondergrondse en/of bovengrondse ruimte en volgtijdelijk gebruik van dezelfde 
ruimte. 

Het (her)ontwikkelen van binnenstedelijke locaties/gebieden en het mengen van functies 
(meervoudig ruimtegebruik) maken de bouwopgave gecompliceerd. Desondanks zullen beide 
ontwikkelingen moeten worden gezien als randvoorwaarden van de veranderende bouwopgave. De 
complexiteit van deze opgave vergroot echter wel de bouwrisico's, het verhoogt de kosten en het drukt 
doorgaans de te behalen rendementen. Daar komt nog eens bij dat het (her)ontwikkelen van 
binnenstedelijke locaties alsmede het mengen van functies (meervoudig ruimtegebruik) ook van invloed 

72 Bron: www.milieuc!efensje.nl 2006 
73 Bron: Parkeren in Nederland: omvang; kosten; opbrengsten; beleid, ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rotterdam, 2002. 
74 Bron: De ontwikkeling van het parkeerbeleid in Nederland, CROW, Ede, april 2004 
75 Voor meer informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar bijlage 1 
76 Bron: Meervoudig Ruimtegebruik. Stimulansen en Belemmeringen, H.Priemus e.a., Delft University Press, 2000 
77 Bron: Scriptie: "Grondexploitaties bij meervoudig ruimtegebruik ", B. Reurings, Eindhoven, mei 2000 
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is op de doelgroepgeschiktheid van een te ontwikkelen project. Het aantal potentiele 
doelgroepen neemt af doordat een binnenstedelijke locatie alsmede een meergezinswoning voor lang 
niet alien geschikt is. 

Binnenstedelijke (her)ontwikkeling is door de schaarse ruimte in binnensteden onlosmakelijk 
verbonden met de groei van het aantal auto's en de daaruit voortvloeiende parkeerproblematiek. Op 
gemeentelijk niveau warden daarom kwalitatieve parkeernormen geformuleerd met vaak een verplicht 
minimumaantal parkeerplaatsen. 
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5. Marktwerking en beschouwing vastgoedsegmenten 

5.1 lnleiding 

Het belang van een vloeiende afzet, met een minimaal (afzet)risico, neemt toe in een krapper 
wordende markt. Deze krapte is enerzijds het gevolg van binnenstedelijke (her)ontwikkeling (minder 
geschikte doelgroepen) en ontstaat anderzijds door veranderingen in aanbod en vraag. 
Laatstgenoemde blijkt sterke overeenkomsten te vertonen met het algemene verloop van de 
economische conjunctuur. In paragraaf 5.2 zal verder in warden gegaan op de wisselwerking tussen 
vraag en· aanbod en de gevolgen van het cyclisch verlopen van de conjunctuur. 

Leegstandspercentages (vraag/aanbod) en daarmee vastgoedprijzen vertonen grate golven 
rond een gemiddelde. De vraag naar vastgoed vertoont per marktsegment overeenkomsten met het 
conjuncturele verloop, maar de vraagaanbodverhoudingen kunnen onderling verschillen en afwijken. 
Een uiteenzetting van de belangrijkste kenmerken per marktsegment, de huidige stand van zaken en 
de gevolgen voor de vraag en productie, vindt plaats in paragraaf 5.3. Voor een meer uitgebreide 
beschrijving wordt verwezen naar bijlage 2. 

5.2 Marktwerking en cycli 

Het verloop van de marktsituatie laat zich beschrijven aan de hand van een bepaald cyclisch 
patroon, ook wel een golfbeweging genoemd. Het bewijs van het cyclische verloop van waarden binnen 
de vastgoedcyclus werd in de jaren dertig al vroeg vastgesteld door Kuznets76

. De cyclus kan warden 
omschreven als "het geheel van in de tijd gezien terugkerende, maar volgens meerdere indicatoren 
fluctuerende fasen in de ontwikkeling van de vastgoedmarkt, welke achtereenvolgens een situatie 
weerspiegelen van recessie, herstel, expansie en inkrimping, om vervolgens weer over te gaan in de 
fase van recessie. De cyclus wordt ook wel aangeduid als de conjunctuur. Oat wil zeggen; het 
gelijktijdig optreden en op elkaar inwerken van gebeurtenissen, die van invloed zijn op de vraag en het 
aanbod in de markt" 79

. 

Deze veranderingen komen voort uit een toe- of afname van de vraag naar geld, producten, 
vastgoed, etc. Wanneer men spreekt over "de cyclus" gaat het doorgaans om de economische 
conjunctuur, maar ook vastgoedmarkten kennen een eigen conjunctuur. Binnen de vastgoedcyclus 
warden zowel vraag als aanbod door de economie be"fnvloed. Zo is bijvoorbeeld de vraag naar 
kantoorruimte een afgeleide van de vraag naar producten van kantoorhoudende organisaties. De korte 
termijn veranderingen in de economische conjunctuur uiten zich aan de hand van een golvend en 
fluctuerend patroon. Deze conjuncturele golven "dansen" als het ware om een structurele trend heen; 
de structuurverandering van de economie60 (lange termijn). Ten tijde van de IT-hype, eind jaren 
negentig, ontstond het idee dat de nieuwe economie geen conjunctuurgolf meer had en dat deze 
eindeloos door zou kunnen blijven groeien. De recessie van 2002 heeft aan dit geloof definitief een eind 
gemaakt. Het ideaalbeeld wordt op dit moment dan ook alleen nog gevormd door slechts een continue 
stijging in de trendlijn en minder hevig fluctuaties. Eerstgenoemde wil zeggen dat de opeenvolgende 
pieken en dalen steeds op een hoger niveau komen te liggen. 

lndien het verloop van deze cyclus zich laat beschrijven aan de hand van een terugkerende 
golfbeweging (zaagtand) met de opeenvolgende ontwikkelingen volgens de vier fasen, is het mogelijk 
de ontwikkelingen te meten en te voorspellen, zodat er een strategische waarde aan kan warden 

78 Bron: Artikel: "Conjunctuurcycli'', NRC Handelsblad, Rotterdam, oktober 1998 
rP Bron: Dictaat: Commercieel Vastgoed 1, WG. Keeris; I.I. Janssen; S.J.E. Maussen, Technische Universiteit Eindhoven, 

september 2000 
80 Bron: Scriptie: "Serviced offices", J. de Baaij, Utrecht, mei 2003 
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toegekend81
. In de tijd gezien stijgen en dalen vraag aanbod en daarmee leegstand en 

bezettingsgraden. Hierin zit een vast patroon. Als dit patroon bekend is, kan er op worden 
geanticipeerd. Timing is daarbij het sleutelwoord, hetgeen inzicht in vraag- en aanbod vereist. 

De mate van vraag naar ruimte loopt parallel met de economische conjunctuur en heeft een 
sterk elastisch (fluctuerend) karakter, in tegenstelling tot het aanbod dat een inelastisch karakter heeft. 
Dit wordt vooral veroorzaakt door de lange ontwikkelduur van een vastgoedobject, het niet
liquide/statische karakter, de omvang van de investering en de locatiegebondenheid. Deze fluctuaties 
zijn met name in de kantorenmarkt duidelijk waar te nemen. Tussen het moment waarop door de 
aanbieders van kantoorruimte een vraag wordt gesignaleerd en ontwikkelingsprojecten worden gestart, 
en het moment van oplevering van de gebouwen zit in veel gevallen een paar jaar. Een op risico 
ontwikkeld pand dat ontwikkeld wordt naar aanleiding van een bij de aanvang van de ontwikkeling 
geconstateerde vraag, kan bij oplevering overbodig zijn doordat de dan geldende economische situatie 
in negatieve zin veranderd is (contractie Um recessie). Dit achter !open op ontwikkelingen in de markt 
komt voornamelijk voor in het kantoorsegment en wordt ook wel de varkenscyclus genoemd naar 
dezelfde golfbeweging in de productie in dat agrarische segment82

. 

Expansie 

Varkenscyclus (kantoren) 
1 - 3 jaar 

........ = Marktcyclus I vraag 

Contractie 

= Vastgoedcyclus I aa bod 

Recessie Herstel 

• • 

Om het optreden van deze varkenscyclus te voorkomen dient men strategisch gestuurd te 
ontwikkelen door vroegtijdig te anticiperen op de conjunctuur. Met vraaggestuurde ontwikkeling (starten 
met ontwikkelen/bouwen als de vraag zich eenmaal voordoet), loopt men door het lange 
ontwikkeltraject het risico de vraag te missen/overschrijden (zie figuur: blauwe lijn in bijvoorbeeld 
contractiefase). Door (strategisch) in te spelen op de vraag zou men al zover in het ontwikkelproces 
gevorderd moeten zijn, dat het product zich reeds in de fase van verkoop/verhuur bevindt op het 
moment dat de beoogde vraag zich daadwerkelijk aandient. Het is niet zo dat wanneer het moment van 
verkoop/verhuur zich in bijvoorbeeld een recessie fase bevindt, er helemaal niet geproduceerd dient te 
worden. De vraag is in een dergelijke conjuncturele situatie echter wel van geringere omvang dan 
wanneer de conjunctuur zich in een expansiefase zou bevinden. Voor bijvoorbeeld de kantorenmarkt 
kan dat in een periode van recessie een groot verschil in productie-omvang opleveren ten opzichte van 
de expansieperiode. 

81 Bron: Scriptie: "Wapenen tegen de vastgoedcyclus ", R.M. van Maanen, juni 2003 
82 Bron: Dictaat: Commercieel Vastgoed 1, W.G. Keeris; I.I. Janssen; S.J.E Maussen, Technische Universiteit Eindhoven, 

september 2000 
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Met vroegtijdige anticipatie tracht men in de bovenstaande figuur de "blauwe lijn" naar links te 

doen verplaatsen en zo veel mogelijk de "zwarte lijn" te benaderen. Timing is daarbij het sleutelwoord, 
hetgeen inzicht vereist in vraag- en aanbod. Dat geldt niet alleen voor kantoren, maar ook voor de twee 
andere vastgoedsegmenten. Voor een strategische benadering is het tevens van belang om te weten 
hoe lang een volledige cyclus duurt. In bijlage 7 zijn drie achtereenvolgende golfbewegingen 

weergegeven. Daaruit blijkt dat voor woningen een volledige periode gemiddeld zo'n 11 ,5 jaar duurt. 
Ter bepaling van de invloed van de conjunctuur op de vraag, is het belang dat aan het optreden 

van deze golfbewegingen moet worden gehecht niet voor alle vastgoedsegmenten even groot. Zo 
hebben woningen veel minder last van conjunctuurfluctuaties dan kantoren83

. Kantoren, die de meest 
geprononceerde cyclus kennen, vertalen zich in een relatief volatiele84 ruimtevraag en een lange 
bouwtijd. Voor woningen is de relatief zwakke cyclus waarschijnlijk te verklaren door de stabiele vraag. 

Om dat beter te kunnen begrijpen, is meer inzicht vereist van de individuele markten. 

5.3 Beschouwing vastgoedsegmenten 

5.3.1 Woningmarkt 

De (koop)woningmarkt in Nederland is onderhevig aan fluctuerende vraag- en 
aanbodverhoudingen die resulteren in een (duidelijk) conjunctureel verloop. Op de korte termijn speelt 
aan de vraagzijde de betaalbaarheid een bepalende rol; op de lange termijn is sprake van een 
toenemende kwaliteitsvraag. Een toename van het aanbod en een afname van de vraag biedt de 
consument keuzemogelijkheden. Op de lange termijn zal kwaliteit dan ook meer en meer een rol gaan 
spelen. 

De conjuncturele component heeft tegenwoordig meer invloed op de woningmarkt dan 
voorheen. In de Nederlandse context is dat echter van relatief recente datum: een hardnekkig 
woningtekort, een groot aandeel van de huursector en uitgebreide overheidsinvloed bij zowel de 
planning van de woningbouw als het (huur)prijsbeleid, bepaalde lange tijd de ontwikkelingen op de 
woningmarkt. In de loop van de jaren negentig kwam de woningmarkt meer in evenwicht; de 
woningtekorten waren nog minimaal. In die jaren manifesteerde zich tevens een grote vraag naar meer 
kwaliteit. Een vraag waar het aanbod pas met grote vertragingen op reageerde Ikon reageren. Ook aan 
de aanbodzijde vonden er verschuivingen plaats: een belangrijkere rol voor "bouwers voor de markt" 
ten nadele van de positie van de woningcorporaties85

. 

In de huidige woningmarkt krijgt de aanhoudende groei van het huizenaanbod vaak te weinig 
aandacht. Aan het eind van 2005 stonden er in heel Nederland ongeveer 112 duizend nieuwe en 
bestaande huizen te koop86

. De grootste groei - zowel in aantallen als in procenten - is te zien bij de 
sector bestaande woningen. Het aantal te koop staande bestaande woningen telt in 2005 bijna 60 

duizend woningen meer vergeleken met 1999. De nieuwbouw doet het rustiger aan, al betreft het wel 
een verdrievoudiging van het nieuwbouwaanbod in een relatief korte periode87

. Met name het forse 

percentage te koop staande nieuwe appartementen is verontrustend. Momenteel staan er op zeer veel 
plekken in Nederland nieuwe appartementen te koop. 

De toename in de productie van appartementen is een gevolg van het overheidsbeleid, dat zich 
in steeds meer gevallen richt op een hoge concentratie van woningbouw in binnenstedelijke gebieden. 

Het aanbod van nieuwbouwappartementen zal hierdoor nog verder stijgen. De appartementenmarkt 

83 Bron: "Cycli op de vastgoedmarkten'; P. Eichholtz, Economische Statistische Berichten; Volume 81, Maastricht, maart 1996 
84 Volatiliteit: is de mate waarin de koers van een financieel product (in dit geval vastgoedobject) afwijkt, ten opzichte van het 

eerder vertoonde patroon of gemiddelde. 
85 Bron: Conjunctuur op de Nederlandse woning(bouw)markt, P. Neuteboom; H. van der Heijden, DWGINETHUR partnership 

33, Utrecht, april 2005 
80 Bron: Sprekende cijfers woningmarkten 2005-2, Dynamis vastgoedconsultants en makelaars, Ede, najaar 2005 
87 Bron: Thermometer koopwoningen, Nederlandse Vereniging voor Bouwondememers (NVB), Voorburg, voorjaar 2005 
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loopt daardoor ernstig risico overvoerd te raken. Veel bouwprogramma's zijn meer politiek gestuurd en 
gebaseerd op strikt stedenbouwkundige voorwaarden, dan dat zij aansluiten bij de gebruikerswensen. 
Hoewel de vraag naar appartementen altijd al kleiner is geweest dan de vraag naar 
eengezinswoningen, stonden er in het najaar van 2005 toch ongeveer evenveel nieuwe appartementen 
als nieuwe eengezinshuizen/grondgebonden woningen te koop. Marktonderzoek zal dit beeld per 
gemeente bevestigen en kan inzicht. Het kan daarnaast ook gebruikt warden om de omvang van de 
vraag naar nieuwbouwappartementen inzichtelijk te maken. Een voor het marktonderzoek te gebruiken 
model kan informatie verschaffen over programmering, afzetmogelijkheden en te lopen risico's, maar 
het zal geen oplossing bieden voor de problematiek omtrent de nieuwbouwmarkt voor appartementen. 
Het is aan de ontwikkelaar om in het geval van een overvoerde markt te besluiten door te gaan of niet. 
Wei kan een onderzoeksmodel als nuttig hulp- of pressiemiddel voor een ontwikkelaar fungeren in 
onderhandelingen met gemeenten. 

In de Nata Ruimte wordt de voorwaarde gesteld dat 40% van alle nog toe te voegen woningen 
binnen de grenzen van het bebouwd gebied gerealiseerd moeten warden. Worden daar nog de 
aantallen nieuwe woningen bij opgeteld die in het kader van de vervangingsbouw moeten plaatsvinden, 
dan komt deze eis zelfs neer op zo'n zestig tot zeventig procent van alle bouwproductie die 
binnenstedelijk moet gaan plaatsvinden88

. Op de korte termijn hoeft daardoor geen verandering te 
warden verwacht in de huidige bouwopgave. Een inschatting van de toekomstige vraag en het in kaart 
brengen van het (toekomstige) aanbod kan een reeel beeld scheppen van de ontwikkelmogelijkheden. 

5.3.2 Kantoren 

Het opnamevolume van de Nederlandse kantorenmarkt heeft zwaar te leiden onder de 
laagconjunctuur van de laatste jaren. In 2003 werd het laagste niveau sinds zeven jaar bereikt, met een 
opname van ongeveer 1.050.000 m2

. Afgelopen twee jaar bedroeg de jaarlijkse opname op de 
Nederlandse kantorenmarkt rand de 1,5 miljoen m2

. Voor bijna 6 miljoen m2 werden in 2005 kopers of 
huurders gezocht, dat is bijna 14% van de totale voorraad. Gelet op de omvang van de 
beroepsbevolking, zal op de korte termijn bij het aantrekken van de economie voldoende capaciteit 
aanwezig zijn voor het herstel van een groat deel van de kantorenmarkt89

. De op de lange termijn 
voorziene lage bevolkingsgroei heeft echter zonder meer effect op de kantorenmarkt: daarbij zal de 
vervangingsvraag het meer en meer winnen van de uitbreidingsvraag. Zeker gezien het feit dat 
minstens de helft van de kantoorruimte in Nederland meer dan achttien jaar oud is90

. Natuurlijk zal niet 
alle uitbreidingsvraag verdwijnen91

. 

Gezien de lage dynamiek van deze kantoormeters lijkt het erop dat onder de huidige 
marktomstandigheden bijna 1 miljoen m2 van het aanbod nauwelijks verhuurbaar is. De toename van 
lang te huur staande panden komt vooral op het canto van bestaande kantorengebouwen die leeg 
komen. Daar zitten veel verouderde gebouwen bij van v66r 1995. De dynamiek in het marktsegment 
van nieuwe kantoren op goede locaties is daarentegen nog steeds heel behoorlijk. Nieuwe gebouwen 
doen het daarmee beter dan bestaande gebouwen. De opname van nieuwbouw is de afgelopen 
tweeeneenhalf jaar redelijk op peil gebleven (bijna 500.000 m2 per jaar). Dit bevestigt de markttrend dat 
bedrijven verhuizen naar kwalitatief betere kantoorruimte. Een tweede landelijke trend betreft de 
afname van het gebruikte metrage per bedrijf. 

De kantorenmarkt wordt gekenmerkt door een locale/regionale orientatie. Als gevolg van 
verschil in regionaal-economische structuur en ontwikkeling zal de vraag naar nieuwe kantoorruimte in 

88 Bron: Thermometer koopwoningen, Nederlandse Vereniging voor Bouwondememers (NVB), Voorburg, voorjaar 2005 
89 Bron: Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) 
90 Een standaard voor de levensduur is er echter niet. Bouwtechnisch kan een kantoor meer dan 50 jaar mee. Maar economisch 

is een kantoor voor beleggers vaak na uiterlijk 15 jaar we/ afgeschreven (Bron: Vervanging bepaalt de productie 
kantorenbouw, Economisch lnstituut voor de Bouwnijverheid, M. V. Zuidema, oktober 2005). 

91 Bron: Nieuw commercieel Vastgoed, NEPROM & PropertyNL, Voorburg, 2004 
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te onderscheiden regio's uiteindelijk een eigen ontwikkeling te zien geven, overeenkomstig de lokale 

werkgelegenheid 

5.3.3 Retailmarkt 

De dynamiek op de winkelvastgoedmarkt concentreert zich vooral op de A1-locaties92
; 

leegstand komt daar nog steeds weinig voor. De aanloopstraten op 8-winkelstand hebben het minder 

makkelijk. Daar is de vraag naar winkelruimte merkbaar afgenomen93
. Doordat het aanbod in de 

afgelopen jaren juist is toegenomen, is de leegstand daar zowel in metrage als in tijdsduur gegroeid. 

lnmiddels lijken de economie en het consumentenvertrouwen zich weer enigszins te herstellen. 

Dit vertaalt zich echter nog niet in een aanzienlijke stijging van de consumentenbestedingen. De vraag 

is of de voorraad winkelruimte dezelfde dynamiek heeft als de winkelmarkt. In tegenstelling tot wat de 

vele berichten over de planvoorraad doen geloven, verjongt het winkelvastgoed zich in een rustig 

tempo. Volgens onderzoek (NEPROM & PropertyNL) is in 2003 en in de eerste helft van 2004 267.000 
m2 nieuwe winkelruimte gerealiseerd, of zijn bestaande meters grondig gerenoveerd. Deze productie 

bedraagt slechts 1, 1 % van de voorraad. In dit tempo vernieuwt de voorraad zich dus in negentig jaar. 

Het tempo is echter opgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat er in 2005 meer dan 800.000 m2 in 

aanbouw was. Dat is bijna 3,5% van de voorraad ofwel een vernieuwing van de voorraad in nog geen 

dertig jaar94
. 

Een belangrijk deel van de productie heeft betrekking op de herontwikkeling en de daaraan 
vaak gekoppelde uitbreiding van bestaande stadsdeelcentra of wijkwinkelcentra. Vaak gaat het om 

centra van twintig tot dertig jaar oud die inmiddels toe zijn aan een grootschalige opknapbeurt. Naast de 
vernieuwing van de centra zien we uitbreiding van de binnenstad met grotere projecten aan de flanken. 

Met deze winkelmeters wordt de winkelfunctie van de binnenstad versterkt en dat is vaak broodnodig 

om haar kwaliteit als winkelplek op peil te houden en te voldoen aan de vraag vanuit de consument. 

Wanneer naar de verdeling van de winkelvoorraad over Nederland wordt gekeken blijkt dater 

op provinciaal niveau een bijna evenredige relatie is tussen het aantal inwoners en het aantal winkels. 

Er zijn geen gebieden met een schrijnend tekort aan winkelgebieden. 

5.4 Resume 

Onder marktwerking wordt het complexe geheel van op de markt inwerkende krachten 

verstaan, die van invloed zijn op vraag en aanbod. Dit vertaalt zich in een fluctuerende cyclus, waarvan 

het verloop kan worden beschreven aan de hand van een terugkerende golfbeweging met 

opeenvolgende ontwikkelingen volgens vier fasen (expansie, contractie, recessie en herstel). 

Vastgoedmarkten en economische cycli blijken vaak met elkaar verbonden te zijn. Elke vastgoedmarkt 

kent een eigen cyclus, waarbij met name het belang dat per segment aan deze golfbewegingen moet 

worden toegekend, nogal uiteen kan lopen. Zo lijken woningen veel minder last te hebben van 

conjunctuurfluctuaties dan kantoren. 
lnzicht in de marktwerking is nodig om vooraf te kunnen anticiperen op toekomstige situaties. 

Het vaste cyclische patroon van het verloop van de conjunctuur/vastgoedmarkten biedt de mogelijkheid 
om ontwikkelingen te meten en te voorspellen, zodat er een strategische waarde aan toe kan worden 

gekend. Het voortijdig anticiperen op bewegingen in de conjunctuur kan voorkomen dat een 

ontwikkelaar door het lange ontwikkelproces een plan in verkoop/verhuur brengt, dat gebaseerd is op 

een andere en niet meer geldende omvang van de vraag. Door vooruit te kijken (forecasten) kan het 
risico op een veranderde marktsituatie en mogelijke afzetproblemen worden geminimaliseerd. Timing is 

92 Bron: Voor meer informatie over A1, A2, B1, B2 en C winkellocaties wordt verwezen naarbij/age 10. 
93 Bron: De binnenstad, Hoofdbedrijfschap Detailhandel en P/atforrnDetailhandel.nl, Van Deventer, Den Haag, december 2001 
94 Bron: Nieuw commercieel Vastgoed, NEPROM & PropertyNL, Voorburg, 2004 
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daarbij het sleutelwoord, hetgeen inzicht vereist in vraag- en aanbod. Op basis van het 
historische verloop van economische reeksen en een benadering van de huidige positie, is het mogelijk 
om een inschatting te maken van de toekomstige situatie (moment van verkoop/verhuur). 

Vraag en aanbod warden gekenmerkt door een constante wisselwerking. Naast inzicht in de 
toekomstige vraag is daarom ook inzicht vereist in het huidige en toekomstige aanbod. 
Marktbeschouwingen wijzen uit dat er sprake is van krappere vastgoedmarkten. Voor de woningmarkt 
valt in het bijzonder op dater ten gevolge van de binnenstedelijke (her)ontwikkeling sprake is van een 

grate toename van het aantal meergezinswoningen. De markt lijkt overvoerd gezien het forse aantal te 
koop staande appartementen. 
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6. Marktonderzoek 

6.1 lnleiding 

Het marktonderzoek levert input voor de marketingstrategie en vormt een onderdeel van het 
totale marketingproces. Het gebruik van deze uit de consumptiegoederenmarkt afkomstige 
onderzoeksmethode in het vastgoedontwikkelproces vereist enkele aanpassingen. De 
ontstaansgeschiedenis, verschillen, relaties, verbanden en de plek van het marktonderzoek binnen het 
marketingproces vormen het onderwerp van de paragrafen 6.2 en 6.3. Paragraaf 6.4 maakt duidelijk 
dat een marktonderzoek voor meerdere doeleinden gebruikt kan warden en gaat in op de voor- en 
nadelen van de diverse manieren waarop een markt kan warden benaderd. 

Het marktonderzoek maakt vraag en aanbod inzichtelijk en voorziet een ontwikkelaar van 
informatie over de marktcapaciteit en doelgroepen. Om er op een snelle, systematische wijze achter te 
komen of een beoogde locatie voldoende kansen en mogelijkheden biedt voor verdere ontwikkeling, en 
de vorm waarin dat laatste kan gebeuren (een- of meergezinswoningen), zal uiteen warden gezet op 
welke wijze tot een marktonderzoek wordt gekomen. Dit wordt in paragraaf 6.5 en 6.6 weergegeven 
aan de hand van zes stappen die resulteren in een relatieschema. Het stappenplan komt voort uit een 
combinatie van theorie en praktijk. Paragraaf 6.8 behandelt enkele praktijkrapporten en licht per rapport 
de onderwerpen toe die een aanbeveling verdienen bij het verder uitwerken van de in het relatieschema 
opgenomen stappen. 

6.2 Verkenning 

Tot aan 1950 was voor de economie als geheel de productiecapaciteit de limiterende factor bij 
de afzet van producten en niet zo zeer de vraag in de markt. "Marketing" was in deze tijd synoniem aan 
het begrip "verkopen". De marketingstrategie was ongedifferentieerd. Bij deze strategie tracht een 
onderneming met een en een voor de markt uniforme marketingmix alle kopers te bereiken. Het is een 
strategie die past bij een productgerichte benadering: het product wordt als uitgangspunt gekozen en er 
warden zoveel mogelijk kopers voor het product gezocht. 

Veranderingen in de markt zorgden echter voor een omslag van bedrijfs- of productgerichtheid 
naar een meer consument- of marktgerichtheid. Na de Tweede Wereldoorlog volgde in de jaren vijftig 
een economische hausse. De productiecapaciteit began de vraag naar producten te overtreffen. De 
interesse verschoof naar de markt toen de in massa geproduceerde hoeveelheden niet meer massaal 
verkocht werden. Op dat moment was niet meer de productie maar de verkoop een probleem van de 
eerste orde. Het marketingproces doet hier zijn intrede. De klant merkt deze "verkooporientatie" onder 
meer doordat bedrijven afnemers trachten te overtuigen door argumenten te ontlenen aan 
productvergelijkingen. Pas als bedrijven zich gaan richten op de vragers in de markt en hun behoeften 
en wensen als uitgangspunt kiezen voor de productie en afzet, verschuift oak het accent binnen de 
consumptiegoederen markt naar het marktonderzoek95

. Dezelfde ontwikkelingen doen zich voor binnen 
het vastgoed bij een toename van het aanbod. 

Marketing en daarmee marktonderzoek onderscheiden zich binnen de vastgoedmarkt in 
beginsel niet van dezelfde methoden in andere bedrijfstakken (producten en diensten). Echter, in 
feitelijke uitwerking moet toch gesproken warden van een specifieke problematiek96

. Dit heeft te maken 
met de specifieke eigenschappen van vastgoed, zoals: het langdurige productieproces, het niet
liquide/statische karakter, de omvang van de investering, de locatiegebondenheid, afhankelijkheid van 

95 Bron: Marktonderzoek en marktsegmentatie, F.J. Braspenning, Utrecht, augustus 1993 
96 Bron: Dictaat: Vastgoedontwikkeling, L.A.M. C. van de Ven, Technische Universiteit Eindhoven, 2003 
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anderen en de complexiteit van de markt (geen volledig efficiente markt door overheidssturing en een 
aantal deelmarkten waarin de vraag nag steeds grater is dan het aanbod). 

De in de literatuur over marktonderzoek toegepaste onderzoeksmethoden97+sa en 
marktanalyses als SWOT99

, multicriteria-analyse100
, delphi101 en dergelijke, zijn dan oak voornamelijk 

gericht op de beweeglijke, industriele consumptiegoederenmarkten en in veel gevallen niet bruikbaar 
voor de duurzame goederen/vastgoedmarkt. Zo wordende bijvoorbeeld binnen industriele organisaties 
ter bepaling van de strategie de kansen en bedreigingen binnen een SWOT-analyse bepaald op basis 
van DESTEP factoren en het krachtenmodel van Porter102

. Door het lang productieproces, de 
locatiegebondenheid, het niet-liquide karakter en de grate investeringen sluiten deze methoden niet op 
de beweeglijkheid, flexibiliteit en de binnen de genoemde onderzoeksmethoden geldende 
machtsverhoudingen. Bij marktonderzoek voor vastgoedontwikkeling wordt de analyse van kansen en 
bedreigingen daarom vervangen door een analyse van de locatie op respectievelijk macro en mesa 
niveau. Het uitzetten van deze gegevens tegen de sterke en zwakke punten van de organisatie aan de 
hand van een SWOT-matrix wordt daardoor voor een ontwikkeladvies niet meer zinvol. 

Mede door de specifieke eigenschappen van het vastgoed en daarmee het marketingproces, is 
de marketingfunctie in vergelijking met andere markten/bedrijfstakken minder ver ontwikkeld. De 
relatieve "achterstand" is oak wel verklaarbaar. Vrijwel alle partijen zijn opgegroeid in een volstrekte 
"sellers-market". Het aanbod was per definitie te klein voor de vraag, hetgeen niet bepaald een 
stimulans is voor de ontwikkeling van een marktgerichte organisatie. Nu oak alle vastgoedmarkten zich 
steeds meer gaan gedragen als een "buyers-market", waarbij de macht meer en meer bij de afnemer 
komt te liggen, gaat marktgerichtheid en de ontwikkeling van de marketingfunctie een meer bepalende 
rol spelen. 

6.3 Marketing en marktonderzoek; twee afzonderlijke disciplines 

"Marktonderzoek is het systematisch verzamelen en ana/yseren van gegevens die van belang 
zijn voor het vaststellen en oplossen van marketingproblemen. De ontwikke/aarlonderneming zal op 

grond van marktonderzoek beter gefundeerd kunnen beslissen, ofwel: de onzekerheid waarmee de 

onderneming wordt geconfronteerd neemt af103
". 

Volgens deze definitie betreft het marktonderzoek een onderzoek naar de structuur en de 
ontwikkeling van de markt. Het is gericht op die eigenschappen van de markt die een betrekkelijk 
blijvend karakter hebben, ofwel op de marktstructuur. Elementen van de marktstructuur zijn 
bijvoorbeeld het aantal potentiele vragers in de markt, het gemiddelde gebruik per gezin of bedrijf, de 
gemiddelde besteding per gezin of bedrijf aan de betreffende artikelsoort, enzovoort. 

97 Bron: Methoden en systemen voor het afwegingskader Ruimtelijke effecten, M. van Herwijnen; E. Koomen; E. Beinat, 
lnstituut voor milieuvraagstukken, Amsterdam, december 2002 

98 Bron: A trianers toolkit, T.Powers-Erkkilt!J; D. Klempova, EMCDDA, Padova, 2002 
99 SWOT staat voor Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats = Sterke kanten, Zwakke kanten, Kansen en Bedreigingen: 

een analysemethodiek waarbij vrijwel a/le aspecten van bijvoorbeeld een locatie nader in kaart worden gebracht. Voor 
meer informatie wordt verwezen naar paragraaf 6.3.1 

100 Multicriteria-analyse (MCA); een analysemethode waarbij nauwkeurig omschreven alternatieven worden gerangschikt op basis 
van verschi/lende criteria en prioriteiten. Bij een MCA wordt eerst een overzicht opgesteld waarin de gevolgen van de 
onderscheide alternatieven aan de hand van de gekozen criteria worden weergegeven. Om de altematieven te kunnen 
rangschikken worden wegingsfactoren aan de criteria toegekend. 

101 Delphi-techniek; deze techniek is geworteld in pogingen de toekomst te voorspel/en. De Delphi techniek brengt het 
verzamelen van informatie met zich mee over de visie die experts hebben op de toekomst. Dit op basis van de 
aanname dat een expert beter in staat is de toekomst te voorspellen dan een persoon die niet over deze/fde 
hoeveelheid kennis beschikt. 

102 Porter; Het krachtenmodel gaat er van uit dat binnen elke sector dezelfde vijf 'concurrentiekrachten' werkzaam zijn. 1. De 
machtspositie van toeleveranciers bij onderhandelingen 2. De machtspositie van afnemers bij onderhandelingen 3. De ~ 
mate van rivaliteit tussen concurrenten 4. Het gevaar van substituten 5. De dreiging van nieuwe toetreders tot de markt. 

103 Bron: Marktonderzoek, R. Kooiker, Wolters-Noordhoff bv, Groningen, mei 2003 
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Een analyse van de marktstructuur kan niet los warden bezien van de locatie. Bij 

(vastgoed)marktonderzoek wordt daarom een analyse gemaakt van de locatie en directe omgeving. Het 
doel hiervan is om de conditie van de locatie nader te analyseren, maar ook de marktperspectieven 
voor het beoogde bouwproject. Het marktonderzoek richt zich op verschillende elementen in de markt. 
Enerzijds de vraagkant van de markt met onderwerpen als demografie, financieel economische 
aspecten, bewonersvoorkeuren (o.a. woonwensen, verhuisgeneigdheid), economie (o.a. 
consumentenvertrouwen) en anderzijds de aanbodkant van de markt, met informatie over de 
vastgoedvoorraad en de locatie. Het betreft hierbij onderwerpen als de infrastructuur, interne en externe 
kwaliteit voorzieningen (o.a. educatief, winkelen, recreatie), etc. Bij een marktonderzoek is de vraag 
verreweg het lastigst te bepalen of te benaderen 104

, het is immers geen direct meetbaar gegeven. 
Een ontwikkelaar moet met de door middel van marktonderzoek verkregen dataverzameling (in 

een vroeg stadium van het vastgoedontwikkelproces) kunnen bepalen "wat" men voor "wie" wil 
ontwikkelen en waarom. Deze productkaders vormen vervolgens tezamen met informatie over de markt 
en de marktstructuur de input voor de te bepalen marketingstrategie. Keuzen ten aanzien van 
marketing bepalen onder andere op welke wijze "het goed" aan de man wordt gebracht. De 
marketingmix, het "hoe", speelt hierbij een rol. 

Het marketingonderzoek, een soort beoordelings-/controlemiddel, is vervolgens veelal specifiek 
gericht op de marketinginstrumenten en hun be"invloedend effect op het afnemersgedrag. Het verschil 
tussen de diverse typen onderzoek en hun relatie ten opzichte van de onderneming en afzetmarkt is in 
de volgende figuur weergegeven. Uit de relatie(s) tussen enerzijds de onderneming en anderzijds de 
afzetmarkt valt af te leiden dat marketing meer inhoudt, dan slechts een eenvoudige associatie met 
reclamecampagnes. Het omvat in feite alle relaties tussen een onderneming en de markt, zowel op 
strategisch- als ook op uitvoeringsniveau 105

. 

lnformatie over de marktstructuur (Marktonderzoek) 

Afzetmarkt Be'invloeding via de marketingmix Onderneming 

Effecten van be'invloedingsinstrumenten (Marketingonderzoek) 

Voor de vorming van de marketingstrategie wordt gebruik gemaakt van marketinginstrumenten, 
ook wel de P's van de marketing genoemd (voorheen 4, tegenwoordig 6) 106

. Deze instrumenten moeten 
een goede 'mix' vormen en alle elementen dienen logisch op elkaar aan te sluiten107

: 

• Product; welk product (of welke dienst) wordt geleverd? Wat is de toegevoegde waarde voor de 
gebruiker? 

• Prijs; voor welke prijs wordt het product aangeboden? Hoe komt die prijs tot stand? In welk 
segment van de markt bevindt die prijs zich en waarom? 

• Plaats; waar bevindt de locatie of het product zich? 

• Promotie; hoe worden potentiele klanten bereikt? Welke promotiemiddelen worden daarvoor 
ingezet? 

• Presentatie (additief); hoe wordt het product aangeboden en gepresenteerd? 

• Personeel (additief); is het personeel in staat om een dergelijke marketingaanpak te ondersteunen? 

104 Bron: Real Estate market analysis, A. Schmitz; D.L. Brett, Urban Land Institute, Washington, 2001 
105 Bron: Scriptie: "Marketing van commercieel vastgoed", M. def Canho; D. Stradmeijer, Amsterdam, 1997 
106 Bron: Foundations of marketing, D. Jobber; J. Fahy, Mc Graw Hill Education, Berkshire (UK), April 2002 
107 Bron: Kamer van Koophandel (KvK) 
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Het marktonderzoek levert met de vergaarde informatie de input voor de marketingmix. Er 
bestaat dan oak veel overlap tussen deze begrippen. Het marktonderzoek richt zich - als onderdeeel 
van het marketingproces - voornamelijk op de drie eerstgenoemde P's (Product, Prijs en Plaats). De 
daaruit voortkomende strategie en instrumenten vormen tezamen: 

"het integrate proces binnen een totaal systeem van op elkaar inwerkende ondernemingsactiviteiten, 
met betrekking tot de juiste planning en realisatie van het ontwerp, de prijs- en hoeveelhedenbepafing, 

de promotie en de distributie van ideeen, goederen en diensten teneinde ruiltransacties tot stand te 
brengen, welke voorziet in de behoeften van bestaande en potentiele afnemers en mede daardoor in 

een optimaal resultaat108
". 

Nu door verschuivingen tussen vraag en aanbod de concurrentie toeneemt, neemt de behoefte 
aan goede marketingplannen meer en meer toe bij vastgoedontwikkeling. Aangezien marktonderzoek 
de input levert voor het marketingproces nemen oak de omvang en het detailniveau van deze data toe. 
Daarvoor zijn diverse onderzoekstypen voor handen. 

6.4 Typen marktstudies 

In het boek "Real Estate Perspectives109
" warden typen marktonderzoekstudies opgedeeld in 

een drietal hoofdgroepen, weergegeven in onderstaande figuur. De algemene marktstudies hebben tot 
doel om te bepalen welke potentie een bepaalde ontwikkeling heeft binnen een groat geografisch 
gebied. Dit, zonder dat er daarbij gedacht wordt aan een specifiek perceel of grondgebied. Locatie 
specifieke marktstudies zijn slechts toepasbaar op een deel van het (totaal)gebied. Het 
locatiespecifieke marktonderzoek behandelt onderwerpen als de waarde, het verwachte gebruik, 
veranderingen in gebruik en de inpasbaarheid van een project op de gegeven locatie. Onder een 
haalbaarheidsstudie wordt een nag uitgebreider onderzoek verstaan. Het omvat een marktonderzoek, 
maar oak een analyse van de financiele kaders en investeringsaspecten van het veronderstelde 
project. 

1. Algemene marktstudies 

2. Locatie specifieke marktstudies 
a. Optimalisatie van de opbrengsten 

b. Vooraf bepaald gebruik 

c. lnpasbaarheid in de markt 

3. Haalbaarheidsstudies 

a. 
b. 

a. 

b. 

c. 

Ter bepaling van de algemene vastgoedbehoefte in een gebied. 
Ter bepaling van de marktpotentie van een bepaalde ontwikkeling in 
een grootstedelijk gebied. 

Om te bepalen op welke wijze een bepaald gebied of object het beste 
gebruikt kan warden 
Om le achterhalen of vraag en aanbod een bepaald gebruik van het 
gebied zullen ondersteunen. 
Om le bepalen op welke wijze een project he! beste in de markt gezet 
kan warden en binnen welke tijdsspanne di! dient le gebeuren. 

Ter bepaling van de haalbaarheid van een project, ·rmn financiele kaders, 
een analyse van de klantgerichtheid : en . eert:·. ::_.~nalyse van de 

markttechnische inpasbaarheid. Doorgaans wordt een IRR of een NPV 
gebruikt om de investerings-doelstellingen mee uit te drukken. Een 

marktonderzoek vormt dus slechts een onderdeel van de 
haalbaarheidstudie. 

In het geval van binnenstedelijke (her)ontwikkeling zal het gaan over locatiespecifiek 
onderzoek, de locatie is immers bekend. Locatie specifiek (markt)onderzoek is oak van belang om 

108 Bron: Vastgoedbeheer lexicon, begrippen, omschrijving en toelichting, W.G. Keeris, Groningen, 2001 
iog Bron: Real Estate Perspectives, J.B. Gorge/; D.C. Ling; H.C. Smith, McGraw-Hill Companies, New York, 2001 

48 C.P.Claus 



Marktonderzoek 

uiteindelijk een antwoord op de geformuleerde probleemstelling te kunnen geven. Geen van de 
bovengenoemde opties 2a, 2b of 2c geeft echter antwoord op de vraag "hoe men kan komen tot een 
mogelijk te ontwikkelen programma met een minimaal afzetrisico". Er zal dan ook gekozen worden voor 
een combinatie van factoren uit deze onderzoeksmethoden. Het gaat namelijk in eerste instantie om 
risicoreductie en niet zozeer om kostenoptimalisatie als beschreven in 2a. De opties 2b en 2c gaan uit 
van een vooraf bepaald gebruik, hetgeen geen juiste benaderingswijze is voor het achterhalen van een 
optimaal te ontwikkelen vastgoedprogramma. 

Bij een productgerichte marktbenadering bestaat er namelijk al een (globaal) ontwerp of 
concept. Het marktonderzoek heeft daarbij als doel de inpasbaarheid in de markt te onderzoeken van 
slechts dat product op de betreffende locatie. In tegenstelling tot een consumentgericht marktonderzoek 
dat zich richt op alle denkbare mogelijkheden, heeft een productgerichte benadering als voordeel dat 
het een selecte en eenvoudige analyse betreft. Door te denken vanuit een bepaald ontwerp of concept 
worden echter bij voorbaat tal van mogelijkheden en doelgroepsegmenten uitgesloten. Dit zonder de 
markt- of locatiegeschiktheid daarvan na te gaan. De consumentgerichte benadering daarentegen 
draait het inpasbaarheidsproces als het ware om en gaat constant uit van alle mogelijkheden, om 
vervolgens pas - op basis van vraagaanbod en bepalende locatiefactoren - te komen tot de 
formulering van een programma. Aan de hand hiervan kunnen vervolgens een of meerdere product 
worden gevormd. In het kader van de veranderende projectontwikkeling en krappere markten verdient 
de laatstgenoemde benadering de voorkeur. Het is tegenwoordig immers de vraag die bepalend is door 
veranderingen in vraagaanbodverhoudingen. Door het marktonderzoek vanuit een reeds geformuleerd 
(globaal) ontwerp te benaderen, bestaat de kans dat niet optimaal op deze vraag wordt ingespeeld. 

Het formuleren van een product geschiedt niet alleen aan de hand van een berekende 
marktcapaciteit. Bij de productbepaling meet naast vraagaanbodverhoudingen eveneens rekening 
worden gehouden met de geschiktheid van de locatie. Beoordeling van de locatie vindt normaliter 
plaats aan de hand van een analyse van de kansen en bedreigingen van het aanbod. In het geval van 
binnenstedelijke herontwikkeling speelt de locatie echter een belangrijke rel. Het betreft immers in de 
meeste gevallen een ontwikkellocatie die zich bevindt binnen een bestaande/bebouwde omgeving en 
die dientengevolge ook al over een aantal specifieke locatie-eigenschappen beschikt. Niet al deze 
eigenschappen zijn be"invloedbaar. Zo heeft een ontwikkelaar bij binnenstedelijke projecten op 
bijvoorbeeld het imago van de locatie en/of de aanwezigheid van voorzieningen in de directe omgeving 
slechts een geringe invloed. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het leefklimaat. Dergelijke factoren zijn 
voor een deel bepalend voor de uiteindelijke doelgroeporientatie en productvorming. De rot van het 
locatie-onderzoek verdient dan ook extra aandacht bij het marktonderzoek voor binnenstedelijke 
(her)ontwikkeling en zal in de fasering naast de vraag- en aanbodanalyse als aparte analyse worden 
behandeld. 

Om meer inzicht in een markt- of consumentgericht marktonderzoek te verkrijgen, is het van 
belang om na te gaan hoe de vraag, het aanbod en de locatie zich tot elkaar verhouden, hoe zij kunnen 
worden gekwantificeerd en volgens welk stappenplan/fasering deze aspecten kunnen worden 
geanalyseerd. 

6.5 Fasering marktonderzoek 

In het boek "Real Estate Perspectives", van J.B. Gergel, D.C. Ling en H.C. Smith110 wordt 
rondom de locatie-, vraag- en aanbodanalyse een faseringsproces onderscheiden, bestaande uit drie 
hoofdfasen. Het geeft stap voor stap aan hoe een (vastgoed)marktonderzoek tot stand komt. Uit een 
praktijkanalyse is gebleken dat gespecialiseerde bureau's op het gebied van (vastgoed)marktonderzoek 
als ECORYS, DTZ en Jones Lang LaSalle voor een deel een vergelijkbare opbouw toepassen in hun 

110 Bron: Real Estate Perspectives, J.B. Gorge/; D.C. Ling; H.C. Smith, McGraw-Hill Companies, New York, 2001 
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(advies)rapporten. De aanvangsfase, welke de eerste twee stappen bevat, neemt alle projectaspecten 
in overweging en definieert het marktgebied voor het onderzoek. De daarop volgende fase staat in het 
teken van het verzamelen van locatie-, vraag- en aanbodgegevens. De laatste fase combineert de 
vergaarde vraag- en aanboddata op basis van een gemeenschappelijke segmentatie en trekt 
conclusies uit het onderzoek. Op basis van de theorie van J.B. Gorgel, D.C. Ling en H.C. Smith is in 
combinatie met de praktijkrapporten een stappenplan opgesteld (onderstaande figuur) dat leidt tot het 
relatieschema uit paragraaf 6.6. 

Probleemdefinitie 
Stap 1 

Bepalen marktgebied + doelgroepen 
Stap2 

Bepa/en van vraag in een gebied 
Stap 3 

6.5.1 Stap 1: Prob/eemdefinitie 

1-----1.i 

Koppelen van vraag en aanbod 
Stap6 

Evaluatie /ocatie-aspecten 
Stap 5 

Aanbodomstandigheden in de markt 

Het definieren van een probleem of doel van het onderzoek is de randvoorwaarde voor elke 
investeringsstudie of onderzoeksproject. Het gaat er om een duidelijke afbakening te maken van het te 
onderzoeken gebied of de gemeente. De geografische limieten van het marktgebied warden in het 
algemeen bepaald door de gemeentegrenzen, maar oak aan de hand van de aantrekkingskracht van 
de vraag naar het product op de specifieke locatie. Zo dient er (in het bijzonder de winkelmarkt) 
rekening te warden gehouden met toe- en/of afvloeiing van koopkracht uiUnaar omliggende kernen. 

6.5.2 Stap 2: Bepa/en van het marktgebied of dee/gebieden (mixed-use) 

Met de bepaling van het marktgebied wordt antwoord gegeven op de vraag voor welk(e) 
vastgoedsegment(en) een marktonderzoek wordt uitgevoerd. In het geval van binnenstedelijke 
(her)ontwikkelingsprojecten ligt het voor de hand een mixed-use onderzoek uit te voeren waarbij voor 
alle drie de te onderscheiden vastgoedsegmenten de marktcapaciteit en locatiegeschiktheid wordt 
bepaald. Alvorens het mogelijk wordt om een te ontwikkelen vastgoedprogramma te formuleren, is het 
van belang om binnen de onderkende vastgoedsegmenten subgroepen op te stellen. 
Doelgroepsegmentatie biedt hiertoe de oplossing. Met het onderscheiden van doelgroepen wordt het 
aanbevelen van een of meerdere, afzonderlijke programma-onderdelen mogelijk. 

6.5.3 Stap 3: Bepa/en van de vraag in een gebied 

Het maken van een inschatting van de toekomstige vraag naar nieuwbouw vastgoed is een 
gecompliceerde stap binnen het marktonderzoek. De vraag wordt afgeleid aan de hand van de 
behoefte van consumenten en/of gebruikers aan nieuwbouwproducten op de betreffende locatie111

. Een 
vraag laat zich niet zomaar aflezen of bepalen, waardoor er altijd sprake zal zijn van een inschatting 
en/of benadering. De wijze waarop dit geschiedt, kan per te onderscheiden vastgoedsegment 
verschillen. 

11 1 Bron: FGH Vastgoedbericht 2005; Geef Nederland de ruimte, FGH Bank, Leidseveer, maart 2005 
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De analyse van de vraag is evenals het aanbod een productanalyse. lnformatie over de 

omvang van de uiteindelijke vraag naar een bepaald product komt voort uit koppeling met 
locatiespecifieke aantallen uit het marktgebied (de doelgroepsegmenten uit stap 2). Voor het in kaart 
brengen van de vraag is het noodzakelijk om de doelgroepsegmenten (huishoudens) te kunnen 
koppelen aan producten (woningen). Het hanteren van standaard gebruikersvoorkeuren biedt hiertoe 
een oplossing. De vraagsegmenten voor woningbouw warden daarbij onderscheiden naar: 

• Prijsklasse; 

• Woningtype: 
Eengezins- / meergezinswoning; 
Koop I huur. 

Eenzelfde productsegmentering is veelal terug te vinden in informatie over concurrerende 
nieuwbouwprojecten of toekomstige aanbod. Daarmee kan op basis van een match tussen vraag en 
aanbod vervolgens de marktcapaciteit warden bepaald. Voor het inschatten van de vraag naar 
woningen op het moment van verkoop/verhuur, zal enerzijds rekening moeten warden gehouden met 
groeipatronen/veranderingen in de bevolkings- en huishoudensamenstelling en anderzijds met een toe
of afname van de vraag, ten gevolge van ender andere conjuncturele schommelingen. 

Het winkelvastgoed verdient een geheel andere aanpak. De vraag moet daar voomamelijk 
voortkomen uit de bindingskracht van het winkelcentrum en het aantal huishoudens binnen het 
verzorgingsgebied. 

I 

6.5.4 Stap 4: Bepalen van de aanbodomstandigheden in de markt 

Omdat het een onderzoek naar de marktsituatie op het moment van verkoop/verhuur betreft, 
moet niet alleen het recent gerealiseerde aanbod warden geanalyseerd, maar oak het te verwachten 
(concurrerende) nieuwbouwaanbod. Een projectontwikkelaar levert voornam~lijk nieuwbouwproducten. 
Gebruikers of consumenten van vastgoed maken een bewuste keuze wanneer het gaat om het wel of 
niet betrekken van een nieuwbouwobject. Oat dit slechts een deel van de woningzoekenden betreft, is , . 
van invloed op de omvang van de vraag, maar betekent voor de analyse van het aanbod dat in theorie 
alleen het nieuwbouwaanbod en recent opgeleverde projecten van belang zijn. 

De aanbod- en afzetgegevens van vergelijkbare objecten in (concurrerende) 
nieuwbouwplannen warden bepaald aan de hand van enkele informatiebronnen; te weten: verstrekte 
bouwvergunningen en bestaande en/of recent opgeleverde projecten van concurrenten. Uit gesprekken 
met ontwikkelaars komt naar voren dat zij slechts een inventarisatie van het aanbod op basis van 
bouwvergunningen niet verstandig achten omdat de planvorming zich dan al in een te ver gevorderd 
stadium van het ontwikkelproces bevindt. Kort daarna zal immers al begonnen warden met de 
bouwvoorbereiding. Door hen wordt dan ook aanbevolen om naast deze bouwvergunningen ook een 
inventarisatie te maken van alle bij de betreffende gemeente aanwezige stedenbouwkundige plannen. 
Voor de woningmarkt zijn deze plannen verzameld in een door de gemeente op te stellen "woonvisie". 
Een dergelijke dataverzameling moet informatie verschaffen over de hoeveelheid vierkante meters die 
zal warden toegevoegd, het prijzen, gebouwtypen en andere concurrerende marktkarakteristieken, 
zodat er een match kan plaatsvinden met de vraag. 

6.5.5 Stap 5: Evaluatie van de /ocatieaspecten alsmede de -beperkingen 

Het scheiden van de locatie- en aanbodanalyse heeft tot doel om de invloed van de locatie op 
de vraag te bepalen door middel van (binnenstedelijke) doelgroepgeschiktheid. Om de analyse van de 
locatie in stap 6 te kunnen matchen met de marktcapaciteit, zal de locatie gekwantificeerd moeten 
worden. Dit geschiedt aan de hand van een standaard vragenlijst waarbij locatiefactoren warden 
gewaardeerd. Afhankelijk van de waardering en het belang van de vraag ontstaat een locatieprofiel dat 
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per ontwikkellocatie kan varieren. Op basis van de weegfactor die per te onderscheiden segment of 
doelgroep aan de diverse locatiefactoren wordt toegekend, leidt dit op te stellen locatieprofiel tot een 
geschiktheidpercentage per onderscheiden doelgroep. Het kwalitatief beschrijven van de locatie 
gebeurt aan de hand van een vragenlijst met variabelen die onder te verdelen zijn in de volgende vijf 
hoofdgroepen 112

: 

• Geografische aspecten. Is er water of groen aanwezig en hoe zit het met, topografische problemen 
als de nabijheid van zware industrie, eventuele milieuproblemen etc.? 

• lnfrastructuur. Hoe zit het met de ontsluiting, hoe groot is de afstand ten opzichte van OV 
voorzieningen, uitvalswegen, etc.? 

• Voorzieningen. Hoe liggen welke voorzieningen? 

• Leefklimaat. Wat is de sociale structuur van de directe omgeving, veiligheid en zijn er problemen 
met de gemeenschap? 

• Imago. Wat is het imago van het gebied? 

Niet alle onderzoeksvariabelen uit deze hoofdgroepen zullen na enkele jaren nog steeds 
hetzelfde zijn. Het is aan de betreffende ontwikkelaar om aan de hand van beschikbare informatie een 
inschatting te maken van de situatie ten tijde van het moment van verkoop/verhuur. Het is immers deze 
toekomstige situatie - met bijbehorend locatieprofiel - die potentiele kopers/huurders doet beslissen om 
wel of niet voor de betreffende locatie te kiezen. 

6.5.6 Stap 6: Het koppelen van locatie-, vraag- en aanbodana/yse 

Pas na koppeling van vraag met aanbod is het mogelijk om uitspraken te kunnen doen over 
eventuele ontwikkelmogelijkheden 113

. Koppeling van vraag en aanbod geeft inzicht in de 
marktcapaciteit. In het geval van binnenstedelijke (her)ontwikkeling speelt de locatie een dusdanige rol 
van betekenis, "dat ook de locatiefactoren van invloed zijn op de bepaling van de uiteindelijke 
aanbevelingen"114

. De uit de locatie-analyse afgeleide geschiktheidpercentages per doelgroep zullen 
daarom nog warden gematcht met het resultaat uit de vraag-aanbodanalyse; de marktcapaciteit. 
Doordat de productsegmenten bij de vraaganalyse aan de hand van gebruikersvoorkeuren warden 
gekoppeld aan de doelgroepsegmenten, is het mogelijk om deze laatste match te laten plaatsvinden. 
De geschiktheidpercentages zijn namelijk gebaseerd op eenzelfde segmentering. 

6.6 Relatieschema marktonderzoek 

In de figuur 11 is een relatieschema herleid, dat op een schematische wijze de in de 
voorgaande paragraaf beschreven relaties weergeeft. Hoewel er geen rechtstreeks verband is 
getrokken tussen de doelgroepsegmentatie (stap 2) en het aanbod (stap 4), zal de wijze waarop het 
aanbod in kaart wordt gebracht, warden afgestemd op de vraag. Dit is nodig voor de match tussen 
vraag en aanbod; de marktopnamecapaciteit (eerste match uit stap 6). Voor deze match zal de vraag 
moeten warden gesegmenteerd naar productsegmenten, terwijl deze in eerste instantie uit gaat van 
doelgroepsegmenten. Door gebruik te maken van gebruikersvoorkeuren is het mogelijk product en 
doelgroep in elkaar te laten overlopen. 

De doelgroepsegmentering is van invloed op de vorm waarin het model uiteindelijk adviseert 
over het te ontwikkelen programma voor het moment van verkoop/verhuur. Het geeft daardoor niet 
alleen een ontwikkeladvies, maar herbergt tevens informatie over de kenmerken van potentiele 

112 Bron: Herontwikkeling binnenstedelijke gebieden, Stichting Bouwresearch, Rotterdam, juni 1999 
113 Bron: Voortgang verstedelijking VINEX, Ministerie van VROM. Den Haag, februari 2005 
114 Bron: Model: Derde kwartaalbericht 2005; PRIMOS verstedelijkingsgenerator, H. den Otter, ABF Research, Delft, oktober 
2005 
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kopers/huurders. lnformatie die bij het uitontwikkelen van de woningen tijdens de ontwerpfase van het 

ontwikkelproces van waarde kan zijn. In hoofdstuk 7 zal bij de keuze voor segmentatiefactoren 

daarvoor echter wel rekening moeten worden gehouden met deze gewenste output. 

De keuze voor een programma als resultante/product van het model in plaats van reeds 
ingevulde woon-, winkel- of kantoorconcepten/plannen (product-markt-combinaties) als uiteindelijke 

output, zit hem onder andere in het in de toekomst liggende moment van verkoop/verhuur. Met een 

vastgoedprogramma, voorzien van enkele kaders, worden weinig tot geen beperkingen opgelegd ten 

aanzien van de mogelijkheid om nieuwe concepten en/of andere toekomstige ontwikkelingen toe te 

passen. Doordat het ontwikkeladvies niet verbonden is aan vormgevingsaspecten als twee-onder-een
kappers, blijft er ruimte over om in te spelen op veranderingen. Mogelijkheden worden opengelaten en 

dat biedt een ontwikkelaar enige ruimtelijke-, maar ook financiele speelruimte. 

-------------------------~ 

! 
Vraag 

(Nieuwbouw) ~ 

I ~ 

Stap 3 - Hoofdstuk 8 

Aanbod 
(Nieuwbouw) ---.-

Stap 4 - Hoofdstuk 8 

Locatie-analyse 
~ 

~
I 
I 

Stap 5 - Hoofdstuk 8 

-------------------------1 
Stap 1: Afbakening I definitie 1 

----------- _...J L 

Marktcapaciteit 
Stap 6 Match 1 - Hoofdstuk 9 

l 
Optimaal 

te realiseren Doelgroepsegmenten 
programma Stap 2 - Hoofdstuk 7 

Stap 6 Match 3 
Hoofdstuk 9 

T 
(Binnenstedelijke) 

Locatiegeschiktheid ~ 
Stap 6 Match 2 - hoofdstuk 9 

In theorie kan met dit relatieschema voor elk van de onderscheiden vastgoedsegmenten het 

marktonderzoek worden beschreven. Het bepalen van de locatiegeschiktheid is evenals het bepalen 

van de omvang van de marktcapaciteit voor elk van de te onderscheiden vastgoedsegmenten van 

belang, wil men een uitspraak kunnen doen over het optimaal te realiseren programma. Voor al deze 

vastgoedsegmenten vormt het beschreven relatieschema dan ook de basis voor het marktonderzoek, al 
zal het eindresultaat er vanwege segmentspecifieke eigenschappen in geen van de gevallen hetzelfde 

uitzien. Desondanks is er sprake van een groot aantal overeenkomsten in de uitwerking. In de 

vervolghoofdstukken zal de uitwerking van stap 2,3,4 en 5 uit het marktonderzoek daarom niet voor alle 

drie de vastgoedsegmenten worden beschreven, maar slechts voor de woningmarkt. Voor de kantoren

en winkelmarkt wordt verwezen naar respectievelijk appendix A & B. In deze appendices worden voor 
deze twee vastgoedsegmenten de stappen uit het proces beschreven. 
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6. 7 lncidentele ontwikkelingen 

Het te ontwikkelen model zal gebaseerd warden op de werkwijze uit de bovenstaande figuur. 
Door de keuze voor het moment van verkoop/verhuur als tijdstip voor het te formuleren programma, 
ontstaat er een tijdsspanne die overbrugd moet warden. In deze tussenliggende periode kunnen er 
veranderingen optreden in de locatie- en vraagomstandigheden. Niet alleen ten gevolge van trends, 
maar oak naar aanleiding van ontwikkelingen op de locatie. In het model moet hier dan oak rekening 
mee warden gehouden. Aan de hand van de vergaarde data uit de diverse analyses, wordt een 
prognose gemaakt van de toekomstige situatie. Dit gebeurt door middel van forecasting (paragraaf 9.3). 
Het verloop van de patronen uit het historische datamateriaal wordt daarbij geextrapoleerd, zodat de 
toekomstige situatie kan warden benaderd. Trends warden gecontinueerd wanneer er vanuit wordt 
gegaan dat de resultaten van ingezette trends reeds terug te vinden zijn in het te gebruiken historische 
datamateriaal (vergrijzing, etc.). 

Naast deze te voorziene/in te schatten trends en/of veranderingen op locatie, kunnen zich 
echter oak een of meerdere incidentele of onvoorziene ontwikkelingen voordoen. In het geval van 
incidentele ontwikkelingen zal het voornamelijk gaan om ontwikkelingen op mesoniveau, maar af en toe 
oak op macroniveau. Omdat de realiteit modelmatig wordt benaderd, is het moeilijk om daarbij rekening 
te houden met alle mogelijk op te treden (incidentele) ontwikkelingen. Dit, terwijl zij wel van invloed 
kunnen zijn op de omvang van de vraag. 

Ter verduidelijking van een incidentele ontwikkeling die sterk van invloed is op de 
vraagaanbodverhoudingen, moet bijvoorbeeld warden gedacht aan een gemeente, die door een 
structurele toevoeging aan de infrastructuur (nieuwe snelwegen) een dusdanige groei mee zal (gaan) 
maken, waardoor een buitengewone toename van de vraag zal optreden. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld 
voor het vrijmaken van een locatie voor de toevoeging van een meer dan normale hoeveelheid 
industriegebied (provinciale/landelijke functie) . Dit zal een dusdanige toename in de locale 
werkgelegenheid met zich meebrengen, dat dientengevolge de groei en daarmee oak de vraag naar 
a.a. woningen en kantoren binnen de betreffende gemeente/regio buitengewoon zal toenemen. Een 
proportionele en/of constante groei of afname, behoeft daarentegen vanwege het trendmatige karakter 
niet apart te warden aangestipt. 

Om op dergelijke incidentele, maar oak onvoorziene ontwikkelingen in te kunnen spelen, zal er 
in het model de mogelijkheid moeten warden geboden om de mate van vraag bij te kunnen stellen naar 
inzicht van de gebruiker van het model. 

6.8 Analyseren praktijkrapporten 

De in de volgende hoofdstukken te behandelen onderzoeksvariabelen en segmentatiefactoren 
zijn net als het stappenplan de resultante van een aantal literatuur- en praktijkstudies. Voor de 
praktijkanalyse is gebruik gemaakt van een aantal bestaande markt(onderzoek)rapporten. De daarvoor 
gebruikte marktrapporten zijn in opdracht van BAM Vastgoed uitgevoerd door zowel makelaars als een 
adviesbureau. In al deze marktstudies betrof stationsgebied Eindhoven Zuid-Oost het te onderzoeken 
onderwerp. De projectcase waaraan het te ontwikkelen model oak getoetst zal warden. 

Het doel van deze praktijkanalyse is tweeledig . In de eerste plaats is getracht in kaart te 
brengen hoe dergelijke, daarin gespecialiseerde onderzoeksbureau's een vergelijkbaar marktrapport 
opbouwen. In de tweede plaats was het doel om na te gaan of er naast de uit de literatuurstudies 
achterhaalde aspecten nag typische praktijkfactoren waren, die meegenomen dienen te warden in de 
beschrijving van de voor een marktonderzoek relevante onderzoeksvariabelen. Er bestaat veel overlap 
tussen de verschillende rapporten. Om onnodige herhaling te voorkomen, zullen per rapport slechts de 
voor dit onderzoek relevante, opvallende en/of afwijkende aspecten warden aangestipt. Een deel van 
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de bevindingen is verwerkt in dit hoofdstuk en de komende hoofdstukken betreffende de 
doelgroepsegmentatie en onderzoeksvariabelen. 

6.8.1 Makelaars 

• ERA Makelaardij Ed Willems - NVM woningmarktconsultant 

Het rapport115 richt zich sterk op de beoordeling van het woningbouwprogramma (huur/koop, 
grootte en prijsklasse), zonder daarbij echt in detail te treden. Het is dan oak eerder een beschrijving 
van de geleverde input dan dat er echt sprake is van zelfgecreeerde output. De conclusies (t.a.v. 
locatie, fasering, vraag, etc.) zijn meer van algemene aard en als er al in detail wordt getreden of 
gebruik wordt gemaakt van waarderingssystemen, dan valt onderbouwing daarvan niet of nauwelijks 
waar te nemen. Wei wordt er nag gewezen op het prioriteitsbelang dat de gemeente stelt ten aanzien 
van concurrerende projecten als Strijp S. 

• MEEUS Nieuwbouw adviesteam 

Oak het rapport van MEEUS116 is volledig gericht op de woningmarkt. De nadruk ligt daarbij 
weliswaar op het marktonderzoek, maar het behandelt eveneens enkele andere marketingaspecten. 
Aan de hand van de vraag "Wie wil daar graag wonen" wordt een beeld met bijbehorende adviesprijzen 
geformuleerd, die zijn gebaseerd op basis van ·enkele - op dit moment in aanbouw zijnde -
referentieprojecten. Voor beantwoording van de gestelde vraag wordt een uitgebreide analyse gemaakt 
van het concurrerend aanbod, waarbij zeals gezegd ingegaan wordt op enkele marketingaspecten als 
uitstraling, concept en de wijze van promotie. 

Ongeacht het beoogde woonprogramma warden er geschikte doelgroepen geformuleerd: 
starters uit de leeftijd 25-35 jaar, eenpersoonshuishoudens tot 70 jaar en een beperkte hoeveelheid 40 
tot 50-ers. Oak in dit markt rapport ontbreekt hiervoor de onderbouwing in de vorm van een goede en 
gedetailleerde vraaganalyse, waardoor de keuze voor doelgroepen slechts gebaseerd is op 
locatiefactoren. Bij de locatie-analyse wordt er in dit rapport gewezen op mogelijke geluids- en 
trillingsoverlast van het treinverkeer en het station. 

• Jones Lang LaSalle 

Het onderzoeksrapport van Jones Lang LaSalle117 betreft een globale marktvisie gericht op de 
kantorenmarkt. Ondanks de globale insteek omvat het de voor een marktonderzoek benodigde 
informatie, met achtereenvolgens: het benodigde cijfermateriaal over de Eindhovense kantorenmarkt, 
een analyse van het concurrerend (nieuwbouw)aanbod en een locatie-analyse. Oak in dit rapport wordt 
reeds meegedacht met enkele marketingaspecten als de inpasbaarheid van het beoogde plan op de 
locatie. Bij de locatie-analyse gaat de doelgroepgeschiktheid echter niet verder dan profit en non-profit 
organisaties. 

Duidelijk is dat een dergelijke rapportage zeer bruikbaar is voor het in een later stadium verder 
uitontwikkelen van het aan de hand van marktonderzoek geformuleerde programma. Zo beschikt de 
makelaar over recente referentietransacties en adviseert hij omtrent de bepaling van de hoogte van de 
huurprijs. De visie verschaft met alleen een opnamecijfer voor 2003 wat weinig inzicht in de vraag, al 
valt dit waarschijnlijk oak toe te schrijven aan de globale insteek van het rapport. 

• DTZ Zadelhoff 
Oak aan DTZ is gevraagd een globale marktvisie af te geven over mogelijke 

kantoorontwikkeling op de locatie Eindhoven Zuid-Oost. Het heeft een rapport118 opgeleverd dat in 

115 Bron: Ontwikkeling stationsgebied Eindhoven, R.J. Bekkering, ERA Makelaardij Ed Willems, Eindhoven, juni 2004 
115 Bron: Marktrapport stationskwartier Eindhoven, P. Lammers; A. Brouwers, Meeus Nieuwbouw adviesteam, Eindhoven, juni 

2004 
117 Bron: Globale marktvisie stationsgebied Zuidoost in Eindhoven, J.EC.M. Martens, Jones Lang LaSalle, Eindhoven, mei 2004 
118 Bron: Ontwikkeling Stationszijde Zuid, DTZ Zadelhoff Research, Eindhoven, juni 2004 
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grate lijnen overeenkomt met de rapportage van Jones Lang LaSalle. Het verschil zit hem in het feit dat 
de DTZ rapportage wel in gaat op de aspecten die inzicht verschaffen in de vraagproblematiek, 
waardoor direct een completer beeld ontstaat. Zo wordt er een inschatting gemaakt van het 
opnameniveau van nieuwbouw en warden er oak nag eens vijf doelgroepen onderscheiden met 
bijbehorende vestigingsvoorkeuren en weegfactoren. Het rapport schiet daarentegen weer enigszins te 
kart wanneer het gaat om een duidelijke fasering in de tijd en de daaraan verbonden gevolgen ten 
aanzien van het concurrerend nieuwbouw aanbod. 

6.8.2 Adviesbureau's 

• ECORYS-Ko/pron 

Als adviesbureau met specifieke kennis op het gebied van vastgoedonderzoek, is ECORYS
Kolpron onder andere gespecialiseerd in het uitvoeren van marktonderzoeken. In de door hen 
opgestelde woningmarktstudie119 resulteert dit in een diepgaande analyse van de materie, waarbij er 
per hoofdstuk gefocust wordt op aspecten die grotendeels overeenkomstig zijn met het stappenplan. Dit 
resulteert in een uitgebreide, maar helder opgezette rapportage, bestaande uit een locatiebeschrijving, 
een analyse van de vraag- en aanbodzijde en enkele daaruit voortvloeiende conclusies. In de 
aanbodanalyse wordt de samenstelling van zowel het bestaande als het nieuwbouwaanbod in kaart 
gebracht aan de hand van de verdeling koop/huur, de verdeling eengezins/meergezins, bouwjaar, type 
opdrachtgever, transactieprijs naar prijsklasse en een beschrijving van de prijsontwikkeling. 

Bij de vraagzijde wordt inzicht verschaft in de samenstelling (financiele segmentatie) en 
ontwikkeling van de doelgroepen op de lokale woningmarkt. Vervolgens wordt op basis van 
inkomensgegevens via een theoretisch vraagmodel een indicatie gegeven van de jaarlijkse lokale vraag 
naar nieuwbouwwoningen, uitgesplitst naar eigendomsvormen en prijssegmenten. De exacte werking 
van dit theoretische model wordt niet prijsgegeven. Wei is duidelijk dat cijfermateriaal over 
verhuisgeneigdheid aan de basis ligt van deze berekening. Naast deze theoretische inschatting van de 
vraag naar nieuwbouwwoningen warden er nag twee benaderingswijzen onderscheiden. De eerste op 
basis van de jaarlijkse woningproductie in de afgelopen vijf jaar en de tweede aan de hand van de 
berekening van de gemiddelde verkoopsnelheid in het lopende jaar. Bij de conclusie warden deze 
resultanten gebruikt ter controle van de theoretisch berekende vraag. Oak wordt er aandacht besteed 
aan voorkeursprofielen, waarbij afhankelijk van het inkomen huishoudens in meer of mindere mate 
opteren voor nieuwbouw en koop of huur. 

Aan de locatie-analyse wordt in dit rapport niet veel aandacht besteed, al kan dat oak te maken 
hebben met de door BAM Vastgoed gemaakte keuzes ten aanzien van de informatiebehoefte, ten tijde 
van de opdrachtverstrekking. In een vergelijkbaar woningmarktonderzoek van ECORYS voor 
Stadsdonken Breda 120

, wordt de invloed van de locatie op de doelgroepgeschiktheid namelijk wel 
onderzocht. In dat rapport gebeurt dit aan de hand van enkele te onderscheiden leefstijlprofielen. 

6.8.3 Aanbevelingen praktijk 

Zander direct een oordeel te koppelen aan de behandelde makelaarsrapporten, valt op dat het 
een deel van de marktrapporten aan diepgang ontbeert. Diepgaand en locatiespecifieke informatie is, 
zo blijkt onder ander uit de ECO RYS rapporten, nodig wil het mogelijk zijn om het probleem modelmatig 
aan te pakken. Een reele vraaginschatting ontbreekt namelijk in de meeste gevallen, al kunnen de twee 
behandelde segmenten niet over een kam warden geschoren. Zo blijkt het voor de woningmarkt 
mogelijk om de omvang van de vraag te benaderen op basis van verhuisgeneigdheid cijfers, terwijl door 
een gebrek aan vergelijkbare informatie over de kantorenmarkt de jaartijkse opname een benadering 
geeft van de te verwachten vraag. Voor alle rapporten geldt dat in de conclusies weinig tot geen 

119 Bron: Woningmarktstudie Eindhoven TPG-locatie centrum, S. Groot, ECORYS-Kolpron, Rotterdam, mei 2005 
120 Bron: Woningmarktonderzoek /ocatie Stadsdonken Breda, ECORYS-Kolpron, Rotterdam, oktober 2003 
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concrete aanbevelingen over aantallen of specifieke doelgroepsegmenten (slechts grof) warden 
gedaan. De twee controleberekeningen uit de ECORYS rapportage verdienen de aanbeveling 
meegenomen te warden in de aanbodanalyse. Dit geldt eveneens voor de heldere opbouw van de 
rapportage, bestaande uit een locatie, vraag- en aanbodanalyse. 

6.9 Resume 

Onder marktonderzoek verstaat men het systematisch verzamelen en analyseren van 
gegevens die van belang zijn voor het vaststellen en oplossen van marketingproblemen. Het is gericht 
op die eigenschappen van de markt die een betrekkelijk blijvend karakter hebben, ofwel de 
marktstructuur. Marktonderzoek en marketing zijn twee verschillende begrippen. Zo omvat marketing 
het gehele proces dat leidt tot de formulering van een marketingstrategie, terwijl het marktonderzoek 
zich slechts richt op dat deel van het proces, dat de input moet opleveren die benodigd is voor de 
formulering van deze strategie. Op basis van een dataverzameling moet een ontwikkelaar kunnen 
bepalen "wat" men voor "wie" wil ontwikkelen en waarom. 

Marktonderzoek kan op verschillende manieren warden uitgevoerd. Verschillen zitten daarbij in 
de breedte van het onderzoek en de manier waarop de markt wordt benaderd. In het geval van 
binnenstedelijke (her)ontwikkeling gaat het om locatiespecifiek marktonderzoek. Het gebruik van 
locatiespecifieke cijfers en de invloed van de locatie op de doelgroepgeschiktheid is immers van groat 
belang voor het benaderen van de vraag. Het optimale vastgoedprogramma met een minimaal 
afzetrisico wordt hierbij gevonden door het marktonderzoek te benaderen vanuit de vraag van de 
consument. Daarvoor moet een locatie niet vanuit een reeds geformuleerd (globaal) ontwerp warden 
benaderd (markttechnische inpasbaarheid), maar dient er gekeken te warden naar alle mogelijke 
consumenten. Wanneer het probleem namelijk vanuit een reeds geformuleerd ontwerp wordt benaderd, 
leidt dit tot een afbakening en afname van het aantal mogelijkheden. De kans bestaat dat daardoor niet 
optimaal op de vraag wordt ingespeeld. Nadeel van deze consumentgerichte insteek is dat de 
hoeveelheid te verwerken informatie zeer uitgebreid wordt. 

Een marktonderzoek is in eerste instantie opgebouwd uit een vraag- en aanbodanalyse. In het 
geval van binnenstedelijke herontwikkeling speelt de locatie echter een dusdanige rol van betekenis, 
dat de locatie-analyse buiten de aanbodanalyse als aparte analyse wordt behandeld. De vraag
aanbodanalyse richt zich op het bepalen van de marktcapaciteit voor nieuwbouwproducten 
(kernactiviteit ontwikkelaars) . Het opstellen van een locatieprofiel maakt het vervolgens mogelijk om de 
locatiegeschiktheid voor de te onderscheiden doelgroepsegmenten te bepalen. Het geheel aan 
analyses en segmenten is weer te geven in het onderstaande relatieschema. 

--------------------------, 

Vraag (Nieuwbouw) 
Stap3 

Aanbod (Nieuwbouw) 
Stap4 

Locatie-ana/yse 
Stap 5 
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Hoofdstuk 6: Marktonderzoek 

Per vastgoedsegment wordt het marktonderzoek uitgevoerd aan de hand van zes stappen die 
naast de relaties zijn weergegeven in de bovenstaande figuur. Het schema vormt tevens de basis voor 
het te ontwikkelen model. Door de specifieke eigenschappen van elk vastgoedsegment zal dit schema 
er per segment anders uit komen te zien. Desondanks is er sprake van een groot aantal 
overeenkomsten in de uitwerking. In de vervolghoofdstukken zal de uitwerking van stap 2, 3, 4 en 5 uit 
het marktonderzoek daarom niet voor alle drie de vastgoedsegmenten worden beschreven, maar 
slechts voor de woningmarkt. Voor de kantoren- en winkelmarkt wordt verwezen naar respectievelijk 
appendix A & B. 

In het model meet voor de ontwikkelaar ruimte over blijven om de vraag ten gevolge van 
incidentele of onvoorziene ontwikkelingen te kunnen be"invloeden. Het wordt bij een modelmatige 
benadering van de realiteit immers zeer complex om rekening te houden met alle mogelijk op te treden 
(incidentele) ontwikkelingen. 
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7. Doelgroepen en segmentatie 

7.1 lnleiding 
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Het mengen en/of stapelen van functies (meervoudig ruimtegebruik) verbreedt het aantal te 
onderzoeken marktsegmenten binnen een project. Voor elk van de daarbij te onderscheiden 
vastgoedsegmenten zal moeten worden nagegaan of er een vraag naar ruimte op de locatie bestaat. 
Uit het relatieschema (paragraaf 6.6) valt af te leiden dat de omvang van de vraag enerzijds afhangt 
van de marktcapaciteit en anderzijds van het aantal huurders/kopers dat geschikt is voor de locatie. Het 
bepalen van het aantal locatiegeschikten en het bepalen van de omvang van de marktcapaciteit wordt 
pas mogelijk wanneer binnen elk marktsegment subgroepen worden onderscheiden. In paragraaf 7.2 
wordt uitgelegd dat doelgroepsegmentatie hiertoe een oplossing biedt. 

Voor de woningmarkt wordt in paragraaf 7.3 ingegaan op de verschillen in segmentatie tussen 
de productgerichte aanbodanalyse en de persoonsgerichte, kwalitatieve locatie-analyse en de wijze 
waarop deze twee doelgroepsegmenteringen gecombineerd kunnen worden. De hieruit voortvloeiende 
keuze voor een basissegmentatie wordt toegelicht in paragraaf 7.4. De vraag-aanbodanalyse is een 
productanalyse en vereist dientengevolge een doelgroepsegmentering die het onderscheiden van 
productgroepen mogelijk maakt. Deze productgroepen worden in paragraaf 7.5 op basis van sociaal
economische aspecten afgeleid uit de basissegmentatie.Voor het bepalen van de locatiegeschiktheid 
wordt deze basissegmentatie in paragraaf 7.6 verder opgesplitst naar leefstijlen. 

7.2 Verkenning 

Een doelgroep is voor de woningmarkt te omschrijven als: 

"een typering van een specifiek gedeelte van de bevolking, welke is samengesteld op basis van 
een clustering van overeenkomstige a/gemene eigenschappen, of kenmerken, met het oog daarop 

bepaalde activiteiten le verrichten, dan we/ deze personen te bereiken ten behoeve van het afzetten 
van goederen of diensten121

". 

Doelgroepen kunnen tot stand komen via verschillende invalshoeken voor de keuze van de 
gemeenschappelijke kenmerken. Het onderscheiden van doelgroepen gebeurt op basis van 
segmentatiefactoren die rekening houden met deze gemeenschappelijke kenmerken. Bij de keuze voor 

121 Bron: Dictaat: Commercieel Vastgoed 1, W.G. Keeris; I. I. Janssen; S.J.E. Maussen, Technische Universiteit Eindhoven, 
september 2000 
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een of meerdere segmentatiefactoren spelen ook de variabelen uit de locatie- en vraag-aanbodanalyse 
een rol. Zij moeten namelijk met elkaar verenigbaar zijn, teneinde de marktcapaciteit en 
locatiegeschiktheid te kunnen bepalen. Een goede afstemming tussen de doelgroepsegmentatie en het 
marktonderzoek is daarom vereist. 

Het uitvoeren van zowel een locatie- als vraag-aanbodanalyse dwingt tot een segmentatie 
waarbij harde (kwantitatieve) productfactoren en zachte (kwalitatieve) gebruikersgebonden factoren 
kunnen worden onderscheiden. Bij de bepaling van de locatiegeschiktheid voor toekomstige gebruikers, 
spelen zachte factoren als het imago van de locatie en geografische componenten een rol van 
betekenis. De vraag-aanbodanalyse daarentegen, richt zich - zeker in het geval van het 
woningvastgoed - voornamelijk op het te ontwikkelen product met harde kenmerken als prijs
/koopkrachtklassen, aantallen en productkenmerken (eengezins/meergezins, e.d.). Dit in tegenstelling 
tot de kantorenmarkt, waarbij koopkracht (of huur) wel belangrijk, maar ondergeschikt is aan de keuze 
ten aanzien van een locatie. In dat geval kan met een enkele segmentatie worden volstaan. 

Het verschil in benaderingswijze tussen de locatie- en vraag-aanbodanalyse (product vs. 
gebruiker) heeft het gebruik van meerdere, maar bovenal diverse segmentatiefactoren tot gevolg. Het 
bewerkstelligen van een doelgroepsegmentatie op basis van al deze (zowel harde als zachte) 
segmentatiefactoren leidt tot een veelheid aan subgroepen en een verregaande en onwerkbare 
opsplitsing. Om dit te voorkomen, wordt een gezamenlijke (segmentatie)basis gekozen, die vervolgens 
per analyse verder wordt opgesplitst aan de hand van de daarvoor relevante en analysespecifieke 
segmentatiefactoren. Het aantal doelgroepen wordt op deze wijze in toom en werkbaar gehouden. 
Deze gezamenlijke (segmentatie)basis wordt samengesteld uit de segmentatiefactoren die op zowel de 
locatie-, vraag- als aanbodanalyse van toepassing zijn. 

7.3 Doelgroepsegmentering woningmarkt 

De veelzijdigheid van een woningmarktonderzoek houdt direct verband met de 
(woning)consument. Segmentatiefactoren voor de basissegmentatie moeten dan ook gezocht worden 
in de persoon- en huishoudengebonden kenmerken van deze consumenUwoninggebruiker; de 
demografie. Een veelheid aan financiele, fysieke en sociale onderzoeksfactoren is namelijk direct 
verbonden aan de bevolkingssamenstelling en het daarop af te stemmen beleid. De leeftijdsverdeling 
en huishoudensituatie zijn daarbinnen de meest krachtige determinanten en worden daarom 
gehanteerd voor het opdelen van de huishoudens naar min of meer homogene marktsegmenten122

. 

Binnen een (homogeen) marktsegment kan vervolgens sprake zijn van verschillende leefstijlen. 
Een leefstijl uit zich vooral in de gerichtheid van het huishouden op het huiselijk bestaan of juist op 
activiteiten buitenshuis/in de directe omgeving, hetgeen samenhangt met een suburbane dan wel 
stedelijke orientatie van het huishouden 123

. Een leefstijlindeling is verenigbaar met een kwalitatieve 
beschrijving van de locatie en daarom zeer bruikbaar als aanvullende doelgroepsegmentering voor de 
bepaling van de geschiktheid van de locatie. Daarbij komen immers voornamelijk zachte, meer 
gevoelsmatige factoren aan bod. De vraag-aanbodanalyse daarentegen is een productanalyse, waarbij 
de prijs-/koopkrachtklassen van het aanbod maatgevend zijn. Afhankelijk van sociaal-economische 
eigenschappen als de hoogte van het huishoudinkomen is een huishouden er toe in staat te voldoen 
aan de gewenste koop-/huurprijs. Het zijn dan ook de sociaal-economische eigenschappen die een 
graadmeter vormen voor de keuzemogelijkheden van het huishouden op de woningmarkt. Binnen een 
bepaalde keuzemogelijkheid of segment komt vervolgens de invloed van de leefstijl tot uitdrukking. De 
volgende figuur geeft een globaal overzicht van de onderdelen die doorlopen worden bij het 

122 Bron: Woningmarktonderzoek Nijmegen 1999-2000, Dienst ontwikkeling en stedenbouw gemeente Nijmegen, Nijmegen, 
maart 2001 

123 Bron: Scriptie: "De afstemming tussen woningvraag en woningaanbod gemeten'; G.C.J. Tibosch, augustus 1994 
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segmenteren van doelgroepen voor het woningmarktonderzoek. In de volgende paragrafen zullen de 

individuele stappen verder uitgewerkt worden. 

Leefstijlen 
voor 

locatie-analyse 

Pragraaf 7.5 

Doelgroepsegmenten 
Schema: Stap 2 - Hoofdstuk 7 

Basissegmentatie 
Paragraaf 7.4 

7.4 Demografie als basissegmentatie 

Sociaal-economische 
aspecten voor 

vraag-aanbodanalyse 

Paragraaf 7. 6 

Demografie wordt algemeen gedefinieerd als de statistische beschrijving van een 
bevolkingsgroep, uitgevoerd door een demograaf, die studie verricht naar de samenstelling van de 
bevolking leeftijdsopbouw, naar ras, nationaliteit, beroep, et cetera124

. Het CBS beschikt hiertoe over 
een huishoudenmodel (Statline), dat is gebaseerd op demografische informatie. In dat model , dat 
toegankelijk is via internet125

, worden de basiselementen gevormd door het aantal personen naar 
leeftijd, opleiding en huishoudenposities: alleenstaand, samenwonend zonder kinderen, samenwonend 
met kinderen, eenoudergezin, etc. Omdat demografie volgens de definitie te veel als een 
"containerbegrip" wordt gezien, is er voor gekozen om slechts in te gaan op aspecten van de 
huishoudensituatie, die van invloed zijn op de bepaling van het woningprogramma en gelden als criteria 

voor de marktsegmentatie. 
Met het huishoudenmodel van het CBS kan voor elk willekeurig tijdstip de volledige regionale 

bevolkingsopbouw worden achterhaald, welke consistent is met het gekozen nationale demografische 
kader. Locatiespecifieke huishouden- en leeftijdinformatie is beschikbaar doordat in relatiematrices de 
relaties tussen personen in meerpersoonshuishoudens worden bijgehouden. Via die matrices wordt 
bovendien gezorgd voor consistentie in de huishoudenovergangen van personen van en naar 
meerpersoonshuishoudens. Gebruik van het deel van de demografische beschrijving betreffende de 
sociaal-economische aspecten, komt aan bod bij de vraag-aanbod-analyse. De demografische 
basissegmentatie vindt plaats aan de hand van de volgende aspecten: 

7.4.1 Lee'ftijdsopbouw van de wijklstad 

Leeftijdspecifieke kenmerken zijn van belang voor activiteiten, woonwensen en van invloed op 
de mogelijkheden van huishoudens. Daarnaast is de leeftijd een belangrijke indicatie voor de tijd die 
men per dag in een woning doorbrengt. De opbouw van de leeftijdssamenstelling verschilt per 
gemeente en is via het CBS te achterhalen. Afhankelijk van de analyse van de locatie, is het mogelijk 
om (deels) op basis van leeftijdssegmentatie en gezinssamenstelling de geschiktheid van een locatie 
voor een of meerdere doelgroepen te bepalen. Het onderscheidend vermogen van alleen deze 
demografische gegevens is echter niet voldoende. 

7.4.2 Huishoudensamenstelling 

Alie huishoudens in Nederland worden onderscheiden op basis van de aanwezigheid van 126
: 

124 Bron: Wikipedia, de vrije online encyclopedie. 
125 Bron: http://statline.cbs.nVStatWeb 
126 Bron: Scriptie: "De afstemming tussen woningvraag en woningaanbod gemeten''. G.C.J. Tibosch, augustus 1994 
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• Het aantal personen in een huishouden. Het aantal personen in een huishouden geeft een indicatie 
van de mate waarin verschillende activiteiten in een woning gepleegd en gecombineerd moeten 
kunnen warden 127

. Dit is voornamelijk van belang voor de productbepaling die kan warden afgeleid 
uit het te formuleren vastgoedprogramma. 

• Het al of niet aanwezig zijn van kinderen. Het al of niet aanwezig zijn van kinderen en het aantal 
bepaalt in hoge mate de leefstijl van een huishouden en heeft daardoor oak in ruimtelijke zin 
invloed op de geschiktheid van een locatie voor bepaalde doelgroepen. 

7.4.3 Opleidingsniveau 

Huishoudens met een hoog opleidingsniveau zijn door onderwijsdeelname en selectieve 
migratie in grotere getale vertegenwoordigd in stedelijke regio's. Een belangrijk deel van de sterke 
individualisatie in stedelijke gebieden zou zijn oorzaak vinden in het meer individualiserende gedrag 
van deze huishoudengroep(en). Dit concludeerde ABF Research in opdracht van VROM128

• Daarmee 
zou het opleidingsniveau van invloed zijn op de huishoudensamenstelling. Omdat gegevens over de 
huishoudensamenstelling reeds voor handen zijn, is het onnodig om de invloed van het 
opleidingsniveau op de huishoudensamenstelling verder mee te nemen. De toenemende 
individualisering is een trend die zich oak laat aflezen uit meerjarige reeksen ten aanzien van de 
huishoudensamenstelling. 

Statistisch informatie129 laat zien dat de koopkrachtmogelijkheden van een huishouden 
toenemen, naarmate de hoofdkostwinner een hogere opleiding heeft genoten. Omdat het 
huishoudenmodel van het CBS echter oak beschikt over inkomensgegevens is het onnodig om 
dergelijke informatie eerst af te leiden uit het opleidingsniveau. Gebruik van informatie over het 
opleidingsniveau is daarmee geschikt als indicator voor de huishoudensamenstelling en het 
besteedbaar inkomen, maar niet noodzakelijk, omdat de daaruit af te leiden informatie direct 
beschikbaar is. 

Huishoudensamenstelling 

Eenpersoonshuishoudens Meerpersoonshuishoudens 
Leeftijd 

Zander 1 2 3 of meer Zander 1 2 3 of meer 
kinderen kind kinderen kinderen kinderen kind kinderen kinderen 

O -10 jr. 0 0 0 0 0 0 0 0 

10-20 jr. 1269 22 3 0 216 4 0 1 

20-30 jr. 11689 340 148 36 4710 738 293 48 

30-40 jr. 7647 758 576 224 4396 2714 3504 1113 

40-50 jr. 4916 1025 784 266 2345 1913 4489 1976 

50-60 jr. 4660 819 227 49 5344 229 1534 477 

50-60 jr. 4332 267 24 5 6407 650 141 64 

70-80 jr. 5175 235 20 2 4661 208 22 7 

80-90 jr. 3474 119 9 2 1336 48 5 0 

90 > 558 26 2 2 60 1 0 0 

. I . . . . 
127 Bron: Deconcentratie vanuit zorginstellingen, P. Hooimeijer; A. Oskamp; G. Sogelee, ABF Research & RUU, Delft, april 2001 
128 Bron: Methodiek nota wonen, ABF Research, Delft, december 2000 
129 Bron: http://statline.cbs.nVStatWeb 
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Doe/groepen en segmentatie 

Wanneer gesegmenteerd wordt op basis van huishoudens en leeftijdssamenstelling ontstaat 
een matrix, bestaande uit 80 segmenten. In de voorgaande tabel130 is een voorbeeld basissegmentatie 
weergegeven, voorzien van locatiespecifieke gegevens uit Eindhoven. 

7 .5 Sociaal-economische aspecten 

Voor de vraag-aanbodanalyse wordt in eerste instantie uitgegaan van de basissegmentatie (80 
clusters) aan de hand van demografische variabelen. Eisen en wensen warden immers voor het 
overgrote deel bepaald door de levensfase waarin mensen verkeren (demografische situatie), maar 
tegelijkertijd voornamelijk beperkt door het gebrek financiele mogelijkheden om ze te realiseren 131

. 

Deze sociaal-economische randvoorwaarden spelen een belangrijke rol bij de productsegmentering en 
vraag-aanbodanalyse. Zij vormen immers een graadmeter voor de keuzemogelijkheden van het 
huishouden op de woningmarkt. 

De veranderingen die zich vanaf de jaren zestig voltrokken in de gezinscyclus, waren niet 
alleen van invloed op het sociale gedachtegoed over huwelijk, gezin, kindertal en zelfstandigheid, maar 
oak op de levensloop. Tegenwoordig maakt namelijk niet iedereen meer dezelfde levensloop door en 
warden vergelijkbare stappen niet meer op dezelfde leeftijd gezet. Dat geldt oak voor de ontwikkelingen 
op sociaal-economisch gebied. Het is weliswaar nag steeds zo dat men veelal pas over meer financiele 
mogelijkheden beschikt naar mate de leeftijd vordert132

, maar het is niet meer vanzelfsprekend dat 
jongeren een laag inkomen hebben en 50 plussers een hoog inkomen. De diversiteit aan combinaties is 
grater dan voorheen. Zo zijn er tegenwoordig oak mensen die al op jonge leeftijd over veel geld 
beschikken (tweeverdieners, erfgenamen, etc.). 

Door de toenemende diversiteit is het niet !anger gerechtvaardigd om gebruik te maken van een 
uit het standaard verloop van de levenscyclus afgeleidde inkomensverdeling. Het gebruik van leeftijd
en locatiespecifieke informatie over kapitaal en inkomen is daardoor vereist. Door gebruik te maken van 
locatiespecifieke informatie wordt een reeel beeld verkregen van de sociaal- economische situatie 
binnen een gemeente. Het huishoudenmodel van het CBS bevat per gemeente huishoudenspecifieke 
informatie over het inkomen. De huishoudenaantallen zijn daarbij verdeeld over 10 inkomensdecielen. 
Deze verdeling naar inkomensdeciel biedt in eerste instantie nag geen oplossing voor de sociaal
economische doelgroepsegmentering. De productsegmenten uit de vraag-aanbodanalyse betreffen 
immers woningprijzen en geen inkomensdecielen. Laatstgenoemden zullen daarom eerst om moeten 
warden gezet in koopkracht- en/of prijsklassen. Aan de hand van deze omgerekende klassenverdeling 
is het mogelijk om de 80 clusters uit de basissegmentatie verder op te splitsen. Door elk cluster op te 
splitsen in 10 koopkracht- en/of prijsklassen, wordt het onderscheidend vermogen van de 
basissegmentatie vergroot en ontstaat er een sociaal-economische doelgroepsegmentatie. 

7.5.1 Huidig besteedbaar inkomen in stad/op locatie 
Op provinciaal niveau kunnen afwijkingen in het inkomen ten opzichte van het landelijk 

gemiddelde behoorlijk verschillen, hetgeen met de volgende figuur133 wordt verduidelijkt. Het 
onderstreept dat er bij de (markt)analyse van een locatie zo veel mogelijk locatiespecifieke gegevens 
gebruikt moeten warden. Gebruik van gemiddelden leidt immers tot een algemeen beeld, terwijl tot doel 
is gesteld om tot een locatiegebonden ontwikkeladvies te komen. 

130 Bron: bffpllstatline.cbs nVStatWeb 
131 Bron: Woningbeboefte onderzoek 2002; beter tbuis in wonen, Ministerie van VROM, Den Haag, 2002 
132 Bron: Scriptie: "Binnenstedelijk wonen~ F. Putter, 2005 
133 Bron: www CPB.nf 
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De gemeentelijke inkomensverdeling kan warden herleid uit het huishoudenmodel van het 
CBS. Er wordt daarin een inkomensverdeling gehanteerd, waarbij de huishoudens in tien 
inkomensklassen zijn verdeeld (zogenaamde inkomensdecielen). De klassengrenzen van deze 
verdeling zijn bepaald door de huishoudens van geheel Nederland te rangschikken naar hoogte van het 
besteedbaar inkomen en in 10 gelijke groepen te verdelen. Deze landelijke inkomensgrenzen warden in 
de volgende figuur per deciel (10%-groep) vermeld. 

1e deciel minder dan € 12.700 6e deciel € 26.500-€ 30.900 
2e deciel € 12.700-€ 15.900 7e deciel € 30.900-€ 35.600 
3e deciel € 15.900-€ 19.200 Be deciel € 35.600-€ 41 .500 
4e deciel € 19.200-€ 22.600 9e deciel € 41.500-€ 51.100 
Se deciel € 22.600 - € 26.500 10e deciel € 51.100 en meer 

In het huishoudenmodel van het CBS (Statline) gaat het meest gedetailleerde informatieniveau 
over een gemeentelijke inkomensverdeling echter niet verder dan een procentuele verdeling over de 
inkomensdecielen (Tabel 2). 

~aag lnkomensdeciel Hoog~ 
~ .. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Standaard 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 

Eindhoven 11,8% 11,5% 10,7% 11,0% 10,5% 10,1% 9,2% 9,0% 8,9% 7,3% 

~ ' -........... ·-
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Statline voorziet daarmee niet in informatie over de gemeentelijke verdeling van de 
inkomensdecielen per leeftijdscategorie, hetgeen noodzakelijk is voor koppeling aan de 
huishoudenaantallen uit de (locatiespecifieke) basissegmentatie. Om dat probleem op te lossen, is 
gebruik gemaakt van een landelijke standaardverdeling in procenten uit de Gemeentelijke Basis
Administratie persoonsgegevens (GBA). In bijlage 4 is deze standaardverdeling uit het GBA 
weergegeven134

. Op basis van de procentuele afwijkingen in de inkomensverdeling (tabel 2) is een 
verrekende inkomensverdeling per leeftijdscategorie voor Eindhoven herleid. Ook voor andere 
gemeenten is het op deze wijze mogelijk om aan de hand van de verdeling per inkomensdeciel een 
gemeentespecifieke inkomensverdeling op te stellen. 

De voor de vraag-aanbodanalyse benodigde productklassen kunnen warden afgeleid uit de 
koopkrachtmogelijkheden van de huishoudens. De koopkracht wordt benaderd op basis van het 
inkomen en een aanname voor het eigen vermogen. Ook is er informatie nodig over de aan het 
inkomen verbonden belastinggroep en de te hanteren hypotheekfactor. Door de inkomensdecielen om 
te zetten in prijs-/ koopkrachtklassen, kan er onderscheidt warden aangebracht in de vraagberekening. 
Door dezelfde prijscategorieen vervolgens ook bij de aanbodanalyse toe te passen, sluit de financieel
economische doelgroepsegmentatie aan op de resultaten uit de vraag-aanbodanalyse. Het match~n 
van de resultaten uit beide analyses wordt daardoor mogelijk. 

7.5.2 Hypotheekfactor 
Het merendeel van de huizenkopers zal in eerste instantie een hypotheek moeten afsluiten 

alvorens zij er toe in staat zijn om een huis te kopen. De hoogte van deze te verkrijgen hypotheek 
(factor van het inkomen) is niet voor iedereen hetzelfde en hangt af van het inkomen. Hoe hoger het 
inkomen, hoe grater het deel dat per jaar besteed kan warden aan duurzame goederen. Voor het 
verkrijgen van een hypotheek wordt hiertoe een factor gehanteerd ten opzichte van het bruto 
jaarinkomen. Bij een laag inkomen bedraagt deze factor 3 a 3,5 keer het bruto jaarinkomen. Ten 
opzichte van een hypothecaire lening moet een koopwoning immers afbetaald kunnen warden. Is het 
inkomen gemiddeld tot hoog, dan bedraagt deze factor 4 tot 5 keer het jaarinkomen. Bij een 
(gezamenlijk) topinkomen (groep 9 en tien) kan de factor zelfs nog iets hoger liggen 135

. Ontwikkelaars 
dienen ondanks deze informatie enige voorzichtigheid te betrachten. Zij mogen zich op basis van dit 
cijfer niet rijk rekenen door te hoge waarden te hanteren. 

7.5.3 Eigen vermogen 
Naast het inkomen, beschikken consumenten per huishouden in de meeste gevallen ook nog 

over een eigen vermogen in de vorm van een spaartegoed, aandelen, overwaarde van het huis 
(doorstromers) , opties of iets dergelijks. Naarmate het inkomen per huishouden hoger ligt, zal de 
hoeveelheid van het opgespaarde eigen vermogen ook toenemen. De omvang van dit eigen vermogen 
is van invloed op de koopkracht, de hypothecaire mogelijkheden en/of de te dragen maandhuur. De 
hoeveelheid van het eigen vermogen kan echter binnen eenzelfde salarisgroep ook zeer uiteenlopen. 
Het is namelijk zeer afhankelijk van de leefstijl van de betreffende personen. Vermogensgegevens zijn 
bijvoorbeeld bij het CBS wel voor handen, maar niet gekoppeld aan een bepaalde inkomensgroep. 
Desondanks is het voor de bepaling van de koopkracht belangrijk om toch een inschatting te maken 
van het eigen vermogen. Vandaar dat hiervoor een aanname wordt gedaan, waarbij per salarisgroep 
het eigen vermogen in de eerste vijf groepen toeneemt met een bedrag van 5000 euro, beginnend met 
een vermogen van 10.000 euro voor de eerste salarisgroep. Voor de laatste vijf groepen is vervolgens 

134 Bron: Ontwikkeling en toepassing van indicatoren van sociaal-economische status binnen het Gezondheidsstatistisch 
Bestand, A.E. Kunst; J.A.A. Dalstra; V. Bos; J.P. Mackenbach; F.W.J. Otten; J.J.M. Geurts, Erasmus MC en Centraal 
Bureau voor de Statistiek, Rotterdam, november 2005 

135 Bron: Amstelgeld, specialist in hypotheken en leningen, 2006 
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een toename van 10.000 euro per inkomensgroep aangenomen. De volgende tabel laat zien hoe het 
mogelijk is om op basis van deze sociaal-economische aspecten de koopkracht voor woningen per 
inkomensgroep te berekenen. 

Koopkrachtbepaling op basis van het besteedbaar inkomen CBS 2004 

CBS groepen besteedbaar Belasting- Bruto Hypotheek- Aanname eigen 
Koopkracht inkomen druk inkomen factor vermogen 

1° groep Minder dan € 12.700 33,55% € 17.500 3 € 10.000 €62.500 

2° groep € 12.700 -€ 15.900 33,55% € 21.520 3 € 15.000 € 79.560 

3° groep € 15.900 -€ 19.200 40,5% € 29.496 3 € 20.000 € 108.487 

4° groep € 19.200 - € 22.600 40,5% € 35.126 3,5 € 25.000 € 147.94.1 

5° groep € 22.600 -€ 26.500 40,5% €41.261 3,5 € 30.000 € 174.412 

6° groep € 26.500 -€ 30.900 40,5% € 48.235 3,5 € 40.000 € 208.824 

7° groep € 30.900 -€ 35.600 42% € 57.328 3,5 € 50.000 € 250.647 

8° groep € 35.600 - € 41.500 42% € 66.466 4 € 60.000 € 325.862 

9° groep € 41. 500 - € 51. 100 42% € 79.828 4 € 70.000 € 389.310 

10° groep € 51.100 en meer 52% € 125.000 4 € 80.000 € 580.000 

r:i.:_11_:i;r.J"irr.,. . , -

De gehanteerde belastingdruk staat gelijk aan het op dit moment geldende tarief 
inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen voor box 1: het belastbaar inkomen uit werk en 
woning 136

. 

Uit de wijze waarop de koopkracht voor woningen wordt bepaald, valt af te leiden dat variatie in 
de hypotheekfactor en/of het eigen vermogen leidt tot behoorlijke verschuivingen in de 
koopkrachtmogelijkheden per inkomensgroep. De keuze voor een bepaalde waarde van deze 
variabelen werkt door in de vraag-aanbodanalyse, omdat de koopkrachtklassen voor deze analyse als 
segmentatiefactor wordt gebruikt. Mede daardoor is het goed mogelijk dat er in het geval van 
veranderende omstandigheden oak andere waarden voor deze variabelen aangenomen dienen te 
warden. Het is daarom belangrijk om in het model variabele invoervelden op te nemen, zodat een 
ontwikkelaar de mogelijkheid wordt geboden in te spelen op kansen en bedreigingen. 

De hoogte van de rente die over een hypotheek moet warden betaald, is op dit moment van 
kleine invloed op de hypotheekfactor. Bij een zeer hoge rente zal de hypotheekfactor echter naar 
beneden moeten warden bijgesteld. Het deel van het inkomen dat besteed kan warden aan duurzame 
goederen is dan immers kleiner. 

Een op dit moment veel besproken onderwerp vormt het eventueel afschaffen of beperken van 
de hypotheekrente-aftrek. Door de onzekerheid en het incidentele karakter van deze ontwikkeling, is 
het zeer complex om de invloed hiervan te verwerken in het model. Naar verwachting leidt het 
afschaffen van de hypotheekrente-aftrek zonder enige vorm van compensatie, op termijn tot een sterke 
daling van de gemiddelde verkoopprijs van de woningen tot mogelijk 30% 137

. Dit zal van grate invloed 
zijn op het eigen vermogen. Daarnaast zullen alle woningbezitters hun netto woonlasten sterk zien 
stijgen, hetgeen waarschijnlijk tot gevolg heeft dat men minder risico zal nemen bij het aanschaffen van 
een nieuwe woning en dientengevolge een minder hoge hypotheek zal afsluiten. Opname hiervan in 

136 Bron: Boxen en heffingskortingen in de inkomstenbelasting, Belastingdienst, Ape/doom, augustus 2004 
137 Bron: Persbericht: "Beperking hypotheekrenteaftrek dramatisch voor woningmarkt'; NEPROM, Voorburg, september 2005 
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het model is lastig, maar het bieden van een mogelijkheid tot variatie in bijvoorbeeld de hypotheekfactor 

is wel mogelijk. Een ontwikkelaar kan zo, wanneer nodig, naar eigen inzicht inspelen op dergelijke 
kansen en bedreigingen. 

7 .6 Leefstijlen 

De gezinscyclus vormde lange tijd het uitgangspunt bij uitstek om huishoudens te typeren 138
. 

De gezinscyclus is de fasering van het traditionele levenspatroon, gebaseerd op leeftijd, burgerlijke 
staat en gezinsgrootte. De basissegmentatie verdeelt, vergelijkbaar met de gezinscyclus, een 
gemeente aan de hand van demografische informatie over 80 clusters (zie voorgaande figuur). Het is 
mogelijk om op basis van deze demografische clusters uitspraken te doen over onder andere de 
locatiegeschiktheid. Zo zullen gezinnen (met kinderen) tussen de 40 en 50 jaar bij voorkeur niet in het 
centrum van een stad wonen, terwijl alleenstaanden tussen de 20 en 30 jaar daar veelal de voorkeur 
aan geven. Evenals bij de vraag-aanbodanalyse en de daaraan verbonden sociaal-economische 
segmentering, wordt voor de locatie-analyse in eerste instantie uitgegaan van de basissegmentatie (80 
clusters) aan de hand van demografische variabelen. Het onderscheidend vermogen van deze 
huishoudenverdeling is gezien de huidige maatschappelijke normen echter te beperkt. 

Vanaf de jaren zestig voltrokken zich ingrijpende veranderingen in het denken over huwelijk, 
gezin, kindertal en zelfstandigheid, hetgeen heeft geleid tot een ongekende diversificatie van 
huishoudens. Leefstijlsegmentatie brengt hierin vereenvoudiging aan, omdat per leefstijl een soort 
brede kapstok wordt gevormd, waaraan diverse aspecten kunnen warden opgehangen. Op deze wijze 
kan een eenvoudige huishoudtypologie warden geformuleerd, waarin de genuanceerde werkelijkheid 
tot zijn recht komt1 39

. Elk cluster uit de basissegmentatie zal dan oak aangevuld warden met eenzelfde, 

maar verdergaande leefstijltypering die het beoordelen van zachte factoren mogelijk maakt. 
Het gebruik van leefstijlen moet leiden tot een sterker consumentenbewustzijn en tevens 

inzichtelijk maken welk deel van de verhuisgeneigde bevolking op de betreffende locatie zou willen 
wonen. De vragen: "wie is de consument en wat beweegt hem/haar eigenlijk", zijn van belang voor het 
marktonderzoek. Oak later in het ontwikkelproces kan leefstijlonderzoek van nut zijn. Door 
beantwoording van de vraag "op welke wijze kan ik datgene bieden waar de consument om vraagt en 
hoe bereik ik de consument" wordt informatie verschaft ten aanzien van het marketingproces en 
productvorming. Die vraagstelling valt echter buiten het marktonderzoek. 

Standaardonderzoek binnen de woningmarkt, zoals het Woning Behoefte Onderzoek (WBO), 
biedt zicht op de gewenste woonsituaties. Spanningen op de woningmarkt kunnen daarmee warden 

geanalyseerd, maar het WBO is beperkt in de mate waarin zij consumentengedrag kan analyseren en 
voorspellen. Tegen deze achtergrond zijn Kolpron Consultants en MarketRespons Nederland vanaf 
1997 bezig met een nieuw type consumentenonderzoek in de woningmarkt onder de naam 
Woonbeleving 2000140

. In dit rapport wordt (naast levensfase en koopkracht) gebruik gemaakt van een 
doelgroepindeling aan de hand van het psychografische profiel141 van de consument ("de leefstijl")142

. 

Het is niet het enige rapport dat gebruikt maakt van een leefstijlsegmentatie. Uit tal van 
onderzoeken zijn leefstijlindelingen te achterhalen die allen in theorie bruikbaar zijn voor het te 
ontwikkelen model. Toch is gekozen voor deze leefstijlindeling vanwege de volgende drie redenen: 

• Het rapport bevat per leefstijl een uitgebreide beschrijving. Uit deze beschrijving kan door middel 
van een weging warden afgeleid hoeveel belang per leefstijl wordt toegekend aan een locatiefactor. 

138 Voor meer informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar figuur 5 uit paragraaf 4. 3. 2 
139 Bron: Scriptie: "De afstemming tussen woningvraag en woningaanbod gemeten'; G.C.J. Tibosch, augustus 1994 
140 De onderzoekstechnologie random woonbeleving is inmiddels vanuit Ko/pron Consultants en MarketResponse Nederland 

ondergebracht in The SmartAgent® Company te Amersfoort. 
141 Psychografisch profiel: Hoe staat iemand in het /even? Welke attitude heeft hij/zij ten opzichte van bepaalde onderwerpen. 
142 Bron: Rapport woonbe/eving 2000, The SmartAgent® Company, Amersfoort, december 2000 
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• Daarnaast bevat het onderzoek per leeftijdsklasse (om de 10 jr.) informatie over de 
leefstijlverdeling, hetgeen vereist is voor de aansluiting op de basissegmentatie. 

• De zes onderscheide leefstijlen weerspiegelen een evenwichtige verdeling uit de samenleving. 

In woonbeleving 2000 wordt de locatie benaderd middels analyse en clustering van 
verschillende locatiefactoren tot woonmilieus, bezien door de ogen van de consument, welke benaderd 
wordt middels de BSR-techniek143

. Deze techniek is gericht op het verkrijgen van inzicht in motieven en 
behoeften van doelgroepen (values). BSR is een segmentatiemodel dat uitgaat van de fundamentele 
behoefte van consumenten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een uitgebreide segmentatiebatterij 
(zogenaamd semantische differentiaal144

) die inzicht verleent in die behoeftestructuur en in de 
gedragingen die daar het gevolg van zijn. Aan de respondenten (2.633 in totaal) is gevraagd zichzelf 
als persoon te typeren in de context van het wonen. Hierbij kwamen 140 aspecten aan de orde. De 
clusters kunnen vervolgens weergegeven worden in een ruimte, de BSR ruimte, zodat de verbanden -
overeenkomsten en verschillen - tussen de clusters zichtbaar worden. De BSR-ruimte woonbeleving 
wordt gevormd door twee onderliggende abstracte dimensies: 
1. Sociologische dimensie (horizontaal), ego-orientatie versus groepsorientatie 
2. Cultuurdimensie (verticaal), non-conformistisch/a-normatief versus conformistisch/normatief. 

Succesvolle 
Carriere 

Eigenzinnig 

Dynamische 

lndividualisten (15%) 

Sportiviteit 

Zelfverzekerd 

Vrijheid e Ongebondenen (12%) 

Tegendraads 

normatief 

Traditionele gezin 

Stille Luxe (18%) 
Huiselijkheid 

e Samenlevers (17%) 

Passiviteit 

A Verankerden 

- (21%) (Q 

a 
Geborgenheid .g 

AfhankellJkheld 
Terugtreders (17%) 

a-normatlef 

Uit bovenstaande figuur145 valt op te maken dat door SmartAgent® Company zes 
consumentenclusters worden onderscheiden op basis van de BSR-ruimte. De zes, hieronder 
benoemde consumentenclusters zijn daarom allen op eigen wijze te typeren. Met het bijstaande 

143 BSR staat voor Brand Strategy Research. Een segmentatiemodel, ontwikkeld door MarketResponse Nederland, dat inzicht 
biedt in motieven, behoeften en wensen van nader bepaalde doelgroepen. Een in binnen- en buitenland ruim toegepast 
onderzoek ten behoeve van het positioneren van productenlmerken en het ontwikkelen van marketingstrategieen. 

144 Semantisch differentiaal: een vraagtechniek om ten aanzien van een houding tot een schaalindeling te komen waarbij aan de 
ondervraagde een aantal woordparen voorgelegd worden waarbij elk van de woordparen een tegenstelling betreft. 

145 Bron: Rapport woonbeleving 2000, The SmartAgent® Company, Amersfoort, december 2000 
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percentage wordt het aandeel van de in totaal 2633 ge"interviewden weergegeven. Voor een volledige 

beschrijving met bijbehorende kenmerken wordt verwezen naar bijlage 3. 

• Ongebondenen : Vrijheid, tegendraads, eigenzinnig 12 % 

• Dynamische lndividualisten : Succesvolle carriere, sportiviteit 15 % 

• Samenlevers : Huiselijkheid, (sportiviteit) 17 % 

• Stille Luxe : Huiselijkheid, Traditionele gezin 18 % 

• Verankerden : Geborgenheid, huiselijkheid 21 % 

• T erugtreders : Afhankelijkheid, passiviteit 17 % 

Elk cluster uit de basissegmentatie zal, gelijk de omvang per leeftijdsklasse, in het model 
verder opgesplitst warden naar de bovenstaande 6 leefstijlen. Op basis van de bijbehorende 

wegingsprofielen per leefstijl, te zien in bijlage 5.2, kan door middel van een locatie-analyse een 
doelgroepgeschiktheid warden afgeleid. 

7.7 Resume 

Een doelgroep is te omschrijven als een typering van een specifiek gedeelte van de bevolking, 
welke is samengesteld op basis van een clustering van overeenkomstige algemene eigenschappen of 

kenmerken. Het onderscheiden van doelgroepen gebeurt op basis van segmentatiefactoren die 
rekening houden met deze gemeenschappelijke kenmerken. Het uitvoeren van zowel een locatie- als 

vraag-aanbodanalyse dwingt tot een segmentatie waarbij harde (kwantitatieve) productfactoren en 
zachte (kwalitatieve) gebruikersgebonden factoren kunnen warden onderscheiden. 

Gebruik van alleen het anderscheidend vermogen van demagrafische gegevens als enige 
segmentatiefactar is daarvaor niet voldoende. Er zal daarom voor de woningdoelgraepen een 

gezamenlijke demagrafische (segmentatie)basis warden apgesteld, van waaruit vervolgens per analyse 

een doelgroepsegmentatie zal warden herleid op basis van de daarvoor relevante en te bepalen 

segmentatiefactoren. De basissegmentatie is apgebauwd uit de volgende twee segmentatiefactaren: 

• Leeftijdscategariesering 

• Huishaudensamenstelling 
Voor de lacatie-analyse wordt deze basissegmentatie aangevuld met een zestal leefstijlen, 

weergegeven in de volgende figuur. Voor de vraag-aanbadanalyse wardt als aanvullende 

segmentatiefactor gebruik van saciaal-ecanomische informatie (besteedbaar inkomen en eigen 
vermagen), op basis waarvan een tiental kaapkracht-/prijsklassen warden anderscheiden. 

-------------------------~ 
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8. Onderzoeksvariabelen 

8.1 lnleiding 

Met het uitvoeren van een marktonderzoek tracht men aan de hand van een locatie- en een 
vraag-aanbodanalyse een tweetal vraagstukken op te lessen. Het eerste vraagstuk betreft de omvang 
van de marktcapaciteit. Het tweede vraagstuk meet inzicht verschaffen in het aantal huurders/kopers 
dat geschikt is voor de locatie. De vorm waarin antwoord wordt gegeven op deze vraagstukken hangt af 

van de doelgroepsegmentatie. De doelgroepsegmenten omvatten informatie over de samenstelling van 
een bepaalde gemeente. De locatie en de vraag-aanbodanalyse hebben vervolgens tot doel om de 
aantallen uit deze segmenten te bewerken zodat duidelijk wordt voor hoeveel huishoudens er 
marktcapaciteit bestaat op de betreffende locatie. 

In de paragrafen 8.2 en 8.3 wordt een toelichting gegeven op respectievel ijk de vraag- en 
aanbodanalyse. Bij de vraaganalyse wordt in gegaan op de onderzoeksvariabelen die gebruikt worden 

voor de bewerking van de gegevens uit de sociaal-economische doelgroepsegmentering. Paragraaf 8.4 
behandelt de variabelen uit de locatie-analyse, die berust op een kwalitatieve analyse van verschillende 
aspecten van de locatie en de directe omgeving. 

8.2 Vraaganalyse 
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De omvang van de vraag wordt afgeleid uit behoefte van consumenten en/of gebruikers aan 
nieuwbouwproducten (op de betreffende locatie)146

. Deze behoefte aan nieuwbouwproducten laat zich 

echter niet zomaar aflezen of bepalen, waardoor er altijd sprake zal zijn van een inschatting en/of 
benadering. Afhankelijk van de te benaderen vraag zal na een analyse van het aanbod kunnen worden 
geconcludeerd in welke segmenten er ruimte bestaat. Ruimte in een bepaald segment biedt 
mogelijkheden voor vastgoedontwikkeling, zonder dat er sprake is van (afzet)risicoverhogende 
omstandigheden ten gevolge van concurrentie. Het kunnen inschatting van de vraag is daarom 
essentieel. Om een uitspraak te kunnen doen over de toekomstige vraag ten tijde van het moment van 
verkoop/verhuur, zal een benadering van de vraag geextrapoleerd moeten worden. Dit om de periode 
tussen het marktonderzoek en het moment van verkoop/verhuur te overbruggen. Pas dan ontstaat een 
reeel beeld van de vraag. In deze tussenperiode speelt met name de veranderende conjuncturele 
situatie een rel (macro-economische factor) . 

Het is van belang om bij het achterhalen van gegevens over de vraag-aanbodsituatie gebruik te 
maken van zo veel mogelijk waarheidsgetrouw datamateriaal. Oat betekent dat (wanneer mogelijk) 

gezocht dient te worden naar locatiespecifieke informatie. Is dit niet verkrijgbaar, dan meet uit worden 

146 Bron: FGH Vastgoedbericht 2005; Geef Nederland de ruimte, FGH Bank, Leidseveer, maart 2005 

70 C.P.Claus 



Onderzoeksvariabelen 

gegaan van het daarop volgende laagste niveau. De vraag zal voor de woningmarkt warden benaderd 

door het aantal verhuisbewegingen per gemeente en leeftijdscategorie in kaart te brengen. Op basis 
van locatiegebonden aantallen uit de sociaal-economische (doelgroep)segmentatie met 

koopkrachtklassen, kan per segment het aantal potentiele kopers/huurders warden afgeleid. Alvorens 
deze vraaganalyse te kunnen uitvoeren is echter inzicht vereist in het aantal verhuisbewegingen. 

8.2.1 Verhuisgeneigdheid 
De verhuisgeneigde huishoudens/woningzoekenden komen niet willekeurig op de woningmarkt 

terecht. Er moet iets gebeuren om ze aan te zetten tot het zoeken van een woning. Dit wordt oak wel 

"een trigger" genoemd. Voorbeelden van triggers zijn: gaan samenwonen, echtscheiding, 
baanverandering, geboorte van een kind, beginnen met een opleiding, etc. Het optreden van triggers 

gebeurt niet op willekeurige momenten, maar hangt nauw samen met leeftijd en/of levensloop. De 
triggers leiden er toe dat er in de kenmerken van een huishouden iets verandert, waardoor de huidige 

woonsituatie niet meer aansluit bij de woonwensen. Hieruit ontstaat de wens om te verhuizen147
. Vooral 

in de meest dynamische periode, tussen 18 en 30 jaar, zijn de kansen op veranderingen in het 

huishouden groat. 
De verandering in omstandigheden geeft aanleiding tot het zoeken van een nieuwe 

woonruimte, waardoor personen verhuisgeneigd raken148
. Het is deze groep verhuisgeneigde 

huishoudens die verantwoordelijk is voor het optreden van "vraag", ongeacht de daarvoor 
verantwoordelijke "trigger". Volgens de definitie van het CBS is iemand verhuisgeneigd als men de 
vraag: 'Wilt u binnen twee jaar gaan verhuizen", met "ja" heeft beantwoord. Bij beantwoording van die 
vraag wordt onderscheid gemaakt in een vijftal categorieen, te weten: "misschien (47%), wil wel maar 
vind niets (7%), beslist wel (35%), gaat verhuizen (8%) en moet verhuizen (3%)". Het betreft een totaal 

van ruim 2,3 miljoen Nederlanders. 
Het gebruik van bovenstaande percentages kent echter de nodige nadelen. Zo betreffen het in 

de eerste plaats landelijke cijfers, terwijl wordt getracht het onderzoeksniveau zo veel mogelijk door te 
voeren tot op gemeenteniveau. Ten tweede zegt deze procentuele verhouding niets over de mate 
waarin de diverse huishoudengroepen verhuisgeneigd zijn, hetgeen voor koppeling aan een 
inkomensverdeling echter wel van belang is om in een vervolgstadium uitspraken te kunnen doen over 

prijsklassen. Als laatste en derde punt kunnen er de nodige twijfels warden geplaatst bij het antwoord 
"misschien", dat door bijna de helft van alle respondenten werd afgegeven. Ter aanname zou dit 
gelijkmatig kunnen warden opgesplitst in enerzijds "ja" en anderzijds "nee", maar mede door het grate 
aandeel (47%) komt dat de betrouwbaarheid van de respons niet ten goede. Vandaar dat de 
verhuisgeneigdheid beter bepaald kan warden aan de hand van de daarop van invloed zijnde 

variabelen, de verhuisbewegingen, die wel per gemeente te achterhalen zijn. 
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147 Bron: Methodiek nota wonen, ABF Research, Delft, december 2000 
148 Bron: Methodiek nota wonen, ABF Research, Delft, december 2000 
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De verhuisgeneigdheid bestaat uit binnengemeentelijke verhuizingen en inkomende en/of 
uitgaande migratie. lnkomenden zijn veelal starters en uitgaanden zijn doorgaans gearriveerden die 
ervoor kiezen de stad te verlaten om in een rustigere randgemeente te gaan wonen. Gevolg van deze 
bewegingen is dater koopkracht verloren gaat. Een probleem waar voornamelijk de grote steden mee 
worstelen. Voor de vraagbepaling aan de hand van verhuisbewegingen vormt dit verlies aan koopkracht 
echter geen issue. Daarvoor zijn in principe alleen het aantal inkomende en interne verhuizingen van 
belang. Uitgaanden kiezen immers voor een woning buiten de betreffende gemeente. Via Statline van 
het CBS kan per gemeente, per leeftijdscategorie voor de afgelopen jaren het aantal inkomende en 
interne verhuizingen worden achterhaald. Gedeeld door het totaal aantal personen in een 
leeftijdscategorie levert dit een leeftijdsgebonden percentage voor de verhuisgeneigdheid op. Omdat uit 
deze informatie reeksen kunnen worden herleid, is extrapolatie naar het moment van verkoop/verhuur 
mogelijk. 

Verhuisgeneigdheid - Eindhoven 2005 

Leeftijdscategorie 

0- 10 10- 20 20- 30 30- 40 40- 50 50- 60 60- 70 70- 80 80- 90 90> 

Percentage - 13,0% 29,2% 14,6% 7,5% 4,3% 4,6% 4,4% 7,0% 20,5% 

{fit1 .• -~ >!'Tc~ 

8.2.2 Voorkeursprofielen consumenten 
Aan de hand van het percentage verhuisgeneigde huishoudens kan het aantal potentiele 

kopers/huurders worden achterhaald. Daarmee is echter nog niet bekend welk deel van hen zal kiezen 
voor een nieuwbouwwoning (de doelgroep voor ontwikkelaars). De nieuwbouwmarkt is een andere 
markt dan de markt van bestaande gebouwen. Seiden richten zich dan ook op een ander deel van de 
kopers/huurders. Slechts een (gering) deel van de verhuisgeneigden geeft de voorkeur aan een 
nieuwbouwwoning, 18% tot 36%149

, afhankelijk van de provincie (landelijk 22%). 39% Van de 
woningzoekenden kan het niet schelen en wil ook wel een bestaand huis als dat aan de wensen 
voldoet. Via de verkoopsite Funda van de Nederlandse vereniging van makelaars (+/- 75% van het 
Nederlandse aanbod) valt te achterhalen dat ongeveer 7.200 van de in totaal 93.500 te koop staande 
woningen een nieuwbouwwoning betreft. Op basis van deze verhouding wordt de aanname gedaan dat 
7,7% van de woningzoekenden zonder voorkeur (39%) opteert voor een nieuwbouwwoning, hetgeen 
3% van de woningzoekenden bedraagt. De totale voorkeur voor nieuwbouw komt daarmee op 25% 
(22+3) te liggen. 

Een combinatie van de sociaal-economische doelgroepsegmentatie, het aantal 
verhuisgeneigden en dit nieuwbouwpercentage schept duidelijkheid omtrent de omvang en 
samenstelling van de potentiele nieuwbouwkopers/-huurders. Met die gegevens kan echter nog geen 
advies worden afgegeven over een optimaal te ontwikkelen vastgoedprogramma. Daarvoor meet eerst 
nog de omslag van doelgroep naar programma worden gemaakt, hetgeen meer informatie vereist over 
de woningvoorkeuren van de potentiele nieuwbouwkopers/-huurders. Deze voorkeursprofielen moeten 
duidelijk maken welk deel van deze nieuwbouwconsument (wel of niet gedwongen) kiest voor een 
koop/huurwoning alsmede een een of meergezinswoning. Met behulp van de daaruit af te leiden 
verhoudingen, is het mogelijk om in het vervolg van het ontwikkeltraject de planontwikkeling specifiek 
aan te snijden op potentiele doelgroepen. Dezelfde informatie over woningtype en prijzen komt veelal 

14
P Bron: Beter thuis in wonen; woningbehoefte onderzoek 2002, Rigo Research en Advies BV; VROM, Amsterdam, november 

2003 
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eveneens naar voren uit de inventarisatie van het aanbod, hetgeen oak vereist is om de vraag met het 

aanbod te kunnen matchen. 
Bij de voorkeursprofielen van consumenten wordt uitgegaan van landelijke gemiddelden of 

standaard verhoudingen. Gecombineerd met locatiespecifieke informatie over het inkomen en 
locatiegebonden informatie over het aantal verhuisgeneigde huishoudens per leeftijdscategorie, wordt 
zo toch een locatiespecifiek beeld verkregen. Op deze wijze ontstaat er voor elk van de 480 theoretisch 
te onderscheiden sociaal-economische doelgroepclusters een eigen voorkeursprofiel. 

De uit landelijke gemiddelden of standaard verhoudingen opgebouwde voorkeursprofielen ten 
aanzien van het woningtype, zijn pas bruikbaar wanneer ze aansluiten op de in de doelgroepanalyse 
gebruikte segmentatiefactoren. De te gebruiken voorkeursverhoudingen komen dan oak voort uit de 
volgende drie segmentatievariabelen: 

• Leeftijd 

• H uishoudensamenstel Ii ng 

• Koopkracht 

In theorie zijn alle drie de segmentatievariabelen van invloed op de voorkeur/keuze voor een 
koop-/huurwoning dan wel een een- of meergezinswoning. Wanneer specifiek naar de verdeling 

koop/huur wordt gekeken valt op dat het aandeel kopers toeneemt naarmate de leeftijd vordert. Deze 
ontwikkeling kent een omslagpunt random de 65 jaar. Huishoudens waarbij de hoofdbewoner een 
leeftijd heeft beneden de 35 of boven de 65, verkiezen (al dan niet gedwongen) een huurwoning boven 
een koopwoning 150

. Deze relatie lijkt in eerste instantie leeftijdsgebonden, maar is eerder het gevolg 
van het feit dat jong volwassenen en ouderen in het algemeen over minder koopkracht beschikken. De 
invloed van de tweede segmentatievariabele, de huishoudenssamenstelling, op de keuze voor een 
huur- of koopwoning is daarentegen gering. Meerpersoonshuishoudens hebben doorgaans een grater 
aandeel in de categorie koop, maar oak dat is veelal het gevolg van een toename van de koopkracht 
(tweeverdieners). Uit deze relaties valt af te leiden dat de keuze voor een koop- of huurwoning dan oak 
voornamelijk afhangt van de mogelijkheden ten aanzien van de koopkracht. 

Kopen is doorgaans voordeliger dan huren. Naarmate men meer mogelijkheden heeft in de 
koopsector ten gevolge van een toename aan koopkracht, zal men evenredig met die ontwikkeling 
steeds vaker kiezen voor een koopwoning. Per koopkrachtklasse ligt deze verhouding dan oak anders, 
hetgeen uit de navolgende figuur valt op te maken. 
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150 Bron: Concept House; startrapport voorlopige marketingfase, M. Eekhout; E. Haagsman; K. Verkaik, Technische Universiteit 
Delft i.s.m. Technische Universiteit Eindhoven, Delft, mei 2004 
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Het aandeel huurders is het hoogst in de laagste inkomensklassen en wordt steeds lager bij 
een hogere inkomensklasse (zie onderstaande figuur151 

en 
152

). Deze uitsortering naar inkomen kan 
warden beschouwd als een structurele trend op de Nederlandse woningmarkt. 

Omdat de beslissing voor koop of huur dusdanig afhankelijk is van de 
koopkrachtmogelijkheden, kan men in twijfel trekken of de beslissing voor een koop/huurwoning wel 
een consumentenvoorkeur mag warden genoemd. Dit in tegenstelling tot de keuze voor een een- of 
meergezinswoning. Oak hierbij speelt de koopkracht een belangrijke rol, maar deze beslissing hangt 
daarnaast tevens van de leeftijd en huishoudenssamenstelling af. Afhankelijk van de relatie per 
doelgroepsegmentatievariabele, die warden beschreven in bijlage 6, kunnen de koopkrachtklassen uit 
de vraag-aanbodsegmentatie verder warden opgesplitst, zodat het uiteindelijk in combinatie met de 
koop/huurverdeling mogelijk is om de vraag naar een bepaald programma te formuleren. 

De segmentatieboom, gebaseerd op de sociaal-economische basissegmentatie komt er na 
gebruik van de standaardverhoudingen ten aanzien van de verdeling koop/huur en de verdeling 
eengezins/meergezins als volgt uit te zien. Doordat bij de verdeling van de consumentvoorkeuren 
telkens gebruik is gemaakt van een van de drie segmentatievariabelen uit de sociaal-economische 
basissegmentatie, is het mogelijk om naast een advies over het te ontwikkelen vastgoedprogramma 
oak te herleiden uit welke leeftijdscategorie en huishoudensamenstelling deze vraag afkomstig is. 
Doelgroepinformatie die van dienst kan zijn in het vervolg van het ontwikkeltraject. 

Huishoudens
samenstellinq 

Basissegmentatie 

Leeftijd 

--------------------· 
v : .. ::_:.: 

Doelgroepinformatie 

8.2.3 Macro-economie 

Vraag (Nleuwbouw) 
Stap3 

Koopkrachtklasse 
1Um10 

Eengezinswoning 

Meergezinswoning 

Advies over mogelijk te ontwikke/en vastgoedprogramma 

Afhankelijk van de conjunctuur zal de vraag (verhuisgeneigdheid) varieren. Het verloop van 
deze conjunctuurcyclus laat zich beschrijven aan de hand van een terugkerende golfbeweging met 
opeenvolgende ontwikkelingen volgens vier fasen (hoofdstuk 5). De invloed van de golfbeweging is niet 
voor alle soorten vastgoed van hetzelfde belang. Zo is het cycluseffect op de woningmarkt van relatief 
kleine invloed geweest op de conjunctuur in deze markt. Men gaat er vanuit dat dit te maken heeft met 
de stabiele/constante vraag die bestond vanwege het uit elkaar liggen van vraag en aanbod153

. Door 
een strategische waarde aan deze golfbeweging toe te kennen, is het mogelijk ontwikkelingen te meten 
en te voorspellen. De mate van vraag naar ruimte loopt immers parallel met de economische 

151 Bron: Centraal Bureau voor de statistiek 
152 Bron: Concept House; startrapport voorlopige marketingfase, M. Eekhout; E. Haagsman; K. Verkaik, Technische Universiteit 

Delft i.s.m. Technische Universiteit Eindhoven, Delft, mei 2004 
153 Bron: Kwetsbaarheid en maatschappelijke dynamiek, M.C. van de Lindt; J. Rotmans; N.Rijkens; WRennen; D.Loorbach, /CIS 

BV in samenwerking met de Universiteit Maastricht, Maastricht, november 2002 
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conjunctuur. Maar hoe groat is nou die toe- of afname in de behoefte aan nieuwbouw die ontstaat ten 
gevolge van conjuncturele schommelingen? 

Om die vraag te kunnen beantwoorden zal historisch datamateriaal over het verloop van de 
conjunctuur uitgezet warden tegen het aantal nieuw geproduceerde woningen in dezelfde periode. Het 
gebruik van productiecijfers is weliswaar niet geheel zuiver omdat de vraag in een aanbiedersmarkt nag 
grater kan zijn dan het uiteindelijk geproduceerde aanbod. Gebrek aan informatie over het historische 
verloop van de vraag en het gegeven dat het aanbod de vraag volgt liggen ten gronde aan deze keuze. 

De conjunctuur van de Nederlandse economie laat zich beschrijven aan de hand van het Bruto 
Binnenlands Product154

. De Rabobank en CCS0155 gebruiken overigens de industriele productie als 
referentiereeks. Het BBP is een resultante van het totaal van de door de werkende Nederlandse 
bevolking gevormde inkomen in het productieproces (de 'toegevoegde waarde'). Een 
conjunctuurindicator heeft tot doel om een indruk te geven van het toekomstige verloop van de totale 
economische situatie. Gebruik van de conjunctuurreeks van het BBP is daarvoor geschikter dan de 
industriele productie. Oat laat zich deels verklaren doordat de industriele productie slechts vijftien 
procent uit maakt van het BBP. De CPB-conjunctuurindicator156 is een beleidsinstrument op basis van 
het BBP, dat ingezet wordt om informatie te verschaffen over alle facetten van de economie. Dus niet 
alleen over de industriele productie. Het ligt dan voor de hand het BBP te kiezen als referentiereeks157

. 

Het verloop van een cyclus is nooit precies hetzelfde. Toch zijn er genoeg overeenkomsten 
tussen de opvolgende cycli om een basis te vormen voor economische voorspellingen 158

. Wanneer het 
BBP echter wordt uitgezet tegen vergelijkbare conjunctuurindexen als het consumentenvertrouwen en 
de werkgelegenheid blijkt het BBP een stuk volatieler en robuuster te verlopen. Dit robuuste karakter 
maakt het lastig om een gecorrigeerd golfpatroon uit de gegevens van het BBP te filteren, hetgeen 
nodig is voor extrapolatie en forecasting (hoofdstuk 9) alsmede beantwoording van het probleem 
omtrent de mate van invloed van de conjunctuur op de vraag naar vastgoed. Wanneer daarbij nag eens 
wardt meegerekend dat de sentimenttoestand van de consument van invloed is op de keuze omtrent 
het aanschaffen van duurzame goederen zoals een woning, ligt het voor de hand om het 
consumentenvertrouwen te gebruiken als indicator ter bepaling van de invloed van de conjunctuur op 
de vraag. Het consumentenvertrouwen geeft namelijk een aardig beeld van de toekomstige 
ontwikkeling van de consumptieve bestedingen, vooral van de bestedingen aan duurzame goederen 159

. 

Het vormt tevens een afspiegeling van het vertrouwen en verwachtingen van consumenten over de 
ontwikkelingen van de Nederlandse conjunctuur. 

Het consumentenvertrouwen wordt berekend op basis van het saldo van positieve en negatieve 
antwoorden in percentage van het totaal, per maand. In het consumenten-conjunctuur-onderzoek 
warden maandelijks aan ongeveer 1000 respondenten vijf vragen gesteld over de algemene 
economische en de eigen financiele situatie. Van iedere vraag wardt het saldo van positieve en 
negatieve antwoorden in procenten van het totale aantal antwoorden bepaald. 

Het combineren van het consumentenvertrouwen met het aantal nieuw geproduceerde 
woningen, maakt het mogelijk om de invloed van de conjunctuur op de vraag te bepalen. Hiervoor 
dienen een aantal handelingen plaats te vinden, die in bijlage 7 zijn uitgewerkt. Zo moeten beide 
grafieken licht gecorrigeerd warden zodat er een vloeiend, cyclisch verloop ontstaat (nodig voor 

154 Bron: Persbericht: "De economie krimpt licht in eerste kwartaal 2005", Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg, mei 
2005 

155 CCSO: is een gerenommeerd onderzoeksinstituut van de Universiteit Groningen, bestaande uit economen en econometristen 
van de economische faculteit, gespecialiseerd in dynamische model/en, macro-economische model/ering, financiele 
markten en consumenteneconomie. 

156 CPB-conjunctuurindicator: deze index is samengesteld uit een groot aantal voorlopende conjunctuurindicatoren. De 
constructie van de index verloopt in twee fasen. In de eerste fase worden de conjunctuurcomponenten uit de losse 
indicatoren gefilterd. In de tweede fase worden de componenten gecombineerd tot een index. De filter verwijdert de 
ruis, seizoensfluctuaties en trendmatige bewegingen uit de componenten. 

157 Bron: Herziening van de CPB-conjunctuurindicator, J. Bonenkamp, Centraal Planbureau, Den Haag, juli 2003 
158 Bron: Horwath Consulting 
15

g Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek 
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extrapolatie). Het verloop van pieken en dalen van beide golfbewegingen zal dan ongeveer met elkaar 
overeenkomen. Op basis van de afstand tussen de top van een piek en de trendlijn kan beredeneerd 
worden hoeveel procent extra vraag ontstaat ten gevolge van het conjuncturele verloop, hetgeen voor 
de woningmarkt rond de 15% ligt. 

Nieuwbouw Vraag 

Prijsklasse t t/m 1 O 

Eengezins Meergezins 

Koop I Huur Koopj Huur 
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De vraaganalyse maakt duidelijk dat, afhankelijk van de gemeente en toekomstige 
conjuncturele ontwikkelingen, de vraag per gemeente zal verschillen en veranderen. Dit komt mede 

door een constante verhuisbehoefte en situaties waarin het fysieke (nieuwbouw)aanbod (nog) niet 
overeenkomt met de vraag. Juist die bewegingen en voorvallen bieden mogelijkheden voor 
vastgoedontwikkeling. lnzicht in zowel het bestaande- als het nieuwbouwaanbod is daarvoor echter wel 
noodzakelijk. Projectontwikkelaars realiseren nieuwbouwproducten en zullen zich dan ook op de daarin 

geTnteresseerde doelgroepen moeten richten . lnformatie over concurrenten (en hun doelgroepen) kan 
daarbij van pas komen. 

Ook een analyse van het bestaande aanbod zou van belang kunnen zijn, wanneer 
consumenten die zich richten op bestaande bouw niet aan hun trekken komen door krapte in het lokale 
aanbod. Wanneer zij door deze krapte vervolgens uitwijken naar een nieuwbouwwoning, zou dat tot het 
ontstaan van extra nieuwbouwmogelijkheden kunnen leiden. In dit onderzoek is reeds aangegeven dat 
het om twee verschillende en te scheiden woningmarkten gaat160

. Er wordt dan ook de aanname 

160 Verschil in de (prijs)gegevens tussen bestaande- en nieuwbouwwoningen zit hem onder ander in het feit dat het bij bestaande 
gebouwen om een enkel object in een gesettelde omgeving gaat, terwijl het bij nieuwbouw een project met meerdere 
objecten betreft in een nieuw te creeren omgeving. Een nieuwbouwproject zal - mede door de kwantiteit van het 
aanbod en het ontbreken van levendigheid/sfeer - een meer rea/istische marktprijs meekrijgen. Bestaande woningen 

76 C.P.Claus 



Onderzoeksvariabelen 

gedaan dat een consument bewust kiest voor 6f een nieuwbouwwoning 6f een bestaande woning en 

niet tussentijds zal overstappen naar de andere woningmarkt. Het huidige marktbeeld waarbij het 
aanbod in veel woningsegmenten reeds de vraag heeft achterhaald, zet deze aanname kracht bij. Het 

uitwijken naar de andere woningmarkt zat hem immers veelal in de krapte van het aanbod. 

8.3. 1 Nieuwbouw aanbod 
Omdat tegenwoordig veel spelers actief zijn binnen de vastgoedontwikkeling, zullen meerdere 

partijen proberen het gat tussen vraag en aanbod in te vullen. De (nieuwbouw)markt is dientengevolge 
druk in beweging, waardoor het analyseren van het aanbod wordt bemoeilijkt. Concurrenten zullen niet 

snel informatie prijsgeven. Oat zou overige ontwikkelaars in de kaart spelen. Toch is op zijn minst enige 

kwantitatieve informatie gewenst over planvorm(en), woningprijzen en planning. Voor de vorming van 

een goed referentiebeeld ten aanzien van verkoopsnelheden is zelfs specifieke informatie nodig over 
concurrerende nieuwbouwplannen. Bij het in kaart brengen van het concurrerende aanbod is het van 

belang dezelfde koopkrachtklassen toe te passen als gebruikt voor de vraaganalyse. 
In hoofdstuk 6, paragraaf 6.5.5 is al aangegeven, dat bij de aanbodanalyse van het 

concurrerende binnenstedelijke nieuwbouwaanbod niet met alle plannen rekening kan warden 

gehouden. Enkele van hen zijn nog te vaag en veranderlijk om meegenomen te warden. Vandaar dater 

voor wordt gekozen om vanwege het meer uitgewerkte karakter slechts plannen mee te nemen in de 

concurrerende aanbodanalyse die staan aangegeven in de "woonvisie" van de gemeente of waarbij al 

minstens sprake is van een met de gemeente overeengekomen en vastgelegd stedenbouwkundig plan. 

8.3.2 Verdeling koop/huur, verhouding een/meergezinswoningen en planning 
Het in kaart brengen van het binnenstedelijke nieuwbouwaanbod, opgesplitst naar koop/huur 

en een- of meergezinswoningen, is noodzakelijk om na de bepaling van de vraag een uitspraak te 
kunnen doen over de marktcapaciteit en daarmee het te ontwikkelen pragramma. Het onderscheiden 

van deze twee verdelingen heeft evenals bij de vraaganalyse tot doel de tien prijsklassen verder te 

specificeren. Het boomdiagram dat hieruit valt af te leiden zal dus bestaan uit 40 aanbodsegmenten. 
Een voorbeeld van een van deze 40 aanbodsegmenten zou het segment met een eengezins 

huurwoning met een marktwaarde van € 208.000 (zesde prijsklasse) kunnen zijn. lnformatie over het 
huuraanbod zal echter niet verstrekt warden aan de hand van een woningprijs/marktwaarde, maar aan 

de hand van een maandelijkse huurprijs. De omrekening van huurprijs naar woningprijs geschiedt door 

de jaarhuur te vermenigvuldigen met een factor die gelijk staat aan een gedeeld door het voor de 

woningmarkt geldende gemiddelde Bruto AanvangsRendement (BAR161
)
162

. Deze BAR lag de 

afgelopen vijf jaar voor eengezinswoningen rand de 5,4 procent en voor meergezinswoningen rand de 

5,6 procent163
. Voor de eengezins huurwoning uit het voorbeeld levert dit een maandhuur op van 

€ 936,-. 

De aanbodanalyse wordt bemoeilijkt doordat de tijdshorizon wordt verlegd naar het moment 

van verkoop/verhuur. Dit leidt ertoe dat er per jaar niet alleen naar concurrerende plannen in het 

betreffende jaar moet warden gekeken. Concurrenten kunnen de markt namelijk anders inschatten en 
bijvoorbeeld een project op de markt brengen bestaande uit 200 woningen. Dit, terwijl uit de eigen 

benadering van de vraag naar voren komt dat bijvoorbeeld de jaarlijkse vraag naar woningen maar 150 

bedraagt. De resterende 50 (niet verkochte of verhuurde) woningen mogen vervolgens niet 

achterwegen warden gelaten. Zij zullen in het jaar daarap nogmaals warden aangeboden en een deel 

daarentegen, warden in de markt aangeboden tegen een vraagprijs (de aanbodprijs) die over het algemeen zo'n 10% 
hoger /igt dan de uiteindelijke marl<tprijs (de daadwerl<elijke prijs). 

161 Bruto Aanvangsrendement (BAR): Het bruto aanvangsrendement wordt berekend door de jaarhuur uit het eerste jaar te de/en 
door de aanschafprijs van het vastgoed plus bijkomende kosten a/s notariskosten en overdrachtsbe/asting. 

182 Bron: Scriptie: "De marl<thuur van woningen'; W Wansing, Amsterdam, juli 2004 
183 Bron: www vastgoedmonftor nl 
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van de vraag uit het tweede jaar wegnemen. Het rendement van de betreffende ontwikkelaar zal door 
deze lange verkoop/verhuur ten gevolge van cashflows flink onder druk komen te staan, maar dat doet 
in dit geval niet ter zaken. Wat daar wel een belangrijk gevolg van is, is dat de marktcapaciteit in dat 
tweede jaar nog maar 100 bedraagt, nog los van het feit dat er in dat jaar waarschijnlijk ook weer 
concurrerende nieuwbouwplannen op de markt zullen warden gebracht. Het is daarom van belang een 
aanbodinventarisatie te maken van zowel toekomstige plannen als recent opgeleverde in verband met 
eventuele doorwerking in het aanbod. 

Wanneer door concurrenten nieuwbouwproducten op de markt warden gebracht, wil de 
kwantiteit daarvan echter niet automatisch zeggen dat de vraag in de markt is verdwenen. Oat heeft te 
maken met het opsplitsen van de vraag in prijsklassen en de verdeling naar koop/huur en een of 
meergezinswoningen. Zo kan het zijn dat in enkele van de 40 woningsegmenten nog steeds een 
jaarlijkse vraag resteert, terwijl andere segmenten een overaanbod kennen. Door dat overaanbod zal er 
in de betreffende segmenten echter een of enkele jaren geen ruimte zijn. Het bepalen van de 
marktcapaciteit op basis van de vrije ruimte die overblijft nadat de vraag wordt gekoppeld aan het 
aanbod, leidt tot een minimalisering van het afzetrisico. Het kan echter warden bezien in hoeverre het 
reeel is om er van uit te gaan dat een concurrerend project de beschikbare vraag volledig wegneemt. 
Een ontwikkelaar doet zichzelf op die manier enigszins te kart. Wanneer geconcurreerd wardt, zal een 
deel van deze vraag ook ten goede komen aan het eigen, te ontwikkelen product. De kwaliteit van het 
concurrerende en eigen product is dan veelal bepalend voor de onderlinge verdeling van de vraag. Het 
afzetrisico zal echter altijd toenemen naar mate de concurrentie in een bepaald segment wordt 
opgezocht. Voor een minimalisatie van het afzetrisico zal dan ook uit warden gegaan van de 
beschikbare ruimte die overblijft na de koppeling aan het aanbod. 

8.3.3 Verkoop-/transactiesne/heid per product in stad en regio per jaar. 
De vraagbepaling gaat voor een deel uit van standaardwaarden en is, in tegenstelling tot de 

aanbodanalyse, daarom niet louter gebaseerd op feiten/harde gegevens. Het is dan ook wenselijk om 
de resultaten van deze vraaginschatting te onderwerpen aan enkele controles. Hiervoor zijn twee 
geschikte indicatoren te vinden die gebaseerd zijn op recente aanbod- en/of afzetgegevens164

. Ten 
eerste de verkoop- en/of transactiesnelheid van vergelijkbare producten in de stad/regio. Het betreft 
hier dus recente verkoop-/verhuuraantallen van vergelijkbare nieuwbouwprojecten in het lopende jaar. 
Door dit om te rekenen naar het aantal te verkopen/verhuren woningen op jaarbasis, wordt een 
bruikbaar referentiegetal verkregen van de huidige (verkoop)situatie. 

8.3.4 Marktopnamecapaciteit van de laatste 5 jaar 
Meer van algemene aard is de jaarlijkse marktopnamecapaciteit binnen de betreffende 

gemeente in bijvoorbeeld de afgelopen vijf jaar. Dit (controle)getal geeft geen inschatting, maar een 
waargetrouw beeld op basis van de in de afgelopen jaren opgenomen hoeveelheid woningen in zowel 
de nieuwbouw-/ als bestaande woningmarkt. Door uit deze jaarlijkse getallenreeks vervolgens een 
trendlijn te filteren, of het gemiddelde te berekenen, is het mogelijk om het berekende vraagcijfer aan 
een controle te onderwerpen. 

Voor zowel de jaarlijkse marktopnamecapaciteit als de verkoop-/transactiesnelheid geldt dus 
dat er aanbodgegevens gebruikt warden om de ingeschatte vraagberekening op juistheid te controleren 
om zo uitschieters naar boven of naar beneden tijdig op te kunnen merken. 

8.3.5 Wie zijn de concurrenten 
Met een concurrentie-analyse wordt inzicht verkregen in het aantal opgeleverde/op te leveren 

woningen per partij/sector, waarmee het verdere opsplitsen van het concurrerende aanbod mogelijk is. 

184 Bron: Woningmarktstudie Eindhoven TPG-/ocatie Centrum, S. Groot, ECORYS-Ko/pron, Rotterdam, mei 2005 
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Concurrerende projecten zijn afkomstig van corporaties, particulieren en marktpartijen. In principe is het 
bij een analyse van het aanbod niet belangrijk welke concurrenten gemoeid zijn met een bepaald 
project, omdat het in eerste instantie gaat om de door hen ontwikkelde of te ontwikkelen producten met 
bijbehorende voorkeuren en prijsklassen. Wanneer hier echter geen of weinig informatie over kan 
worden ingewonnen, wordt het wel belangrijk om te weten wie met dat project bezig is. Op basis van 
die gegevens is het mogelijk om een inschatting te maken van eventuele segmenten. 

~--------------------- - ----i 

I Doorwerking recente bouw I j 
I~ I ~~~~~~~~~~--' I 

Nieuwbouwaanbod 
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8.4 Locatie-analyse 

Locatie-analyse 
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Met behulp van de locatie-analyse wordt een fysieke locatie, op basis van een beoordeling door 
de ontwikkelaar, omgezet in een locatieprofiel. Dit gebeurt aan de hand van een lijst met 27 
onderzoeksvariabelen (figuur 23). Voor het opstellen van deze lijst is een bewerking gemaakt van 
voornamelijk de checklist "herontwikkeling binnenstedelijke gebieden"165 alsmede "Het wie, wat, waar 
van de woonomgeving (RIG0)"166

, Real Estate Market Analysis167 en G.C.J. Tibosch166
. De 

onderzoeksvariabelen zijn daarbij op te delen in vijf hoofdgroepen, te weten: 

• Geografische componenten 

• lnfrastructuur 

• Voorzieningen 

• Leefklimaat 

• Imago 

Herontwikkeling binnenstedelijke gebieden, Stichting Bouwresearch, Rotterdam, juni 1999 165 Bron: 
166 Bron: 

1s1 Bron: 
168 Bron: 

Het wie wat waar van de woonomgeving; hulpmiddel bij integrate planontwikkeling, G. Keers; A. Hogenes; N. Pouw; I. 
Giebers, RIGO Research en advies BV, Amsterdam, augustus 2004 
Real Estate market analysis, A Schmitz; D.L. Brett, Urban Land Institute, Washington, 2001 
Scriptie: "De afstemming tussen woningvraag en woningaanbod gemeten'; G.C.J. Tibosch, augustus 1994 
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Beoordeling van de onderzoeksvariabelen vindt plaats aan de hand van een vragenlijst, die is 
weergegeven in bijlage 5. Voor het beantwoorden van de locatiefactoren zal de ontwikkelaar per 
variabele een inschatting moeten maken van de situatie ten tijde van het moment van verkoop/verhuur. 
Bij het opstellen van deze vragenlijst zijn de locatiefactoren gekwantificeerd aan de hand van een vijftal 
mogelijke antwoorden. Afhankelijk van het antwoord wordt per locatiefactor een waardering toegekend 
tussen de 1 en de 5. Voor de kwantificering van objectieve locatiefactoren is gebruik gemaakt van 
meetbare aspecten als afstanden, hoeveelheden en frequenties. Locatiefactoren als de beeldkwaliteit 
en levendigheid zijn echter het resultaat van meerdere op het gebied van invloed zijnde aspecten. Zij 
laten zich dan ook niet eenduidig beschrijven. Beoordeling van dergelijke, subjectieve locatiefactoren 
komt neer op een combinatie van algemeen geldende normen en waarden en een door de ontwikkelaar 
ge"interpreteerd beeld van de situatie. Dit uit zich in een waardering die varieert van "goed" tot "slecht" 
met een drietal tussenliggende waarderingsmogelijkheden. Ter ondersteuning van de beoordeling 
zullen in deze paragraaf de onderzoeksvariabelen daar waar nodig warden toegel icht. De kwantificering 
is terug te vinden in bijlage 5. 

Uit de waarderingen per locatiefactor ontstaat een locatieprofiel. Het opgestelde locatieprofiel 
wordt gebruikt bij het marktonderzoek voor zowel de woning-, kantoren- als winkelmarkt. De 
locatiegeschiktheid speelt immers een rol van betekenis bij alle drie de vastgoedsegmenten. Voor elk 
segment wordt logischerwijs hetzelfde locatieprofiel onderscheiden. Verschil zit hem daarentegen in de 
waarde die in de vervolgstap per vastgoedsegment wordt toegekend aan de variabele. Het belang dat 
aan de locatie en bereikbaarheid wordt toegekend, zal veel grater zijn bij de kantoren- en winkelmarkt 
dan bij de woningmarkt. Een deel van de variabelen is voornamelijk gericht op de ontwikkeling van 
woningen en is daarmee voor de overige twee segmenten van minder groat belang (lage weegfactor). 

Eenzelfde werking geldt voor de binnen een vastgoedsegment te onderscheiden 
doelgroepen/leefstijlen. Naast de waardering (kwaliteit locatie) en het algemene belang per 
vastgoedsegment (niet elke variabele is even belangrijk voor de beoordeling) kent elke leefstijl een 
eigen wegingsprofiel. Per leefstijlsegment wordt aan elke locatiefactor een weging toegekend. Zo 
hechten ongebondenen doorgaans veel meer waarde aan de nabijheid van horecagelegenheden dan 
terugtreders. Op basis van de waardering die de ontwikkelaar toekent aan de locatie, door gebruik te 
maken van de vragenlijst, ontstaat zo een geschiktheidpercentage per leefstijl. 

Geografische componenten: Voorzieningen: 

• Gebouwde/bestaande • Afstand tot het centrum 
omgeving • Winkels voor dagelijkse 

• Water en omgevingsgroen goederen 

• Milieu-aspecten (geluid/geur) • Winkels voor niet-dagelijkse 
goederen 

lnfrastructuur: • Openbare voorzieningen 

• Schol en 
• Ontsluiting per auto Kinderopvang • • Nabijheid op-/afrit snelweg • Medische voorzieningen 
• Nabijheid treinstation • Horeca en aanverwanten 
• Ontsluiting per openbaar 

vervoer (bus, tram, e.d.) 
Leefklimaat: • Parkeermogelijkheden 
• Veiligheid 

• Levendigheid/drukte op straat 

80 

• Is er sprake van een actief 
verenigings-/wijkleven? 

• Aandeel sociale woningbouw 
• Hangplek voor 

jongeren/ouderen 
• Looproute horeca 
• Graffiti, zwerfvuil, e.d. 

Imago: 
• Demografi~ opbouw van 

wijk · · · ·· 

• Verdeling huur- en/of 
koopprijs en de mate van 
variatie in het woningbestand 

• Geografische kwaliteit 
• I "'"'flclim:.::d 
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8.4.1 Geografische componenten 

• Gebouwdelbestaande omgeving 
Bouwen binnen een bestaand gebied heeft in veel gevallen tot gevolg dat keuzevrijheid op 

allerlei manieren vvordt beperkt. Oat geldt voor onderwerpen als de bereikbaarheid en aanwezige 
voorzieningen, maar ook ten aanzien van de bestaande "fysieke" kwaliteit van de omgeving 
(geografische componenten). De aanwezige, bestaande bebouwing vormt tezamen met de 
aanwezigheid van water en/of omgevingsgroen de bestaande beeldkwaliteit. Deze is vanuit 
stedenbouwkundig- en architectonisch oogpunt bezien deels bepalend voor de te ontwikkelen vormen 
en het te gebruiken materiaal. Oat zijn echter aspecten die in principe pas later in het ontwikkeltraject 
aan bod komen en die enerzijds afhankelijk zijn van het door de gemeente gestelde beeldkwaliteit en 
anderzijds van de keuzes van de ontwikkelaar en architect. De beeldkwaliteit van de omliggende 
gebouwen, wordt door de diverse doelgroepen echter wel verschillend gewaardeerd en is zodoende 
een te onderscheiden variabele. 

• Water en omgevingsgroen 

De aanwezigheid van water en/of omgevingsgroen wordt doorgaans door eenieder 
gewaardeerd. Het geeft een esthetische waarde aan de directe omgeving en biedt een bepaalde rust in 
het drukke stadsleven. De aanwezigheid van water en groen gaat veelal wel ten koste van de nabijheid 
van andere stadsfuncties in de directe omgeving. Mensen die veel in of rondom hun huis verblijven, 
zullen dan ook meer waarde hechten aan deze twee componenten dan personen die regelmatig van 
huis zijn. De aanwezigheid van water en/of omgevingsgroen in de nabijheid van de planlocatie is 
doorgaans gering in binnensteden of stedelijke milieu's. Op basis van dat gegeven zou een 
binnenstedelijke locatie zich sterk kunnen onderscheiden. 

De aanwezigheid van water en/of omgevingsgroen heeft niet alleen met esthetische 
standpunten te maken. Deze geografische componenten vervullen namelijk ook een bergingstaak nu 
steden steeds grotere problemen krijgen met het afvoeren van regenwater. Dit heeft te maken met een 
toenemende hoeveelheid verhard oppervlak en stortbuien die frequenter en heviger worden. Steeds 
meer provincies (en waterschappen) stellen vanuit hun eindverantwoordelijkheid voor de 
waterhuishouding daarom eisen aan de bestemmingsplannen. In Zuid-Holland bijvoorbeeld moet in 
nieuwbouwlocaties minimaal 10% van het bruto grondoppervlak uit oppervlaktewater bestaan 169

. 

• Mi/ieuaspecten (ge/uidlgeur/luchtkwaliteitlmagnetische veld) 

Sporen, drukke wegen, vliegverkeer of geur-, lawaai- en rookverspreidende 
bedrijven/industrieen vormen in combinatie met het locatiegebonden karakter van vastgoed een 
regelmatig voorkomend probleem dat zich voornamelijk bij binnenstedelijke (her)ontwikkeling voordoet. 
Afgezien van de problematiek ten aanzien van de door de overheid opgestelde bouwvoorschriften en 
gezondheidseisen waaraan de nieuwbouw dient te voldoen, is ook het milieuaspect een 
onderzoeksfactor die per doelgroep nogal verschillend meeweegt bij de beoordeling en waardering van 
een locatie en toekomstige ontwikkeling. Zo zullen de ongebondenen op de woningmarkt dit - mede 
door de gegeven financiele situatie - eerder voor lief nemen dan gezinnen met kinderen uit de 
categorie stille luxe. 

8.4.2 lnfrastructuur 
De samenleving verandert in een 24-uurs economie, waarin tijd, geld en onderscheidend 

vermogen een steeds belangrijkere rol spelen. Toch wordt de economie behalve op digitaal gebied nog 

109 Bron: Stichting Leven met Water 

ID: 0474332 81 



Hoofdstuk 8: 

steeds gedomineerd door een negen-tot-vijf dagindeling170
. Goede bereikbaarheid voor kantoren, 

winkels en woningen is daarom noodzaak. Een passende locatie en afdoende infrastructuur spelen 
daarbij een belangrijke rol. Het woon-werkverkeer neemt al maar toe door een verdergaande 
individualisering en de toename van het aantal tweeverdieners. Een goede infrastructuur is onmisbaar 
om - zeker in centrumgebieden - deze toename in de verkeersintensiteit te kunnen opvangen. Door 
een constante toename van het aantal auto's groeit de parkeerdruk in binnensteden en neemt de mate 
van overlast toe. Overheden streven er dan ook steeds meer naar om door middel van verbeterde 
openbaar vervoermogelijkheden het stadscentrum het stadscentrum te ontzien en de auto-intensiteit te 
verlagen. Alie vormen van infrastructuur ondersteunen en dragen bij aan de wijze waarop de 
maatschappij op dit moment functioneert, al blijft de auto nog steeds het belangrijkste vervoersmiddel. 
De bereikbaarheid en ontsluiting van een locatie is dus zeer bepalend voor de mogelijkheden voor 
vastgoedontwikkeling. 

• Ontsluiting per auto 

• Nabijheid op-lafrit snelweg 

De auto is en blijft voorlopig het belangrijkste en meest gebruikte vervoersmiddel. Het is dan 
ook absoluut van belang om te weten in hoeverre de omliggende wijk/buurt in staat is om een passende 
infrastructuur te bieden voor de te verwachten auto-intensiteit. De nabijheid van een op- en afrit van 
een snelweg maakt een gebied vanwege snelle uitwaaimogelijkheden kansrijker dan een per auto 
moeilijk bereikbare binnenstedelijke locatie. Voor zowel kantoorgebruikers, bewoners als consumenten 
(winkels) bepaalt de mogelijkheid tot ontsluiting met de auto de geschiktheid alsmede de 
concurrentiepositie van de betreffende locatie. 

Aangezien ook provincies zich bij vlagen bezig houden met de regulering van verkeersstromen 
(o.a. in steden) is het voor een ontwikkelaar belangrijk om het op de locatie van invloed zijnde 
streekplan in te zien. Dit, om in een later stadium van het ontwikkelproces niet verrast te worden door 
een veranderende situatie in de ontsluiting van de locatie. 

• Nabijheid treinstation 

De vervoersstromen per spoor zijn in tegenstelling tot de overige vormen van openbaar vervoer 
voornamelijk regionaal of zelfs landelijk gericht. De nabijheid van een treinstation is voor winkels en 
bedrijven aantrekkelijk omdat daarmee het verzorgingsgebied wordt vergroot. Ook voor omwonenden 
die niet per auto reizen, wordt de bewegingsvrijheid en het aantal mogelijkheden vergroot door de 
aanwezigheid van een treinstation. 

• Ontsluiting per overig openbaar vervoer (bus, tram, metro en/of streekvervoer) 

Lopen, fietsen en het openbaar vervoer vormen tezamen de alternatieven voor het gebruik van 
de auto en zijn van invloed op de geschiktheid van de locatie voor met name jongeren en starters die in 
veel gevallen nog niet over een auto beschikken. Binnenstedelijke locaties of A-locaties (ABC
mobiliteitsbeleid) zijn veelal voorzien van een uitgebreide fiets- en voetgangersinfrastructuur. Een 
afzonderlijke beoordeling van deze aspecten is dan ook niet nodig. Het zijn de intensiteit en de 
frequentie van het openbaar vervoer waarmee locaties zich kunnen onderscheiden. VROM vindt het 
openbaar vervoer een aanvaardbaar alternatief als de reistijd per tram of bus niet groter is dan 1,5 keer 
de reistijd per auto en er maximaal een overstap is. De fiets is acceptabel bij een afstand van minder 
dan vijf kilometer171

. 

170 Bron: Symposium: "De 24-uurseconomie: Haar tijd voorbij? '; Universiteit van Ti/burg, Ti/burg, oktober 2002 
171 Bron: Artikel: "Mobiliteitsbeleid op drijfzand''. H. Donkers, NRG Handelsblad, Rotterdam, maart 2000 
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• Parkeermogelijkheden 

Parkeren speelt een prominente rol in de Nederlandse samenleving. Het vormt een van de 
hoekstenen van het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid. Bij een ontwikkeling zal dan oak altijd 
naar een oplossing moeten warden gezocht, waarmee eventuele parkeerproblemen warden 
voorkomen. Een (openbare) parkeergarage of andere parkeermogelijkheden in de directe omgeving 
kunnen voor winkel- en kantoorgebruikers een oplossing bieden. 

8.4.3 Voorzieningen 
Voorzieningen zijn belangrijk voor het functioneren van een buurt, wijk en stad. De 

woonconsument is kritisch ten aanzien van de kwaliteit van de directe woonomgeving. Het al dan niet 
voorhanden zijn van de nodige voorzieningen, maar oak de kwaliteit de afstand en invulling van de 
voorzieningen speelt daarbij een rol. Naast de woonconsument heeft oak de gebruiker van bijvoorbeeld 
een kantorenpand baat bij de nabijheid van winkels voor in de pauze, broodjeszaken en functies als het 
postkantoor. Het spreekt voor zich dat elke potentiele doelgroep de omliggende functies (bijvoorbeeld 
een school) op een andere wijze waardeert, hetgeen bepaalde locaties meer geschikt maakt voor de 
ene doelgroep dan de andere. De functie van de voorziening spreekt voor zich en verdient dan oak 
geen toelichting. Kwantificering van deze aspecten gebeurt veelal op basis van afstand en/of aantal 
(bijlage 5). 

• Afstand tot centrum 

Het stadscentrum herbergt doorgaans tal van voorzieningen en is de plaats waar evenementen 
plaatsvinden. Kleinere (deel)centra voorzien veelal oak deels in de behoefte aan voorzieningen 
(winkels, horeca, musea, e.d.}, maar beschikken toch niet over de omvang, allure en steer van het 
(stads)centrum. Hoewel er vanuit kan warden gegaan dat bij binnenstedelijke (her)ontwikkeling de 
locatie niet al te ver van het centrum af zal liggen, bestaat er een verschil in waardering als het gaat om 
de relatieve afstand tot het centrum. Beoordeling van de afzonderlijke voorzieningen - die weliswaar 
veelal in het centrum terug te vinden zijn - leidt niet bij voorbaat tot een geografische situering ten 
opzichte van het centrum. Omdat tevens de afstand tot het centrum divers wordt gewaardeerd, wordt 
het als aparte variabele behandeld. 

• Winkels voor dagelijkse goederen 

• Winkels voor niet-dagelijkse goederen 

• Scholen 

• Kinderopvang 

• Medische voorzieningen 

• Openbare voorzieningen 

• Horeca en aanverwanten 

8.4.4 Leefklimaat 
Dikwijls vormt verpaupering van verouderde stadswijken de aanleiding voor herstructurering. 

Deze verpaupering laat zich deels verklaren door de fysieke gesteldheid van de panden op de locatie, 
maar heeft evenzeer te maken met het sociale leefklimaat binnen een wijk. Het ontbreken van een 
wijkgedachte, gebrek aan sociale cohesie en onveiligheid op straat komt de kwaliteit van het leefklimaat 
niet ten goede. Ondanks het feit dat het leefklimaat in de directe omgeving zich moeilijk laat 
kwantificeren is het wel mogelijk om afzonderlijk de belangrijkste voor dat leefklimaat verantwoordelijke 
factoren te analyseren. Het leefklimaat is, in tegenstelling tot het imago, door middel van (zeer 
uiteenlopende) ingrepen beTnvloedbaar. 
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• Veiligheid 

Ook al zijn zowel de levendigheid als de sociale cohesie van invloed op de mate van veiligheid, 
toch staat de aanwezigheid van deze aspecten niet bij voorbant garant voor een veilige buurt. Een 
inventarisatie op basis van concrete cijfers over het aantal inbraken, ongevallen en geweldsdelicten op 
de locatie in de afgelopen jaren is daarom nodig voor het beantwoorden van de vraag. 

• Levendigheid/drukte op straat 

Het leefklimaat laat zich deels zichtbaar aflezen uit het straatbeeld, maar behelst daarnaast ook 
de nodige onzichtbare componenten als de socaiale cohesie, etc. De drukte en levendigheid op straat 
is een zichtbare weerspiegeling van het heersende leefklimaat. Drukte/levendigheid op straat zal door 
de te onderscheiden leefstijlen nogal verschillend worden gewaardeerd. De levendigheid/drukte op 
straat zal overigens niet op elk moment hetzelfde zijn. Het beoordelen van deze variabele moet dan ook 
gebeuren op basis van het algemeen beeld. 

• Is er een actief verenigings- en/of wijkleven op de locatie, in de wijk? 

In het algemeen wordt de aanwezigheid van een sociaal verband in een steeds 
individualistischere maatschappij als positief ervaren. Daarbij kan het gaan om een actief wijkleven, met 
buren die bij elkaar binnen lopen of eens in de tijd met elkaar iets ondernemen, maar ook om een actief 
verenigingsleven (carnavalsverenigingen, etc.) Een actief verenigings- en/of wijkleven staat doorgaans 
garant voor sociale cohesie .. 

• Aandee/ socia/e woningbouw 

De hoogte van het inkomen van mensen verhoudt zich doorgaans evenredig met het genoten 
opleidingsniveau. Laaggeschoolden hebben vaak dan ook een besteedbaar inkomen dat beneden 
modaal ligt, waardoor zij eerder zijn aangewezen op sociale woningbouw. Dit, terwijl de mate van 
overlast en het criminaliteitsgehalte binnen een buurt veelal blijkt toe te nemen naar mate de omvang 
van het aandeel sociale woningbouw groter wordt. Deze problematiek die zich voornamelijk in de grote 
steden gelegen achterstandswijken voordoet, vormt een ingewikkelde opgave voor de overheid en 
gemeenten. Het is ook een van de redenen dat hoger opgeleiden wegtrekken uit de grote steden. Door 
middel van een verbeterde en gedifferentieerde woningopbouw probeert de overheid deze wijken op dit 
moment te revitaliseren, om zo verdergaande verloedering tegen te gaan. Het neemt niet weg dat het 
van grote invloed is op het leefklimaat in een buurt. 

• Hangplek voor jongerenlouderen 

• Looproute Horeca 

Hangplekken voor jongeren en looproutes richting horecagelegenheden kunnen buiten 
werktijden de nodige overlast opleveren. Horeca- en uitgaansgelegenheden kennen vanwege hun 
centrumstedelijke ligging vaak vaste looproutes die maar moeilijk te verleggen zijn. Wanneer de 
ontwikkellocatie dicht bij deze horecagelegenheden en dus de looproutes gelegen is, is dat een 
onderzoeksfactor waar rekening mee dient te worden gehouden. Hangplekken voor jongeren bevinden 
zich vaak in openbare gebieden (groen) die daardoor ook niet eenvoudig op te heffen zijn, al vormt dat 
een minder grote opgave. 

• Graffiti, zwerfvuil, e.d. 

De hoeveelheid graffiti, zwerfvuil, e.d. vormt een weerspiegeling van de wijze waarop de 
bewoners/gebruikers van het gebied om gaan met hun omgeving. 
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8.4.5 Imago 
Naarmate het inkomen van mensen toeneemt, wordt de keuzevrijheid groter. In dat geval zal 

voor een groot deel van de spelers in het marktsegment het imago van de locatie een niet te 
onderschatten rol als vestigings- en segmentatiefactor innemen. Het imago van een wijk of locatie laat 
zich definieren als een gezamenlijk gedeeld gedachtegoed gebaseerd op de samenstelling, sociale 
verhoudingen, de uitstraling en de mate van veiligheid in een wijk. Omdat het een afspiegeling van een 
gemeenschappelijk gedachtegoed is, hoeft de daadwerkelijke situatie daar niet bij voorbaat mee in 
overeenstemming te zijn. Op het moment dat een wijk een slecht imago (grijs, onveilig, pauper, etc.) 
heeft, zal men op den duur door middel van ingrepen trachten het leefklimaat te verbeteren. Als het 
leefklimaat in de wijk vervolgens goed is, wil dat niet automatisch zeggen dat een wijk van zijn slechte 
imago af is. Oat kost tijd en hangt tevens af van de bewonerssamenstelling. Imago en leefklimaat zijn 
daarom twee wezenlijk verschillende begrippen. Een positief imago speelt, zeker bij de gegoede 
gezinnen, een rol als vestigingsmotief. Het imago laat zich deels bepalen aan de hand van de volgende 
factoren. 

• De demografische opbouw van de wijk 

Een slecht imago ontstaat mede door een eenzijdige demografische opbouw van de wijk. Een 
gevarieerde bevolkingsopbouw wordt dan ook veelal gezien als oplossing voor veel van de problemen. 

• De verdeling van de huur- en/of koopprijs en de mate van variatie in het woningbestand 

• Geografische kwaliteit 

• Leefklimaat 

Locatie-analyse 
Stap 5 

-----------------------------------------------------------------------------------i 
Geografische aspecten Leefklimaat 

lnfrastructuur 

Voorzi~ni~~~~: ::J 
Imago 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

------------------------------------------ -----------------------------------------' 

Locatieprofiel 

8.5 Resume 

De onderzoeksvariabelen uit het marktonderzoek zijn verdeeld over een drietal analyses, te 
weten: de locatie-, vraag- en aanbodanalyse. Met de vraaganalyse wordt aan de hand van het lokale 
verhuisgeneigdheidcijfer een inschatting gemaakt van de vraag naar woningen in de betreffende 
gemeente. Dit vershuisgeneigdheidcijfer is gebaseerd op het aantal inkomende en binnenstedelijke 
verhuisbewegingen. Een projectontwikkelaar ontwikkelt nieuwbouwwoningen en richt zich zodoende 
alleen op de groep verhuisgeneigden die opteert voor een nieuwbouwwoning (25%). De vraag wordt 
vervolgens verder gespecificeerd naar koopkrachtklasse en woningtype (een-/meergezins alsmede 
koop/huur) . De keuze voor een bepaald woningtype wordt bepaald aan de hand van 
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voorkeursprofielen. Deze voorkeursprofielen gaan uit van landelijke gemiddelden of standaard 
verhoudingen. Op die wijze ontstaat een locatiespecifiek beeld van de vraag naar nieuwbouwwoningen. 
Deze vraag kan afhankelijk van de conjuncturele situatie nog met enkele procenten toe- of afnemen. De 
hiervoor gebruikte conjunctuurindicator is het consumentenvertrouwen. 

De aanbodanalyse heeft tot doel het binnenstedelijke nieuwbouwaanbod in de betreffende 
gemeente in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van eenzelfde verdeling (koopkracht en 
woningtype) als toegepast bij de vraaganalyse. Bij de analyse van het nieuwbouwaanbod speelt de 
planning van concurrerende projecten tevens een belangrijke rol. Door na te gaan in welk jaar 
concurrerende nieuwbouwplannen op de markt worden gebracht, kan rekening worden gehouden met 
de nasleep van eventueel overaanbod in daarop volgende jaren. Daarom dienen ook recent 
gerealiseerde nieuwbouwwoningen in de aanbodanalyse te worden meegenomen. 

Bij de locatie-analyse worden de onderzoeksvariabelen gevormd door 27 locatiefactoren. Zij 
zijn over vijf hoofdgroepen verdeeld en zullen aan de hand van een vragenlijst beoordeeld op kwaliteit. 
Bij het toekennen van een waardering aan de afzonderlijke locatiefactoren wordt een inschatting 
gemaakt van de situatie ten tijde van verkoop/verhuur. Deze waardering leidt tot een locatieprofiel. Per 
leefstijl - de voor de locatie-analyse gebruikte doelgroepsegmentering - wordt een andere weging 
toegekend aan de afzonderlijke locatiefactoren. Het locatieprofiel leidt zo per onderscheiden 
leefstijldoelgroep tot een geschiktheidpercentage. Dit percentage weerspiegelt de mate van 
geschiktheid van de locatie voor de betreffende leefstijl. 

Vraaganalyse 
Peragrllllf 8.2 

~--- ----- - ----------------- i 

: (" ;:,,,fr~~~·,fl'l~~ I. ' ,) 
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Aanbodanalyse 
Paragraaf 8. 3 

Jaar van verkoop/verhuur 

A an bod 

Prijsklasse 1 t/m 10 

Eengezins Meergezins 

Koop I Huur Koopl Huur 

Locatie-analyse 
Paragraaf 8. 4 
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9. Model 

9.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk warden de locatie-, vraag- en aanbodanalyse en de doelgroepsegmentatie met 
elkaar gematcht. De drie analyses en bijbehorende doelgroepsegmentaties leiden tot een inschatting 
van de marktcapaciteit en bepaling van de doelgroepgeschiktheid van de binnenstedelijke locatie. Aan 
de hand van een match tussen deze twee resultanten is en ontwikkelaar in staat om een 
woningprogramma te formuleren. In paragraaf 9.2 warden deze relaties in een schema weergegeven. 
Het resultaat dat voortkomt uit handelingen volgens dit relatieschema is echter nag niet in 
overeenstemming met het doel, namelijk het opstellen van een marktonderzoek voor het moment van 
verkooplverhuur. 

De keuze voor het moment van verkoop/verhuur als tijdstip voor het te formuleren programma 
zit hem in de veranderlijkheid van de vraag. De tijdsspanne tussen het moment van aanvang van 
planvorming en het moment van verkoop/verhuur zal daardoor overbrugd moeten warden. In deze 
tussenliggende periode kan immers het nodige veranderen ten aanzien van de conjuncturele situatie, 
maar oak ten aanzien van de bevolking- en huishoudensamenstelling in een gemeente. De wijze 
waarop kan warden ingespeeld op deze veranderingen (forecasting) wordt beschreven in paragraaf 9.3. 

Het te ontwikkelen model wordt gevormd op basis van het relatieschema uit paragraaf 9.2 en 
de te forecasten variabelen. Het model, beschreven in paragraaf 9.4 en opgesteld in Microsoft Excel, 
kan warden gezien als een grate database met voor een deel bewerkbare onderzoeksvariabelen en 
enkele verplichte invoervelden. Op basis van de beschreven relaties en standaardverhoudingen zal per 
productsegment in paragraaf 9.5 voor de testcase Eindhoven de capaciteit berekend warden die 
overblijft op het moment van verkoop/verhuur. 

9.2 Koppeling tussen doelgroepen en onderzoeksvariabelen 

--------------: _-::: _-_-:::: ----F·;·;·_~-~-~-F'~~;_;!'-:· -~=--=-~:-::-~c::-~-=-~== ... ==.--1 
(Binnenstedelijke) : vr.-g : 

: (Nleuwbouw) ' 
Locatiegeschiktheid S11P3-"•"""""8 

Optimaal te realiseren 
woningprogramma 
Schema Stap 6: match 3 

Aanbod 
(N-) 

Slsp 4 - Hocid3'uh 8 

Mar1ttcap1ett.• 
Srap 6 Match 1 - Hodd&tt#. Q 

Opllmaol 
te realtseren 
programma 
Stap6 Match 3 

Hoofd..tjuk9 

(Blnn•nlt•d•IUk•) 
LocatltgHchlkthtld 

.__ __ M_a_"_kt_c_a_p_a_c_it_e_it __ _._ - -______________________ -_: l~;0;~~;ii~l-- __ s~ .. _·~~ch: ~~,,:~"' • 

.,,,._ __ 
S...2--1 

De onderdelen van het marktonderzoek uit het grove relatieschema (hoofdstuk 6) zijn in de 
hoofdstukken 7 (doelgroepen en segmentatie) en 8 (onderzoeksvariabelen) per onderdeel uitgewerkt. 
De variabelen zijn daarbij zo gekozen en afgestemd op het onderzoek, dat het mogelijk is om enerzijds 
de locatie-analyse te matchen met de doelgroepsegmentering naar leefstijlen en anderzijds de 
vraaganalyse te matchen met de doelgroepsegmentering naar inkomen. De verdeling naar inkomen is 
niet alleen locatiegebonden, maar tevens leeftijdsafhankelijk. Omdat oak de leefstijlverdeling per 
doelgroepsegment leeftijdsgebonden is, is het mogelijk om de marktcapaciteit met de 
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locatiegeschiktheid te matchen. Zo kan, nog los van forecasting, een uitspraak warden gedaan over het 

optimaal te realiseren programma voor het lopende jaar. Dit wordt verduidelijkt weergegeven in het 

navolgende, gespecificeerde relatieschema dat als basis fungeert voor het op te zetten model. 
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9.3 Forecasting 

De tijdsspanne tussen het moment van planvorming en het moment van verkoop/verhuur kan 
leiden tot veranderingen op de locatie, in de conjunctuur en in de demografie. Voor een advies over het 
te ontwikkelen programma op het moment van verkoop/verhuur is daarom inzicht nodig in de 
toekomstige situatie. Het inschatten/benaderen van de toekomstige situatie gebeurt door middel van 
forecasting. Forecasting is een vorm van beleidsgericht onderzoek, waarbij op wetenschappelijk 
verantwoorde wijze uitspraken over toekomstige gebeurtenissen warden gedaan 172

. Het omvat het 
geheel aan analyses en onderzoeken die tot doel hebben een beeld te vormen ten aanzien van het 
vertoop van bestaande ontwikkelingen alsmede toekomstige ontwikkelingen. Forecasting is bij voorbaat 
gebaseerd op het interpreteren van historische databestanden. Voor het voorspellen van nieuwe trends 
en nieuwe toekomstige ontwikkelingen zal moeten warden getracht causale verbanden te leggen 
tussen de diverse datareeksen 173

. Het leggen van causale verbanden is voor dit marktonderzoek echter 
niet aan de orde. Er wordt volstaan met een lineaire of cyclische extrapolatie van bestaande trends of 
(conjunctuur)ontwikkelingen waarmee een inschatting kan warden gemaakt van de toekomstige 
situatie. 

Het extrapoleren van een dataverzameling vereist inzicht in het te doorlopen proces en de 
daarbij voor handen zijnde modellen. In bijlage 8 wordt dieper ingegaan op deze materie. In deze 
paragraaf volgt een korte samenvatting. Daarbij is voor een groat deel gebruik gemaakt van de 
beschikbare informatie uit de afstudeerscriptie van G.F.J. Aben, genaamd "Regionale forecasting" 174

. 

Hij heeft op zijn beurt een bewerking gemaakt van voornamelijk the Society of Property Researchers 175 

alsmede Sherman 176 en Kacapyr177
. 

9.3.1 Time-serie-modellen 

Doordat voor het marktonderzoek wordt volstaan met een lineaire of cyclische extrapolatie van 
bestaande trends en ontwikkelingen is dit van invloed op de keuze voor de te gebruiken 
forecastmethode. Voor een langere termijn voorspelling, onder relatief stabiele condities, wordt gebruik 
gemaakt van time-serie-modellen 178

. Daarbij zijn de onderliggende theorieen minder van belang dan bij 
causale modellen. Time-serie-modellen hebben tot doel patronen of trends te herkennen in de 
brongegevens. Deze gevonden patronen warden gebruikt om uitspraken te doen over de toekomst met 
de veronderstelling dat gevonden patronen en trends uit het verleden zich zullen doorzetten in de 
toekomst. Het vertoonde gedrag is op te splitsen in vier aparte componenten, te weten: 

• Trend; 

• Seizoen; 

• Cycli; 
• Onregelmatigheid; 

Op basis van deze vier componenten zijn er diverse time-serie-modellen te onderscheiden. Zij 
verschillen van elkaar in complexiteit en in het aantal componenten waarmee rekening wordt gehouden. 
De keuze voor het gebruik van een van deze modellen/methoden hangt enerzijds af van de 
hoeveelheid data die voor handen is en anderzijds van het vertoop van deze data(reeksen). Bij veel van 

172 Bron: De toekomst van de kantorenmarkt 1994-2015, G. Dewulf; H. de Jonge, Technische Universiteit Delft, Delft, 1994 
173 Bron: Scriptie: "Onzekerheid kent (geen) tijd", D. Wedding, december 2002 
174 Bron: Scriptie: "Regionale forecasting''. G.F.J. Aben, ju/i 2001 
175 Bron: The application of forecasting techniques for the property market, RIGS & Society of Property Researchers, Landen, 

1989 
176 Bron: Business Cycles and Forecasting, H.J. Sherman; D.X. Kolk, Harper Collins College Publishers, New York, 1996 
177 Bron: Economic forecasting; the state of art, E.Kacapyr, Landen, 1996 
178 Bron: Scriptie: "Regionale forecasting'; G.F.J. Aben, juli 2001 
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de te maken forecasts voor het model wordt gebruik gemaakt van trend projection, waarbij sprake is 
van een lineaire of logaritmische trendlijn. 

Een time-serie vertoont een lineair/logaritmisch verband als een denkbeeldige lijn gebruikt kan 
worden om het lange termijn gedrag van de time-serie - met een bepaalde zekerheid - te kunnen 
schatten. Het doel van de trend component is niet om alle variaties in de time-serie weer te geven, 
maar alleen de geleidelijke verandering van de time-serie in de tijd. Bij trend projection wordt dus 
slechts het onderscheide lineaire verband gebruikt als basis voor de forecast, terwijl de mogelijkheid tot 
het onderscheiden van overige aspecten en de invloed daarvan bewust achterwege wordt gelaten. In 
het geval er bij een variabele geen sprake is van cyclisch gedrag (bijvoorbeeld de ontwikkeling van het 
aantal huishoudens), kan als forecast-model worden volstaan met trend projection. Uit de 
geprognosticeerde trendlijn valt een lineaire/logaritmische formule af te leiden op basis waarvan kan 
worden geextrapoleerd. 

Voor de beschrijving van de conjunctuur wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een methode 
die naast deze trend voortzetting eveneens rekening houdt met varierende/cyclische eigenschappen 
rondom deze trendlijn. Dit vereist echter wel het gebruik van een variabele die voldoet aan de 
genoemde eigenschappen (het consumentenvertrouwen). 

9.3.2 Te extrapoleren variabelen 

Doordat de verkoop en/of verhuur pas in de toekomst zal plaatsvinden, is forecasting van de 
volgende aspecten en/of variabelen noodzakelijk om in te kunnen spelen op de veranderde 
omstandigheden ten tijde van het betreffende moment. De uitwerking van deze forecasts vindt plaats in 
het te ontwikkelen model. 

• Prognose bevolkingsontwikkeling 

De demografische opbouw van een stad of gemeente is constant aan veranderingen 
onderhevig en vormt een belangrijke bron van dynamiek binnen de woningmarkt. De gemaakte 
basissegmentatie zal ten tijde van het moment van verkoop/verhuur dan ook niet hetzelfde zijn als bij 
aanvang van een project. Vanuit de dynamiek ontstaan nieuwe vragers op de woningmarkt, komen 
woningen vrij door opheffing van huishoudens en raken bestaande huishoudens verhuisgeneigd als de 
bewoonde woning niet langer aansluit bij de huishoudensituatie of behoeften. Het aantal huishoudens 
en de samenstelling daarvan vormen de basis voor de doelgroepsegmentatie en vraagbepaling. Het is 
dan ook van belang om te weten hoe deze zich zal gaan ontwikkelen richting het moment van 
verkoop/verhuur. 

Op basis van historische gegevens over de huishoudensamenstelling naar leeftijdsklasse (de 
basissegmentatie) is het mogelijk om een extrapolatie te maken per segment (80 segmenten). Hiervoor 
dient de basissegmentatie voor de betreffende gemeente achterhaald te worden over bijvoorbeeld de 
afgelopen 10 jaar. Op basis van de reeks die ontstaat per segment uit de basissegmentatie is 
extrapolatie mogelijk aan de hand van trend projection. Hoe meer getallen in een reeks, hoe 
betrouwbaarder de extrapolatie. Omdat het gaat om het voortzetten van historische reeksen en trends 
hoeft niet apart een inschatting te worden gemaakt van bijvoorbeeld de jaarlijkse bevolkingstoename, 
vergrijzing, individualisatie, stagnatie van de bevolkingsgroei, etc. Dergelijke ontwikkelingen doen zich 
nu reeds voor en zitten dan ook al verwerkt in het gebruikte historische datamateriaal. Door middel van 
lineaire/logaritmische trendprojection zullen deze trends of ontwikkelingen gecontinueerd worden. 

Voor het maken van deze inschatting zou ook gebruik kunnen worden gemaakt van externe 
prognoses. Op dat gebied is een aantal bronnen beschikbaar. Zo maakt het Centraal Planbureau 
jaarlijks inschattingen van de huishoudenontwikkeling en bevolkingstoe-/afname. Het gaat daarbij 
echter om uitspraken op nationaal niveau in sprongen van vijf jaar179

. Voor een advies op 

179 Bron: JADE, A model for the Joint Analysis of Dynamics and Equilibrium, Centraal Planbureau, Den Haag, mei 2003 
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gemeenteniveau met jaarlijkse stappen ten aanzien van het moment van verkooplverhuur is deze 
informatie dan ook zeer grof. ABF Research daarentegen brengt met hun Primos database al de nodige 
jaren een zeer bruikbare prognose op de markt met een doorkijk tot 2030. Primos staat voor PRognose, 
lnformatie, en Monitoring Systeem. De Primosprognose/database is echter niet vrijblijvend beschikbaar. 

• Ontwikkeling verhuisgeneigdheid 

Evenals de bevolkingontwikkeling is ook de ontwikkeling van het aantal verhuisgeneigden niet 
elk jaar hetzelfde. Vandaar dat ook voor deze locatiegebonden variabele historische datamateriaal 
moet warden achterhaald via Statline. Het gaat om het aantal binnenstedelijke en inkomende 
verhuizingen per leeftijdscategorie over de afgelopen 5 a 15 jaar. Op basis van de reeks die ontstaat 
per leeftijdscategorie is extrapolatie mogelijk aan de hand van trend projection. Trendprojection 
nivelleert de schommelingen en uitschieters daarbij weliswaar, maar door apart rekening te houden met 
de invloed van de conjunctuur op de verhuisgneigdheid/vraag, wordt dit optredende effect ten gevolge 
van trend projection gecompenseerd. 

• Conjunctuurontwikkeling; consumentenvertrouwen 

Het consumentenvertrouwen is, als indicator voor de conjuncturele situatie, verantwoordelijk 
voor schommelingen in de mate van vraag naar woningen/verhuisgeneigdheid. De vraag naar ruimte 
loopt immers parallel met de economische conjunctuur. In bijlage 7 wordt beschreven hoe groat de 
invloed van deze conjunctuurvariabele is op de vraag naar woningen. Zowel de getalreeksen van het 
consumentenvertrouwen als de getalreeksen van de nieuwbouwproductie warden daarbij licht 
gecorrigeerd, zodat er een vloeiend, cyclisch verloop ontstaat. Wanneer deze gecorrigeerde lijnen 
tegen elkaar uitgezet warden, komt het verloop van pieken en dalen grotendeels met elkaar overeen. 
Op basis van de afstand tussen de top van een piek en de trendlijn (de amplitude) kan beredeneerd 
warden hoeveel procent extra vraag ontstaat ten gevolge van het conjuncturele verloop. Voor de 
woningmarkt ligt dit rand de 15%. Het stijgende patroon dat de trendlijn van het 
consumentenvertrouwen vertoont, is verder niet van invloed op de omvang van de vraag. Voor die 
bepaling wordt immers gebruik gemaakt van het verhuisgeneigdheidpercentage. Wei belangrijk is de 
gemiddelde duur van een volledige cyclus. Uit de figuur in bijlage 7 en de daaraan ten grondslag 
liggende informatie van het CBS, valt op te maken dat de gemiddelde duur van een volledige 
conjunctuurcyclus ongeveer 11 ,5 jaar bedraagt. De laatste kruising met de trendlijn (voor expansie) 
vond halverwege 1995 plaats. 

Het verloop van het consumentenvertrouwen laat zich beschrijven aan de hand van een 
golfbeweging. Het patroon van deze golfbeweging komt sterk overeen met het verloop van een 
sinuso"ide. Omdat amplitude (15%) en duur (11 ,5 jaar) van de golfbeweging bekend zijn, kan op basis 
van de formule van een sinuso"ide inzichtelijk warden gemaakt hoe groat de jaarlijkse invloed van het 
consumentenvertrouwen is op de verhuisgeneigdheid. Deze invloed is per jaar in de onderstaande 
figuur weergegeven. 

/ 

lnvloed conjunctuur op vraag 

Jaar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Toe- of afname vraag -13,3% -7,8% 0,0% 7,8% 13,3% 15,0% 

Jaar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Toe- of afname vraag 12,3% 6,0% -2,0% -9,5% -14,1% -14,7% 

m.rr-~~---;\~m'il'i1 "- 1~~ -.---~ .. 
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• lnkomensontwikkeling en ontwikkeling prijs-/koopkrachtklassen 

Omdat het inkomen gebruikt wordt als segmentatievariabele voor de sociaal-economische 
doelgroepsegmentatie, moet rekening warden gehouden met de ontwikkeling van het inkomen. 
Verhoging van het inkomen compenseert onder andere de geldontwaarding die optreedt ten gevolge 
van inflatie. Onder inflatie wordt een stijging van het algemene prijsniveau in een land verstaan en deze 
wordt gemeten met behulp van de consumentenprijsindex (CPl180

). De inkomensontwikkeling wordt in 
de literatuur ook wel omschreven als incidentele loonontwikkeling en is het verschil tussen de 
ontwikkeling van de feitelijk verdiende lonen en de ontwikkeling van de lonen zoals overeengekomen in 
cao's en vergelijkbare collectieve regelingen 181

. De inkomensontwikkeling kan warden bepaald aan de 
hand van het trendmatige verloop van de loonontwikkeling. 

Een verandering in het inkomen levert niet alleen elk jaar andere koopkrachtklassen op, maar 
ook veranderen de daaruit af te leiden prijsklassen voor het segmenteren van het aanbod. De 
ontwikkeling van het inkomen vertoont in Nederland een relatief constant beeld over de afgelopen tien 
jaar met een jaarlijkse gemiddelde groei van ongeveer 2,5% 182

. 

9.4 Model 

In paragraaf 9.2 wordt aan de hand van een relatieschema beschreven op welke wijze een 
marktonderzoek kan warden uitgevoerd. Het resultaat van de daarbij uit te voeren handelingen moet 
leiden tot de tot doel gestelde optimalisatie van het afzetrisico. Het tweede deel van de doelstelling 
bestaat uit het opzetten van een model of methode. In theorie vormt de combinatie van het 
relatieschema met de te forecasten onderzoeksvariabelen het te realiseren model of de te ontwikkelen 
methode. Op basis van informatie uit Statline, standaard verhoudingen en de beschreven relaties kan 
immers een uitspraak warden gedaan over het optimaal te ontwikkelen programma op het moment van 
verkoop/verhuur. De dynamiek blijft bij op deze manier echter achterwegen. 

De werkwijze/methode zal daarom warden gedigitaliseerd. Door te digitaliseren ontstaat er een 
model of werksheet die de dynamiek en gebruiksvriendelijkheid vergroot. Voor het digitaliseren wordt 
gebruik gemaakt van Microsoft Excel. Een programma dat de mogelijkheid biedt bewerkingen uit te 
voeren op gegevens uit een in te voeren database. Door standaardisatie van de beschreven relaties en 
verhoudingen kan met Excel aan de hand van slechts een geringe input, een output warden verkregen 
over het mogelijk te ontwikkelen programma. De omvang van de benodigde input en tijd die daarmee is 
gemoeid, hangt af van de hoeveelheid informatie die is opgenomen in de database. Om de 
gebruiksvriendelijkheid van het onderzoeksmodel te verhogen, is er voor gekozen om zoveel mogelijk 
beschikbare informatie op te nemen in de database. Het aantal in te voeren velden en 
keuzemogelijkheden (de input) wordt daardoor beperkt. De benodigde historische en 
gemeentegebonden informatie (Statline) die gebruikt wordt voor forecasting, kan ook al in de database 
warden verwerkt. In verband met het tijdrovende karakter van deze eenmalige handeling is er voor 
gekozen vooralsnog slechts enkele grate steden uit Nederland te verwerken in de database. Deze lijst 
kan, wanneer nodig, nog warden aangevuld. 

Het model bestaat uit een aantal werksheets. In principe is alleen de eerste werksheet 
"invoervelden + resultaat" van belang voor de ontwikkelaar of gebruiker van het model. 

18° Consumentenprijsindex (CPI); geeft de prijsontwikkeling weer van goederen en diensten die huishoudens aanschaffen voor 
consumptie. De CPI is een belangrijke maatstaf voor de inflatie en wordt veel gebruikt door het bedrijfsleven en de 
overheid, onder andere bi} loononderhandelingen, de indexering van huren en lijfrenten en voor de aanpassing van 
belastingtabellen. 

181 Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek 
182 Bron: http://statline.cbs nVStatWeb 
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Figuur 27: Schermafdruk werksheets marktonderzoekmode/ 

Het niet hoeven invoeren van een aantal velden wil niet zeggen dat de gebruikte informatie oak 

niet meer toegankelijk en/of bewerkbaar is. De standaard verhoudingen of percentages kunnen altijd 

nag warden aangepast. De werksheet "invoervelden + resultaat" biedt de gebruiker van het model per 
analyse de mogelijkheid om te kiezen uit een aantal opties of om bepaalde waarden te veranderen. Om 

welke variabelen het gaat zal per analyse warden toegelicht. 

9.4.1 lnvoerve/den vraag 

Door gebruik te maken van een database waarin het gemeentegebonden datamateriaal reeds 

is verwerkt, wordt de gebruiker van het model een hoop werk uit handen genomen. Het gaat om 

historische reeksen over: 

• De huishoudensamenstelling naar leeftijdscategorie (paragraaf 7.4) 

• De inkomensverdeling naar inkomensdeciel (paragraaf 7.5 en bijlage 4) 

• Het aantal binnengemeentelijke en inkomende verhuizingen (paragraaf 8.2) 

Excel beschikt over de mogelijkheid om uit de bestaande reeksen (het historische 
datamateriaal) een lineaire of logaritmische trendlijn te filteren. Op basis van de hieruit af te leiden 

formules is het mogelijk om per segment reeds een extrapolatie van bovenstaande variabelen op te 
nemen in de database. De variabelen zijn geextrapoleerd voor een periode van 10 jaar (tot en met 

2016). 

Naast deze gemeentegebonden onderzoeksinformatie wordt er voor de jaarlijkse bepaling van 

de vraag oak gebruik gemaakt van een aantal standaardverhoudingen. Deze zijn meer van algemene 

aard en niet locatiegebonden. Het gaat daarbij om de volgende aspecten: 

• Verdeling koop/huur naar inkomen (subparagraaf 8.2.2) 

• Verdeling eengezins/meergezins naar zowel leeftijd, inkomen als huishoudensamenstelling 

(bijlage 6). 

• Jaarlijkse invloed conjunctuur op vraag (bijlage 7) 

Door al deze benodigde informatie en relaties te verwerken in de database hoeft een 

ontwikkelaar voor een berekening van de vraag alleen aan te geven om welke gemeente het gaat en in 

welk jaar het te ontwikkelen product op de markt zal warden gebracht (het moment van 

verkoop/verhuur). Bij het opstellen van de invoervelden voor de vraagberekening is er tevens voor 
gekozen om de gebruiker van het model de mogelijkheid te bieden enkele percentages naar eigen 

inzicht te veranderen. Het gaat daarbij om de volgende invoervelden: 

• Het voorkeurspercentage voor nieuwbouw (landelijk gemiddelde bedraagt 25%) 

• Het percentage voor de jaarlijkse ontwikkeling van het inkomen (afgelopen jaren gemiddeld 2,5%) 

• Oak wordt er ruimte geboden de vraag te be"invloeden aan de hand van incidentele ontwikkelingen 

• De berekening van de koopkracht per inkomensdeciel is gebaseerd op een aanname van het eigen 

vermogen, de belastingdruk en een hypotheekfactor. Veranderende omstandigheden kunnen er toe 
leiden dat een ontwikkelaar er toe besluit de waarde van deze variabelen te veranderen. Met het 

toevoegen van de koopkrachtberekening als bewerkbaar invoerveld, wordt die mogelijkheid 

geboden. 
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Figuur 28: Schermi!Jfdrok invoervelden vraaganatyse uit model 

9.4.2 lnvoervelden aanbod 

Het binnenstedelijke nieuwbouwaanbod wordt in kaart gebracht door concurrerende plannen op 
te splitsen naar prijsklasse koop/huur en een- of meergezinswoningen. Daarbij wordt rekening 
gehouden met de volgende plannen: 

• De recentel ijk gerealiseerde projecten (i.v.m. het doorrekenen van aanbod in geval van 
overproductie) 

• De in de "woonvisie" van de gemeente vastgelegde plannen 

• De in een stedenbouwkundig plan overeengekomen plannen. 

• Bouwvergunningen 

Het achterhalen en invoeren van deze informatie is weliswaar het meest tijdrovende onderdeel 
van dit model, maar toch benodigd voor het kunnen bepalen van de marktcapaciteit. Het in kaart 
brengen van het concurrerende aanbod geschiedt aan de hand van dezelfde koopkrachtklassen als 

gebruikt voor de vraaganalyse. De koopkrachtklassen veranderen echter jaarlijks van waarde door een 
stijging van het inkomen (inkomensontwikkeling) . Voor het invoeren van het aanbod kan in eerste 

instantie dan ook het beste per in te voeren jaar het moment van verkoop/verhuur worden aangepast, 
zodat de hoogte van de veranderende klassengrenzen wordt weergegeven. In de volgende figuur is 

een voorbeeld aanbodanalyse uit het model weergegeven voor de gemeente Eindhoven. Het geeft een 
beeld van de koopkrachtklasse 5 tot en met 10. 
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• 86 
Eengezins Koop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

87 Se klasse E 174.A12 Huu• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ffi Meergezins Koop 27 0 21 0 20 17 0 0 0 
89 Huur 0 0 21 0 0 43 0 0 0 
~ Eengeiins Koop 0 0 0 10 6 0 0 0 0 
91 

6e klasee E 203.B2A Huur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Koop 0 0 20 0 0 94 111 55 243 
93 Huur 105 0 0 277 12 0 55 55 0 
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95 Huur 0 0 0 0 110 0 107 0 39 
$ 
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Koop 50 0 13 212 71 56 55 0 0 

97 
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104 

9e klasse E 389.310 Koop 0 0 0 B3 53 0 17 11 69 
105 
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0 0 9 6 0 0 16 9 0 

100 Eengezins 0 0 0 0 0 0 0 0 
107 0 0 0 0 0 0 0 0 
1()3 

10e klasu E 580.000 
0 0 2 8 39 0 0 0 

109 
Meergzins 

0 0 0 0 0 0 0 0 

9.4.3 lnvoerve/den /ocatie 

De locatie-analyse wordt gebruikt om per leefstijl aan te geven in hoeverre het plangebied 
overeenkomt met de gewenste en/of ideale locatie. In het model moeten daarvoor 27 keuzevelden 
doorlopen warden. Deze komen overeen met de vragenlijst uit bijlage 5, die wordt gebruikt voor de 
kwalitatieve beoordeling van de locatie. De keuzevelden bieden de gebruiker van het model de 
mogelijkheid een waardering aan de locatiefactor te geven tussen de 1 en 5. Voor de locatie-analyse is 
reeds de volgende informatie verwerkt in de database: 
• Het belang dat aan elke vraag moet warden gehecht (bijlage 5.2) 

• Het wegingsprofiel per leefstijl (bijlage 5.2) 

• De leefstijlverdeling naar leeftijdscategorie 

component en Water en/of omgevingsgroen 4 

3 Milieu-as ecten 

4 Ontsluiting per auto 3 

5 Nabijheid op-/en afrit snelweg 2 

6 lnfrMtructuur Nabijheid treinstation s 
7 Ontslurting per openbaar veMJoer (bus, e.d) 5 

8 Parkeermo eli kheden s 
9 Afstand tot he! centrum 5 

Bij het bepalen van de locatiegeschiktheid is er vervolgens vanuit gegaan dat de mate waarin 
de locatie overeenkomt met de gewenste situatie, evenredig gelijk kan warden gesteld aan het 
percentage huishoudens dat zal opteren voor de locatie. 
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9.4.4 Resultaten 

Het invullen van de vraag-, aanbod- en locatievelden in de werksheet "invoervelden + 
resultaten" leidt tot een advies over het optimaal te ontwikkelen woningprogramma. Per prijsklasse en 
woningtype wordt voor het gekozen jaar en de betreffende gemeente weergegeven hoeveel vraag naar 
nieuwbouw er per segment bestaat. Een groene waarde geeft daarbij aan dater in een segment nog 
vraag bestaat, terwijl bij een rode waarde de vraag onvoldoende is of reeds wordt weggenomen door 
een concurrerende ontwikkeling. De groene waarden geven zodoende voor het jaar van 
verkoop/verhuur weer welke woningprogramma's mogelijk ontwikkeld kunnen worden met een 
minimaal afzetrisico. 
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Figuur 31: Schermafdruk voorbeeld resultaten marl<tonderzoek 

Doelgroepinformatie wordt verkregen uit een tweede, uitgebreidere tabel die bestaat uit een 
verdeling naar zowel leeftijd, inkomen, woningtype als huishoudensamenstelling. Uit deze tabel valt te 
herleiden vanuit welke doelgroep de vraag naar een type woning binnen een bepaald prijssegment 
afkomstig is (aantallen). In de onderstaande figuur is een willekeurig voorbeeld weergegeven, waarbij 
informatie wordt verschaft voor de leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar en het prijssegment rond de 
€ 183.000,-
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Figuur 32 Schermafdruk doelgroepinformatie 
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9.4.5 Toepassen van het model 

De uitkomsten van het onderzoeksmodel zijn moeilijk te controleren. Met het model wordt 
immers een niet direct meetbare inschatting gemaakt van de vraag naar ruimte. Het is dan oak niet 
mogelijk om de uitkomst te koppelen aan de werkelijkheid. Daar komt nag eens bij dat aan de hand van 
het model een uitspraak wordt gedaan over een in de toekomst gelegen moment. In principe is het pas 
na verkoop/verhuur van een op basis van dit model ontwikkeld plan mogelijk om een uitspraak te doen 
over het wel of niet kloppen van de voor dat plan gebruikte output uit het model. 

Casu"istiek onderzoek kan voor het model desondanks wel van nut zijn voor het toetsen van de 
gebruiksvriendelijkheid, werking, volledigheid en het achterhalen van duur van het invullen, mogelijke 
gebreken, sterke en zwakke punten, etc. Het gaat bij het invullen van het model dan oak vooral om de 
werking ervan. Het wordt zodoende oak op maar een praktijksituatie toegepast. Wanneer het resultaat 
bevalt, biedt de structuur van het model nag altijd de mogelijkheid om meerdere gemeenten te 
verwerken in de database zodat het oak voor meerdere projecten gebruikt kan warden. 

9.5 Casus 

9.5.1 Omschrijving casus stationslocatie Zuid-Oost 

De Casus beschrijft een in de binnenstad van Eindhoven gelegen locatie, pal naast het 
Centraal Station. De gemeente Eindhoven heeft in 1990 een plan opgesteld dat tot doel heeft om het 
Stationsdistrict z6 te ontwikkelen dat het een sterker onderdeel van de binnenstad van Eindhoven 
wordt, met een mix aan woon, werk en winkelfuncties. Oak publieksgerichte functies als horeca en 
leisure werden voorgesteld zodat wordt aangesloten op het huidige karakter van de binnenstad. 

In 1992 heeft de ontwikkelingscombinatie BAM Vastgoed BV en Van Straten Vastgoed BV het 
terrein en de bestaande opstallen van de voormalige PTI verworven, met als belangrijkste doel het 
herontwikkelen van het terrein aan de Stationsweg. De partijen hebben in samenwerking met de 
gemeente Eindhoven zich tot doel gesteld om deze locatie om te zetten in een levendig stuk stad. 

De voorzijde van de voormalige opstal van PTI is gelegen aan het Stationsplein. Het gebouw 
heeft geen monumentale of beeldbepalende status of waarde en zal waarschijnlijk gesloopt warden. 
Aan de noordzijde bevindt zich het talud van de spoordijk met aansluitend de spoorlijnen richting 
Tilburg, Den Bosch en Weert. Ten noorden van het spoortrace is onlangs het Kennedy Business Center 
(KBC) ontwikkeld, met als doel de binnenstad van Eindhoven naar de noordzijde tot aan Fellenoord uit 
te breiden. Deze ontwikkeling is een onderdeel van een grotere kantoorzone aan de noordzijde van het 
spoor. De oostkant van de locatie wordt begrensd door de rivier de Dommel, de drager van een groene 
en recreatieve zone door de stad. Aangrenzend ligt een historische en groene villawijk. Aan de 
westkant is het Stationsplein en het aangrenzende 18 Septemberplein te vinden. Dit plein heeft een 
belangrijke transferfunctie voor auto- en voetgangersverkeer van en naar de binnenstad. Aan de 
zuidkant van de locatie ligt de Stationsweg met deels publieke functies in de plinten van de gebouwen. 
Hier is recentelijk aan de overkant de Effenaar gerealiseerd. Tussen dit muziekgebouw en de Dommel 
zal de gemeente Eindhoven een stadspark aanleggen. Random de locatie bevindt zich veel 
infrastructuur. Aan de Zuidzijde ligt de Stationsweg; weliswaar geen officiele toevoerweg naar de 
binnenstad, maar wel een beeldbepalende route. Aan de Oostzijde van de locatie loopt een belangrijke 
fietsroute onder het spoor door. Voor een meer gedetailleerde beschrijving en beeldmateriaal wordt 
verwezen naar bijlage 9. 

9.5.2 Planaspecten 

Het omzetten van de stationslocatie in een levendig stuk stad, sluit aan op de plannen en 
ambities van de gemeente Eindhoven. Die wil het stationsdistrict met een mix aan woon, werk en 
winkelfuncties een sterker onderdeel van de binnenstad laten warden. Het district moet een 
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hoogstedelijk karakter krijgen, hetgeen oak tot uitdrukking moeten komen in de vormgeving. De 
stedenbouwkundigen van de gemeente spreken in de ontwikkelingsvisie van het centrum alsmede het 
ontwikkelingsplan van het Stationsdistrict Eindhoven dan oak expliciet over "de derde dimensie van de 
bebouwing", waarbij de hoogste volumes uit het centrumplan onder andere zijn gelegen aan de 
oostzijde van het plangebied richting Dommel; de stationslocatie Zuid-Oost. 

Los van deze ruimtelijke plannen vanuit de gemeente, leiden de hoge kosten die gemoeid zijn 
met het verwerven van de gronden ertoe dat de ontwikkelende partijen een planvoorstel zullen 
aandragen dat overeenkomt met de ambitie van de gemeente ten aanzien van bouwvolumes en 
hoogten. Voor het woningprogramma betekent dit dat het plan grotendeels of zelfs geheel uit 
meergezinswoningen zal bestaan. De ontwikkelaars zullen bij het uitvoeren van het marktonderzoek 
dan oak vooral ge"interesseerd zijn in de uitkomsten ten aanzien van deze meergezinswoningen. De 
ontwikkelingscombinatie BAM Vastgoed BV en Van Straten Vastgoed BV verwacht het project in 2008 
in verkoop/verhuur te brengen. 

9.5.3 Uitkomsten van het model 

De uitkomsten van het model zijn voor de casus weergegeven in navolgende figuur. Ze 
vertonen een ongunstig beeld wanneer het om de afzetbaarheid gaat van een in het marktsegment 
(klasse 4 Um 10) te ontwikkelen programma op de stationslocatie Zuid-Oost in 2007. Ruimte ligt er in de 
goedkope segmenten. Voor een commerciele ontwikkelaar bieden deze prijsklassen echter een beperkt 
aantal mogelijkheden voor het ontwikkelen van woningen. De lage opbrengsten hebben al snel een 
negatieve grondwaarde tot gevolg aangezien bouwkosten niet veranderen. Als er al gesproken kan 
warden van winstmarges dan zijn deze klein. Deze kosten-/ opbrengstenverhouding hangt uiteraard af 
van het oppervlak van de te ontwikkelen appartementen. Het produceren van kleine appartementen of 
studio's zou de opbrengsten per m2 kunnen verhogen. Uit de doelgroepinformatie blijkt echter dat de 
daarin ge"interesseerde doelgroepen (tot 30 jaar) zich grotendeels in de eerste twee prijsklassen 
bevinden. Het produceren van woningen in deze koopkrachtklassen is gezien de lage opbrengsten, de 
hoogte van de grondkosten en het daaruit voortvloeiende resultaaUrendementen voor commerciele 
ontwikkelaars geen optie zolang zij de onrendabele toppen niet kunnen compenseren met de 
opbrengsten uit andere prijssegmenten. Een commerciele ontwikkelaar handelt vanuit een 
winstoogmerk. Het produceren van woningen in deze prijsklassen wordt wanneer mogelijk dan oak 
overgelaten aan corporaties. Zij beschikken over het kapitaal om te investeren in onrendabele toppen. 

Wanneer men toch besluit om in de duurdere segmenten te gaan ontwikkelen zal dit 
onlosmakelijk een verhoogd afzetrisico tot gevolg hebben. 
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Overzicht in 2008 mogelijk te ontwikkeling programma (meergezinswoningen) in Eindhoven 
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Het model biedt tevens de mogelijkheid om op eenvoudige wijze te kijken naar 
ontwikkelmogelijkheden in de daarop volgende jaren. Oak in 2008 en 2009 blijkt de markt in Eindhoven 
overvoerd in het middeldure endure segment. Het grate aanbod nieuwbouwprojecten is voor een groat 
deel afkomstig uit de herontwikkeling van het gebied Strijp-S. Dit voormalige Philips-terrein is in iedere 
zin van het woord een buitengewoon project. Strijp-S, waar een aantal monumentale gebouwen uit het 
begin van de 2oste eeuw staan, wordt herontwikkeld tot een groat prestigieus gebied. In de komende 
jaren (tot 2018) zal er gefaseerd 285.000 m2 aan woningen, 90.000 m2 aan kantoren en 30.000 m2 aan 
winkelruimten verrijzen. De huur en koopprijzen op Strijp S zullen gezien de hoge kosten waarschijnlijk 
op zijn minst tot het middensegment gaan behoren, maar voor een deel oak zeker tot de top van 
Eindhoven. Het herontwikkelen van deze industriele complexen met behoud van historische waarden 
en vorm een levert een beduidend ander project op dan de herontwikkeling van het meer centraal 
gelegen stationsgebied Zuid-Oost. Men zich dan ook afvragen in hoeverre het reeel is om er vanuit te 
gaan dat Strijp-S de volledige vraag wegneemt ten nadele van de stationslocatie Zuid-Oost. De vorm, 
kwal iteit en grootte van de te ontwikkelen plannen zal sterk van invloed zijn op de keuze van de 
consument. Het in een krappe markt aangaan van de concurrentie is voor de afzet hoe dan oak 
risicoverhogend 

De ontwikkeling van Strijp-S zou gezien kunnen warden als een incidentele ontwikkeling die, 
door de bovenregionale aantrekkingskracht van het project, een extra vraag naar woningen 
teweegbrengt in Eindhoven. De vraag naar woonruimte zou daardoor bovengemiddeld kunnen 
toenemen. Uit het model blijkt echter dat er - zelfs bij verhoging van de vraag met maar liefst 25% -
sprake blijft van een overproductie in het merendeel van de segmenten. 

9.5.4 Knelpunten 

Gebruik van het model voor de casus stationslocatie Eindhoven Zuid-Oost heeft bij het 
formuleren van het mogelijk te ontwikkelen programma geen grate gebreken aan het licht gebracht. Wei 
blijkt het aantal huishoudens uit het eerste resultaat niet exact overeen te komen met de som van het 
aantal huishoudens uit het tweede resultaat: de doelgroepsegmenten. Dit verschil zit hem in het feit dat 
gebruikte aantallen bij de doelgroepsegmentatie per segment warden afrond op hele huishoudens. 
Deze afronding per segment geeft op de totale vraag een afrondingsfout van gemiddeld 4,5%. Bij een 
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geringe vraag (bijvoorbeeld 5 huishoudens) zal een afwijking logischerwijs al snel groter uitvallen, 
omdat er slechts van hele huishoudens uit kan worden gegaan. 

Voor de casus stationslocatie Eindhoven Zuid-Oost leverde dit een afrondingsfout op van 
gemiddeld 4,5%. Wanneer het model echter gebruikt wordt voor het analyseren van een binnen een 
minder grote gemeente gelegen locatie, kan deze afrondingsfout leiden tot een vertekend en incorrect 
beeld van de doelgroepsegmenten. Het aantal woningzoekende huishoudens per prijscategorie en 
woningtype zal in dat geval een stuk kleiner zijn, waardoor een mogelijke afrondingsfout van grotere 
invloed is op het tweede resultaat. Het inkrimpen van het aantal te onderscheiden huishoudens biedt 
hiertoe een mogelijke oplossing. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het samenvoegen van 
de segmenten met kinderen bij zowel de een- als meerpersoonshuishoudens. Het aantal 
huishoudensegmenten wordt hierdoor gereduceerd (van 8 naar 4). Ook is het mogelijk om enkele 
leeftijdsegmenten van minder grote omvang samen te voegen. Het verkleinen of samenvoegen van 
doelgroepen gaat echter wel ten koste van het onderscheidend vermogen van het marktonderzoek. Het 
geniet dan ook de voorkeur deze handelingen alleen uit te voeren wanneer de afrondingsfout groter 
dan 10% wordt. 

Het model blijkt helder van opzet en gemakkelijk invulbaar. Bij de aanbodanalyse werd het 
invoeren van de concurrerende nieuwbouwprojecten echter bemoeilijkt door het gebruik van 
koopkrachtklassen/-prijzen. Bij de berekening van de koopkrachtklassen is er bewust voor gekozen de 
bandbreedten van de inkomensdecielen om te zetten in prijsklassen die kunnen worden weergegeven 
aan de hand van een (gemiddelde) richtprijs. Met deze richtprijs is het immers mogelijk om een 
concreet programma te formuleren. Voor de aanbodanalyse bleek het gebruik van een gemiddelde prijs 
echter onpraktisch. Het verdelen van het aanbod over tien richtprijzen is een stuk lastiger dan wanneer 
gebruik zou worden gemaakt van bandbreedtes. Door de aanbodanalyse weer te geven aan de hand 
van bandbreedtes, valt in een oogopslag af te lezen in welke prijsklasse het aanbod moet worden 
ondergebracht. Het gebruiksgemak wordt op die manier verhoogd. 

Op basis van het resultaat kan een advies worden afgegeven over het mogelijk te ontwikkelen 
woningprogramma met een minimaal afzetrisico. Dit advies zal per segment worden gebaseerd op de 
ruimte/capaciteit die nog bestaat na aftrek van het aanbod en het percentage locatie-ongeschikten. Met 
het gebruik van de beschikbare ruimte - uitgedrukt in huishoudens - als resultaat van het model, wordt 
de gebruiker van het model echter geen inzicht verschaft in de oorspronkelijke grootte van de vraag. 
Wanneer in het model voor een bepaald segment de beschikbare ruimte wordt aangegeven met een 
waarde van bijvoorbeeld -1, dan vertelt dat niets over de omvang van de oorspronkelijke vraag. Voor 
een advies over het minimaal te lopen afzetrisico is informatie over de omvang van de oorspronkelijke 
vraag ook niet nodig. Wanneer een ontwikkelaar echter besluit toch in dat segment te gaan 
ontwikkelen, dan wordt het wel interessant om te weten hoe groot de oorspronkelijke vraag was. Een 
negatieve waarde van -1 weegt namelijk een stuk zwaarder op een totale waarde van 10 dan een totale 
waarde van 100. Het alsnog ontwikkelen in een verzadigde markt zal vanzelfsprekend in alle gevallen 
een verhoging van het afzetrisico tot gevolg hebben. Met het toevoegen van de oorspronkelijke vraag 
wordt niet alleen de hoeveelheid informatie, maar ook het inzicht in de markt vergroot. 

9.6 Resume 

De segmentatiefactoren uit de doelgroepsegmentatie zijn evenals de onderzoeksvariabelen uit 
de locatie-, vraag- en aanbodanalyse z6 gekozen en onderling op elkaar afgestemd, dat koppeling 
tussen deze onderdelen mogelijk is. Doordat bij de bepaling van de locatiegeschiktheid en de 
marktcapaciteit tevens wordt uitgegaan van een basissegmentatie kunnen ook deze resultanten met 
elkaar worden gematcht. In het model wordt niet alleen rekening gehouden met de beschreven relaties, 
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maar oak met de tijdsspanne tussen het begin van de planvorming en het moment van 
verkooplverhuur. In deze tussenliggende periode kunnen veranderingen optreden in zowel de 
conjunctuur, de demografie als op de locatie. Voor een advies over het te ontwikkelen programma op 
het moment van verkooplverhuur is dientengevolge inzicht nodig in de toekomstige situatie. Het 
inschattenlbenaderen van de toekomstige situatie gebeurt aan de hand van forecasting. 

Forecasting is een vorm van beleidsgericht onderzoek, waarbij op wetenschappelijk 
verantwoorde wijze uitspraken over toekomstige gebeurtenissen warden gedaan. Veelal tracht men 
nieuwe trends en ontwikkelingen te voorspellen door causale verbanden te leggen. Het leggen van 
causale verbanden is voor dit marktonderzoek echter niet aan de orde. Er wordt als forecast volstaan 
met een extrapolatie van bestaande trends of ontwikkelingen. Aan de hand van time-serie-modellen 
(lange termijn voorspelling van meer dan 24 maanden onder relatief stabiele condities) kan in dat geval 
een inschatting warden gemaakt van de toekomstige situatie. Een in dit onderzoek veel gebruikt time
serie-model betreft trend projection. Daarbij wordt uit historische tijdreeksen een lineair of logaritmisch 
verband herleid, waarmee de reeksen kunnen warden geextrapoleerd naar de toekomst. Voor de 
beschrijving van de conjunctuur wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een methode die naast deze 
trend voortzetting eveneens rekening houdt met cyclische bewegingen random deze trendlijn. 

De volgende onderzoeksfactoren warden geextrapoleerd: 

• Prognose bevolkingsontwikkeling 

• Ontwikkeling verhuisgeneigdheid 

• Conjunctuurontwi kkeling; consumentenvertrouwen 

• lnkomensontwikkeling en ontwikkeling prijs-lkoopkrachtklassen 

Om tot een dynamisch model te komen, wordt het statische relatieschema in combinatie met de 
te forecasten variabelen gedigitaliseerd in het programma Microsoft Excel. Door standaardisatie van 
beschreven relaties en verhoudingen kan met Excel aan de hand van slechts een geringe input, een 
output warden verkregen over het mogelijk te ontwikkelen programma. Daarbij wordt gebruik gemaakt 
van een vooraf ingevoerde database met gemeentegebonden gegevens en standaard verhoudingen. In 
het model wordt de gebruiker de mogelijkheid geboden om bij de loacatie-, vraag- en aanbodanalyse te 
kiezen uit een aantal opties of om bepaalde waarden te veranderen. De resultaten uit het model geven 
informatie over zowel het mogelijk te ontwikkelen programma als informatie over doelgroepen. Met de 
doelgroepinformatie kan warden herleid vanuit welke huishoudens de vraag naar een type woning 
binnen een bepaald prijssegment afkomstig is. 

Uit casu"istiek onderzoek ten aanzien van de stationslocatie Zuid-Oost in Eindhoven komen nag 
een drietal verbeterpunten naar voren: 

• De mogelijkheid tot verkleinen van het aantal huishoudens of leeftijdscategorieen, waarmee de 
invloed van de afrondingsfout in de doelgroepsegmentatie kan warden beperkt. 

• Het bij de aanbodanalyse vervangen van de prijsklasse met richtprijs door een prijsklasse met 
bandbreedte. 

• Het toevoegen van de oorspronkelijke vraag in het resultatenoverzicht. 
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10. Conclusies en aanbevelingen 

10.1 lnleiding 

In het onderzoek stond de volgende probleemstelling centraal: 

"Het voor een binnenstedelijke (her)ontwikke/ings/ocatie optimaliseren en inzichtelijk maken van 

de wijze waarop marktonderzoek kan worden gedaan en het op basis van die gegevens realiseren 

van een (dynamisch) model of methode waarmee een uitspraak kan worden gedaan over het 

mogelijk, optimaal te ontwikkelen programma op het moment van verkoop/verhuur." 

De probleemstelling van het onderzoek is daarmee tweeledig. Het eerste deel betreft het 
inzichtelijk maken van de wijze waarop een marktonderzoek voor binnenstedelijke 
(her)ontwikkelingslocatie kan worden uitgevoerd en geoptimaliseerd. Het optimaliseren het 
marktonderzoek zit hem daarbij in het minimaliseren van het afzetrisico. Met het analyseren en 
beschrijven van dit proces is aan dit deel van de probleemstelling voldaan. 

Het tweede deel van de probleemstelling betrof het opstellen van een werkwijze, waarmee op 
basis van de vergaarde gegevens uit eerste deel een uitspraak kan worden gedaan over het mogelijk, 
optimaal te ontwikkelen programma op het moment van verkoop/verhuur. Met het ontwikkelde model is 
ook aan dit deel van de probleemstelling voldaan, al is vanwege het tijdrovende karakter alleen het 
woningmarktonderzoek gedigitaliseerd. 

De deelvragen hebben per hoofdstuk geleid tot een resume. Uit deze resume's zullen in de 
volgende paragraaf de belangrijkste conclusies worden getrokken. Enkele onderwerpen uit het 
onderzoek verdienen de aanbeveling verder onderzocht te worden omdat op basis van de conclusies 
geen volledig antwoord kan worden geven op de vraag of omdat er in het onderzoek een bepaalde 
aanname is gedaan. 

10.2 Conclusies 

10.2.1 Andere bouwopgave en meervoudig ruimtegebruik 

Het marktonderzoek maakt onderdeel uit van de haalbaarheidsanalyse, waarmee wordt 
getracht in een zo vroeg mogelijk stadium van het ontwikkelproces inzicht te verkrijgen in de 
marktsituatie zodat duidelijkheid ontstaat omtrent de haalbaarheid en afzetbaarheid van een genomen 
initiatief. Bij het doorlopen van het ontwikkelingsproces komen diverse actoren aan bod. Van de private 
partijen is het de projectontwikkelaar die het verloop van het proces stuurt. De projectontwikkelaar kan 
daarom ook worden gezien als procesmanager. Als een van de weinige actoren binnen het proces 
heeft hij vrijwel met alle andere actoren te maken. Gedurende het ontwikkelproces wordt de 
ontwikkelaar bijgestaan door adviseurs. In het haalbaarheidstraject is de makelaar een belangrijke 
adviseur. Hij verschaft de ontwikkelaar informatie over lokale verkoopwaarden en is tevens vaak de 
partij die in opdracht van de ontwikkelaar een marktonderzoek uitvoert. Bij het marktgericht ontwikkelen 
staat de toekomstige gebruiker centraal. 

Het publieke belang wordt door de overheid op drie verschillende niveau's behartigd (rijk, 
provincie en gemeente). Het Rijk is op nationaal niveau verantwoordelijk voor de coordinatie van de 
ruimtelijke ordening en stuurt dit aan met behulp van wet- en regelgeving alsmede Nota's op de 
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ruimtelijke ordening. Door deze sturing vanuit de Nederlandse politiek vinden met het recente beleid op 

het gebied van de ruimtelijke ordening en projectontwikkeling (5e nota RO en Nata Ruimte) ingrijpende 
veranderingen plaats, waarbij de aandacht grotendeels verschuift van uitleg- naar binnenstedelijke 
locaties. Deze verschuiving is van invloed op de complexiteit van het ontwikkeltraject (lange 
doorlooptijd, gecompliceerde bodemsamenstelling, kapitaalvernietiging, een lastigere sloop- en 
bouwopgave, vertraging, planschade, etc.). Kosten kunnen daardoor aanzienlijk oplopen en/of plannen 
dienen anders te warden vormgegeven. De complexiteit van de binnenstedelijke 

(her)ontwikkelingsopgave wordt nag eens vergroot wanneer door meervoudig ruimtegebruik hetzelfde 
grondoppervlak voor meerdere doeleinden wordt gebruikt. Desondanks zullen beide ontwikkelingen 
moeten warden gezien als randvoorwaarden van de veranderende bouwopgave. De complexiteit van 
deze opgave vergroot echter wel de bouwrisico's, het verhoogt de kosten en het drukt doorgaans de te 
behalen rendementen. 

Het (her)ontwikkelen van binnenstedelijke locaties alsmede het mengen van functies 
(meervoudig ruimtegebruik) is daarnaast oak van invloed op de doelgroepgeschiktheid van een te 
ontwikkelen project. Het binnenstedelijke bouwen heeft gevolgen voor de vorm, grootte en typologie 
van het nieuw te produceren vastgoed. Gebiedsontwikkeling leidt veelal tot stedelijke verdichting, 
hetgeen gezien de huidige maatschappelijke normen (wonen, werken, winkelen) resulteert in de 
ontwikkeling van meergezinswoningen (appartementen), kantoorruimte, retail of een combinatie van 
deze functies. Het aantal potentiele doelgroepen neemt af doordat een binnenstedelijke locatie 
alsmede een meergezinswoning voor lang niet alien geschikt is. Dit vereist een goed inzicht in de markt 
en locatie, alvorens de (her)ontwikkeling van binnenstedelijke locaties tot een succes te kunnen maken. 

10.2.2 Marktwerking 

Onder marktwerking wordt het complexe geheel van op de markt inwerkende krachten 
verstaan, die van invloed zijn op vraag en aanbod. Vastgoedmarkten en economische cycli blijken vaak 
met elkaar verbonden te zijn. Elke vastgoedmarkt kent een eigen cyclus. lnzicht in het ver1oop van een 
cyclus is nodig om vooraf te kunnen anticiperen op toekomstige situaties. Het vaste cyclische patroon 
van het ver1oop van de conjunctuur/vastgoedmarkten biedt de mogelijkheid om ontwikkelingen te meten 
en te voorspellen, zodat er een strategische waarde aan toe kan warden gekend. Het voortijdig 
anticiperen op bewegingen in de conjunctuur kan voorkomen dat een ontwikkelaar door het lange 
ontwikkelproces een plan in verkoop/verhuur brengt, dat gebaseerd is op een andere en niet meer 
geldende omvang van de vraag. Door vooruit te kijken (forecasten) kan het risico op een veranderde 
marktsituatie en mogelijke afzetproblemen warden geminimaliseerd. Timing is daarbij het sleutelwoord, 
hetgeen inzicht vereist in vraag- en aanbod. Voor de woningmarkt valt in het bijzonder op dater ten 
gevolge van de binnenstedelijke (her)ontwikkeling sprake is van een grate toename van het aantal 
meergezinswoningen. De markt lijkt overvoerd gezien het forse aantal te koop staande appartementen. 

10.2.3 Marktonderzoek 

Onder marktonderzoek verstaat men het systematisch verzamelen en analyseren van 

gegevens die van belang zijn voor het vaststellen en oplossen van marketingproblemen. Het 
marktonderzoek onderscheidt zich binnen de vastgoedmarkt in beginsel niet van dezelfde methode in 
andere bedrijfstakken (consumptiegoederen en diensten). In feitelijke uitwerking lijkt er echter toch 
sprake te zijn van een specifieke problematiek. Dit heeft te maken met de specifieke eigenschappen 

van vastgoed, zoals: het langdurige productieproces, het niet-liquide/statische karakter, de omvang van 
de investering, de locatiegebondenheid, afhankelijkheid van anderen en de complexiteit van de markt 
(geen volledig efficiente markt door overheidssturing en een aantal deelmarkten waarin de vraag nag 
steeds grater is dan het aanbod). 
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Marktonderzoek kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. In het geval van 
binnenstedelijke (her)ontwikkeling gaat het om locatiespecifiek marktonderzoek. Het optimale 
vastgoedprogramma met een minimaal afzetrisico wordt hierbij gevonden door het marktonderzoek te 
benaderen vanuit de vraag van de consument. Daarvoor moet een locatie niet vanuit een reeds 
geformuleerd (globaal) ontwerp worden benaderd (markttechnische inpasbaarheid), maar dient 
gekeken te worden naar alle mogelijke consumenten. Wanneer het probleem namelijk vanuit een reeds 
geformuleerd ontwerp wordt benaderd, leidt dit tot een afbakening en afname van het aantal 
mogelijkheden. De kans bestaat dat daardoor niet optimaal op de vraag wordt ingespeeld. Nadeel van 
deze consumentgerichte insteek is dat de hoeveelheid te verwerken informatie zeer uitgebreid wordt. 

Een marktonderzoek is in eerste instantie opgebouwd uit een vraag- en aanbodanalyse. In het 
geval van binnenstedelijke herontwikkeling speelt de locatie echter een dusdanige rol van betekenis, 
dat de locatie-analyse in dit onderzoek buiten de aanbodanalyse als aparte analyse wordt behandeld. 
De vraag-aanbodanalyse richt zich op het bepalen van de marktcapaciteit voor nieuwbouwproducten 
(kernactiviteit ontwikkelaars). Het opstellen van een locatieprofiel maakt het vervolgens mogelijk om de 
locatiegeschiktheid voor de te onderscheiden doelgroepsegmenten te bepalen. De match van de 
marktcapaciteit en het percentage locatiegeschikten levert het mogelijk optimaal te ontwikkelen 
program ma. 

10.2.4 Doe/groepsegmentatie 

Alvorens het aanbevelen van een of meerdere, afzonderlijke programma-onderdelen mogelijk 
wordt, is van belang om binnen de onderkende vastgoedsegmenten subgroepen op te stellen. 
Doelgroepsegmentatie biedt hiertoe de oplossing en geschiedt aan de hand van segmentatiefactoren. 
De keuze voor een of meerdere segmentatiefactoren moet daarbij in overeenstemming zijn met de te 
onderzoeken variabelen uit het marktonderzoek. Het uitvoeren van zowel een locatie- als vraag
aanbodanalyse dwingt tot een segmentatie waarbij zowel productfactoren als kwalitatieve, 
gebruikersgebonden factoren kunnen worden onderscheiden. Bij de bepaling van de 
locatiegeschiktheid voor toekomstige gebruikers, spelen zachte factoren als het imago van de locatie 
en geografische componenten een rol van betekenis. De vraag-aanbodanalyse richt zich voornamelijk 
op het te ontwikkelen product met kenmerken als prijs-/koopkrachtklassen, aantallen en 
productkenmerken (eengezins/meergezins, e.d.). 

Gebruik van alleen het onderscheidend vermogen van demografische gegevens, is daarvoor 
niet voldoende. Vanuit een gezamenlijke demografische (segmentatie)basis (leeftijdscategoriesering en 
huishoudensamenstelling) zullen daarom twee segmenteringen worden herleid op basis van de 
daarvoor relevante segmentatiefactoren. Voor de locatie geschiedt dit aan de hand van een zestal 
leefstijlen. De vraag-aanbodanalyse maakt gebruik van sociaal-economische informatie (inkomen), op 
basis waarvan een tiental koopkracht-/prijsklassen worden onderscheiden. Doordat beide 
segmenteringen uit gaan van eenzelfde basis is het mogelijk om de locatiegeschiktheid te matchen met 
de marktcapaciteit. 

10.2.5 Onderzoeksana/yses 

De drie onderzoeksanalyses zijn elk opgebouwd uit een aantal onderzoeksvariabelen. 

• Vraag 

Een verandering in de leefomstandigheden geeft aanleiding tot het zoeken van een nieuwe 
woonruimte, waardoor personen verhuisgeneigd raken. Het is deze groep verhuisgeneigde 
huishoudens die verantwoordelijk is voor het optreden van "vraag", ongeacht de daarvoor 
verantwoordelijke "trigger". Een projectontwikkelaar ontwikkelt nieuwbouwwoningen en richt zich 
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zodoende alleen op de groep verhuisgeneigden die opteert voor een nieuwbouwwoning (25%). De 
vraag wordt aan de hand van voorkeursprofielen vervolgens verder gespecificeerd naar 
koopkrachtklasse en woningtype (een-/meergezins alsmede koop/huur). Deze voorkeursprofielen zijn 
pas bruikbaar wanneer ze aansluiten op de in de doelgroepanalyse gebruikte segmentatiefactoren 
(leeftijd, huishoudensamenstelling, koopkracht). De keuze voor een koop- of huurwoning is 
voornamelijk afhankelijk van de mogelijkheden ten aanzien van de koopkracht en niet zozeer van de 
leeftijd en huishoudensamenstelling. 

Afhankelijk van de conjuncturele situatie kan de vraag nog met enkele procenten toe- of 
afnemen. De hiervoor te gebruiken conjunctuurindicator is het relatief stabiel verlopende 
consumentenvertrouwen. 

• Aanbod 
Voor de aanbodanalyse moet bij het in kaart brengen van het binnenstedelijke 

nieuwbouwaanbod in de betreffende gemeente gebruik worden gemaakt van eenzelfde verdeling 
(koopkracht en woningtype) als toegepast bij de vraaganalyse. Bij de analyse van het 
nieuwbouwaanbod speelt de planning van concurrerende projecten tevens een belangrijke rol. Door na 
te gaan in welk jaar concurrerende nieuwbouwplannen op de markt worden gebracht, kan rekening 
worden gehouden met de nasleep van eventueel overaanbod in daarop volgende jaren. Daarom dienen 
ook recent gerealiseerde nieuwbouwwoningen in de aanbodanalyse te worden meegenomen. 

• Locatie 

Bij de locatie-analyse worden de onderzoeksvariabelen gevormd door locatiefactoren, die over 
vijf hoofdgroepen zijn verdeeld: geografische componenten, infrastructuur, voorzieningen, leefklimaat 
en imago. Per leefstijl - de voor de locatie-analyse gebruikte doelgroepsegmentering - wordt een 
andere weging toegekend aan de afzonderlijke locatiefactoren. Aan de hand van een kwalitatieve 
analyse van de locatiefactoren (vragenlijst) is het daarom mogelijk om per leefstijl de 
locatiegeschiktheid te bepalen. Elke locatie is uniek en kent zodoende een eigen locatieprofiel. Het 
locatieprofiel is daarmee bepalend voor de doelgroepgeschiktheid van de locatie. 

10.2.6 Model 

Het is aan de hand van een model mogelijk om op basis van beschreven relaties een advies af 
te geven over het mogelijk en optimaal te ontwikkelen programma op het moment van verkoop/verhuur. 
Voor het bereiken van de in de doelstelling beoogde dynamiek wordt het model gedigitaliseerd. Door 
standaardisatie van beschreven relaties en verhoudingen kan met het model aan de hand van slechts 
een geringe input, een output worden verkregen over het mogelijk te ontwikkelen programma. Daarvoor 
moet echter wel gewerkt worden vanuit een vooraf ingevoerde database met gemeentegebonden 
gegevens en standaard verhoudingen. Het model houdt niet alleen rekening met de beschreven 
relaties, maar ook met de tijdsspanne tussen het moment van planvorming en het moment van 
verkoop/verhuur. In deze tussenliggende periode zullen veranderingen optreden in zowel de 
conjunctuur, de demografie als op de locatie. Voor een advies over het te ontwikkelen programma op 
het moment van verkoop/verhuur is dientengevolge inzicht nodig in de toekomstige situatie. Het 
inschatten/benaderen van de toekomstige situatie gebeurt aan de hand van forecasting. De volgende 
onderzoeksfactoren moeten daarvoor worden geextrapoleerd: 

• Prognose bevolkingsontwikkeling 
• Ontwikkeling verhuisgeneigdheid 
• Conjunctuurontwikkeling; consumentenvertrouwen 

• lnkomensontwikkeling en ontwikkeling prijs-/koopkrachtklassen 
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De resultaten uit het model geven informatie over zowel het mogelijk te ontwikkelen programma 
als informatie over doelgroepen. Het mogelijk te ontwikkelen programma bestaat uit de bij de 
vraaganalyse geformuleerd prijssegmenten, allen onderverdeel naar eengezins/meergezins en 
koop/huur. Voor binnenstedelijke (her)ontwikkeling doet in veel gevallen alleen de vrije ruimte in de 
segmenten met meergezinswoningen ter zake. Tevens is het produceren van woningen in de eerste 
vier prijsklassen voor commerciele ontwikkelaars veelal niet mogelijk gezien de lage opbrengsten, de 
hoogte van de grondkosten en het daaruit voortvloeiende resultaaUrendementen. Een commerciele 
ontwikkelaar handelt vanuit een winstoogmerk. Het produceren van woningen in deze prijsklassen 
wordt wanneer mogelijk dan ook overgelaten aan corporaties. 

De vraag naar ruimte laat zich niet direct aflezen. Met het model wordt dan ook een inschatting 
gemaakt. De uitkomsten van het onderzoeksmodel zijn daarom niet controleerbaar. Daar komt nog 
eens bij dat aan de hand van het model een uitspraak wordt gedaan over een in de toekomst gelegen 
moment. 

10.2.7 Case 

Het gedigitaliseerde model is helder van opzet en gemakkelijk invulbaar. Gebruik van het model 
voor de casus stationslocatie Eindhoven Zuid-Oost heeft bij het formuleren van het mogelijk te 
ontwikkelen programma geen grote gebreken aan het licht gebracht. Wei blijkt het aantal huishoudens 
uit het eerste resultaat niet exact overeen te komen met de som van het aantal huishoudens uit het 
tweede resultaat: de doelgroepsegmenten. Dit verschil zit hem in het feit dat gebruikte aantallen bij de 
doelgroepsegmentatie per segment worden afrond op hele huishoudens. Voor de casus stationslocatie 
Eindhoven Zuid-Oost leverde dit een afrondingsfout op van gemiddeld 4,5%. Wanneer het model echter 
gebruikt wordt voor het analyseren van een binnen een minder grote gemeente gelegen locatie, kan 
deze afrondingsfout leiden tot een vertekend en incorrect beeld van de doelgroepsegmenten. Het 
aantal woningzoekende huishoudens per prijscategorie en woningtype zal in dat geval een stuk kleiner 
zijn, waardoor een mogelijke afrondingsfout van grotere invloed is op het tweede resultaat. Het 
verkleinen of samenvoegen van doelgroepen kan dit probleem verhelpen. Het gaat echter wel ten koste 
van het onderscheidend vermogen van het marktonderzoek. 

10.3 Aanbevelingen 

10.3.1 Ten aanzien van verder onderzoek 

De doelgroepsegmentatie biedt, als tweede resultante van het model, de mogelijkheid om te 
achterhalen uit welk segment uit de basissegmentatie de doelgroep afkomstig is. Met de verdeling van 
het aantal leefstijlen naar leeftijdscategorie kan separaat aan de tweede resultante per 
leeftijdscategorie nog enige informatie worden ingewonnen over de leefstijl van de doelgroepen. Deze 
koppeling vindt overigens niet plaats in het model. Met al deze doelgroepinformatie is het vervolgens 
aan de ontwikkelaar om een passend en marktconform plan te ontwikkelen dat aansluit op de 
resultaten uit het marktonderzoek. Een aansluitend vervolgonderzoek kan daarom worden gevonden in 
de beschrijving van het programma van eisen dat aan elke doelgroep verbonden is. Daarbij zouden 
leeftijds- en huishoudengebonden factoren kunnen worden omgezet in type, kwaliteit, oppervlak en 
vorm. Ook een aspect als de parkeernorm moet daarbij aan bod komen. 

In het onderzoek is bij het analyseren van de vraag naar woningen een tweetal aannamen 
gedaan die de aanbeveling verdienen om verder te worden uitgezocht. 

• Een projectontwikkelaar ontwikkelt nieuwbouwwoningen en richt zich zodoende alleen op de groep 
verhuisgeneigden die zal opteren voor een nieuwbouwwoning. Die groep beslaat, afhankelijk van 
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de provincie, 18% tot 36% van de verhuisgeneigden (landelijk 22%). Het zou ideaal zijn wanneer 
oak dit percentage op gemeenteniveau achterhaald kan warden. Door een gebrek aan beschikbare 
informatie over dit onderwerp, is uitgegaan van een landelijk gemiddelde. Echter was oak op 
landelijk niveau nag een grate groep - maar liefst 39% van de woningzoekenden - de mening 
toebedeeld dat het hen niet uitmaakte of het bestaande bouw of nieuwbouw betrof. Via de 
verkoopsite Funda is voor deze 39% vervolgens een verhouding herleid, waarmee de totale 
voorkeur voor nieuwbouw op 25% (22+3) komt te liggen. Dit getal is dan weliswaar onderbouwd, 
het blijft nag steeds een aanname. Het verdient dan oak de aanbeveling om dieper onderzoek te 
doen naar deze percentages. 

• Oak de tweede aanname heeft te maken met de verdeling bestaande bouw vs. nieuwbouw. Er 
wordt daarbij vanuit gegaan dat een consument bewust kiest voor een nieuwbouw- dan wel 
bestaande woningen. De consument zal binnen het jaar niet wisselen of overstappen op het andere 
type woning. Deze aanname is nodig wil men een inschatting van de vraag kunnen maken. Het is 
echter zeer interessant om na te gaan in hoeverre een consument die opteert voor een bestaande 
woning eventueel alsnog zal uitwijken naar een nieuwbouwwoning als deze niet aan zijn/haar 
trekken komt door een gebrekkig aanbod aan bestaande woningen. Dit zou extra vraag kunnen 
genereren. Het in kaart brengen van oak de markt voor bestaande woningen brengt echter een 
hoop extra werk met zich mee. Onderzoek zal uit moeten wijzen of het loont om daar tijd en energie 
in te steken. 

De doelgroepsegmentatie voor woningbouw gaat in eerste instantie uit van een 
basissegmentatie omdat het aantal doelgroepen bij een enkele segmentering op basis van zowel 
demografische-, leefstijl- als financieel-economische segmentatiefactoren onwerkbaar groat wordt. Ter 
verduidelijking zou dit neer komen op maar liefst 19.200 doelgroepen (8*10*6*10*4). Door vanuit de 
basissegmentatie gescheiden verder te segmenteren ontstaat er een kans op een systematische fout. 
Zo wordt bijvoorbeeld de keuze voor een eengezins- of meergezinswoning (voorkeursprofielen) in de 
huidige werkwijze namelijk niet meer gekoppeld aan een leefstijlprofiel, waardoor enkele bestaande 
relaties achterwege warden gelaten. In het relatieschema zijn deze overigens oak niet afgebeeld. Het is 
echter zeer interessant om na te gaan of er mogelijkheden zijn om het aantal te onderscheiden 
doelgroepen te verkleinen of gebruik te maken van andere segmentatiefactoren, zodat alle 
doelgroepsegmentatiefactoren in een boomdiagram kunnen Worden uitgezet. Daarmee ZOU de locatie
analyse in de vraag kunnen warden ge"integreerd en verdwijnt de kans op systematische tauten, die 
zich in het huidige model mogelijk nog kunnen voordoen. 

Bij de leefstijlsegmentatie wordt uitgegaan van een specifieke verdeling van leefstijlen naar 
leeftijdscategorie. Het verdient echter de aanbeveling om een leefstijlindeling te gebruiken of op te 
stellen, die eveneens gebruik maakt van een onderverdeling naar inkomensklasse. Dit sluit namelijk 
beter aan op het te formuleren advies: een ontwikkelprogramma verdeeld naar prijsklasse en 
woningtype. 

10.3.2 Ten aanzien van model en gebruik 

Wanneer een organisatie gebruik gaat maken van het model, zal er een beheerder moeten 
warden aangesteld. Het model gaat immers uit van jaarlijkse waarden. Door middel van forecasting 
wordt dan wel een inschatting gemaakt van de toekomstige waarde van enkele variabelen, toch 
verdient het de aanbeveling om per jaar, wanneer bekend, de daadwerkelijke waarde in het model te 
verwerken. Per gemeente betekent dit dat het model eens in het jaar zal moeten warden 
herzien/bijgewerkt. 
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Het mogelijk te ontwikkelen programma wordt gebaseerd op de ruimte/capaciteit die per 
segment overblijft na aftrek van het aanbod (marktcapaciteit) vermenigvuldigd met het percentage 
locatie- geschiktheidpercentage per doelgroep. Het bepalen van de marktcapaciteit op basis van de 
vrije ruimte die overblijft nadat de vraag wordt gekoppeld aan het aanbod, leidt tot een minimalisering 
van het afzetrisico. Is er ruimte beschikbaar in een segment dan betekent dit dat er mogelijkheden voor 
ontwikkeling zijn, zo niet, dan niet. Het kan echter worden bezien in hoeverre het reeel is om er van uit 
te gaan dat een concurrerend project de beschikbare vraag volledig wegneemt. Een ontwikkelaar doet 
zichzelf op die manier te kort. Wanneer geconcurreerd wordt, zal een deel van deze vraag immers ook 
ten goede komen aan het eigen te ontwikkelen product. De kwaliteit van het concurrerende en eigen 
product is dan veelal bepalend voor de onderlinge verdeling van de vraag. Het verdient dan ook de 
aanbeveling om verder te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om de vraag over verschillende 
projecten te verdelen. Zo wordt in bijvoorbeeld de hotelbranche ter bepaling van de toekomstige 
bezettingsgraad en rendement uitgegaan van een "fair share" factor163

. Bij het schatten van het 
jaarlijkse aantal te verhuren kamers wordt hierbij het totale aantal mogelijke gasten per hotelklasse naar 
omvang van het aantal kamers verdeeld over de beschikbare hotels. 

Gezien de positieve bevindingen met het gedigitaliseerde marktonderzoek voor de 
woningmarkt, verdient het de aanbeveling om ook het marktonderzoek/relatieschema van de kantoren 
en winkelmarkt in een model te verwerken. Het relatieschema van het winkelmarktonderzoek wijkt 
daarbij enigszins af van de twee andere marktsegmenten. Voor het digitaliseren van de onderzoeken 
voor de kantoren- en winkelmarkt, zullen enkele stappen uit het woningmarktonderzoek herhaald 
moeten worden. Daarbij verdient voor de kantorenmarkt de invloed van de conjunctuur op de vraag 
extra aandacht. Men heeft daarbij immers van doen met een andere conjunctuurindicator 
(werkgelegenheid), een volatiele markt en de effecten van de varkenscyclus. 

Het winkelmarktonderzoek verdient de extra aanbeveling om na te gaan op welke wijze efficient 
kan worden achterhaald hoe groot de koopkrachttoe- of afvloeiing uit omliggende kernen is. 

183 Bron: Scriptie: Hotelontwikkeling instappen!?, B. Bax, Rotterdam, maart 2004 
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Appendix A: 

A.1 Doelgroepsegmentatie 

Met de vrager(s) en/of gebruiker(s) van een kantoorpand worden kantoorhoudende 
organisatie(s) bedoeld en niet zozeer de binnen een organisatie werkzame personen. De 
kantorenmarkt richt zich hiermee dus op andere gebruikers dan de woningmarkt. Vanwege dit verschil 
in gebruiker (en vastgoed), beslaat de kantorenmarkt een volstrekt andere vastgoedmarkt dan die van 
woningen. Gebruik van de voor het woningvastgoed gekozen demografische basissegmentatie is voor 
de kantorenmarkt dan ook niet aan de orde. Wei vereist een marktgerichte productie ook binnen de 
kantorenmarkt inzicht in de verscheidenheid van de vraag en daarmee in de aard en omvang van 
marktsegmenten. De kantoorruimtemarkt wordt daarom nader onderscheiden in marktsegmenten, 

waarbij locatie-, pand- en gebruikersprofielen aan de basis liggen 1. 

Voor het onderscheiden van marktsegmenten moet aansluiting gezocht worden bij de eisen en 

wensen van de kantoorhoudende organisaties. Een kantoororganisatie is een werkgemeenschap 
waarin het accent ligt op hoofdarbeid. Deze hoofdarbeid vindt voor een groot gedeelte geconcentreerd 
plaats in Mn of meer vastgoedobjecten. Er worden twee invalshoeken aan het begrip gekoppeld, te 
weten de functionele, die zich richt op de aard van de werkzaamheden en het locatie-aspect, die 

verwijst naar de huisvesting. Het hieruit voortvloeiende pakket aan wensen en eisen is zo gevarieerd, 
dat niet alleen elk pand uniek is, maar ook elke gebruiker2. Toch vertonen kantoorhoudende 
organisaties een grote mate van overeenstemming met betrekking tot vestigingsplaatsfactoren op het 
ruimtelijke schaalniveau van stadsgewesten. Bij marktsegmenten gaat het echter niet om de 
afzonderlijke vestigingsplaatsfactoren, maar om de combinatie ervan. Marktsegmenten kunnen worden 
onderscheiden door meer kenmerken tegelijkertijd in de beschouwing te betrekken. Van de talrijke 
theoretisch denkbare segmenten zijn er kwantitatief gezien slechts enkele belangrijk. 

De locatie wordt (voor de kantorenmarkt) in het algemeen gezien als de belangrijkste 

rendementsbe"invloedende factor. Amerikanen zijn er het duidelijkst in: de kwaliteit van een 
(kantoor)pand wordt bepaald door locatie, locatie, locatie3

. Een van de belangrijkste aspecten hierbij, zo 
blijkt uit alle onderzoeken, is de bereikbaarheid; niet alleen per auto, maar ook per openbaar vervoer. 
De bereikbaarheid (OV I auto) is voor een groot deel bepalend voor de huisvestingskeuze van 
bedrijven. Zachte factoren worden minder van belang gevonden bij de huisvestingskeuze, maar zijn wel 
degelijk onderscheidend als factor van verschil tussen bedrijven4

. Duidelijk is dat specifiek benoemde 
materialen en/of vormen geen algemene ondersteuning, maar wel een aanhang van beperkte omvang 
krijgen en dat de factor materiaal en vormgebruik wel degelijk een rol speelt bij het keuzeproces. Nog 
duidelijker is dat bij de factor imago van de omgeving. 

De kantoorgebruiker heeft na de keuze van de locatie te maken met een beslissing ten aanzien 

van de functionaliteit van het object. Hierbij speelt de (gewenste) bedrijfscultuur en de aard van de 
ondernemingsactiviteit een bepalende rol. Als hulpmiddel bij de beeldvorming hiervoor, is een aantal 
kantoorprofielen bepaald op basis van een onderzoek naar de kantoorkarakteristieken van de 
gebruikers. Onder een kantoorprofiel wordt verstaan de karakteristiek van een kantoorobject, welke 
gebaseerd is op de voorkeurskenmerken van een corresponderende specifieke doelgroep van 
kantoorgebruikende organisaties, met overeenkomende eisen en wensen ten aanzien van de 
bedrijfshuisvesting5

. De indeling naar kantoorprofielen, of bedrijfspersoonlijkheden, is gebaseerd op 
een aantal harde(re) en zachte(re) keuzefactoren, te weten6

: 

1 Bron: 
2 Bron: 
3 Bron: 

4 Bron: 
5 Bron: 
6 Bron: 
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• De "harde" factoren 
Werkomgeving 
Bereikbaarheid met de auto 
Bereikbaarheid met het openbaar vervoer 

• De "zachte" factoren 
Imago van de omgeving 
Herkenbaarheid van het object 
Uitzicht en groenvoorzieningen 
(het al dan niet) Historische karakter 
Materiaal- en vonngebruik. 

Oak de hoogte van de huur- en/of koopprijs van het betreffende kantoorobject wordt 
grotendeels bepaald door de locatie. Op basis van deze relatie zou de keuze voor een locatie dus 
afhankelijk zijn van de financiele mogelijkheden van de kantoorhoudende organisatie. Een 
kantoorhoudende organisatie zal echter in eerste instantie op basis van de uit te voeren taken een 
keuze voor een of meerdere locaties maken en binnen de op die locatie(s) geboden mogelijkheden 
kiezen voor een bepaalde huur- en/of koopprijs. In zoverre kan gesteld warden dat de uit te voeren taak 
(en daarmee de locatie) de bepalende segmentatiefactor vonnt en dat de huisvestingskosten daaraan 
ondergeschikt zijn. Een vestigingskeuze zal dan ook gemaakt warden aan de hand van de genoemde 
harde en zachte keuzefactoren en niet zozeer aan de hand van financiele afwegingen. Dit in 
tegenstelling tot de woningconsument, voor wie de koopkrachtmogelijkheden voor een woning 
bepalend zijn voor de te maken keuze. Met dit besef is het voor de kantorenmarkt dan oak niet nodig 
om eerst uit te gaan van een basissegmentatie. 

Aan de hand van een studie naar rationele en irrationele factoren die een rol spelen bij de 
keuze voor een kantoorpand, zijn groepen kantoorgebruikers te onderscheiden op basis van de 
behandelde keuzefactoren en het gewenste gebouwtype in relatie tot de specifieke 
ondernemingskenmerken en bedrijfsvoorkeuren7

. In opdracht van Atelier V - in samenwerking met 
Corio Kantoren, Fortis Vastgoed Ontwikkeling, Achmea Vastgoed, ING Real Estate, BAM Vastgoed, 
Hanze vast Beleggingen en Rijksgebouwendienst heeft Motivaction International BV in oktober 2004 
een onderzoek uitgevoerd naar de bedrijfsstijl van organisaties en hun kwalitatieve vraag naar kantoren 
met als doel segmenten te benoemen met hun eigen karakteristieken. De volgende zeven segmenten 
warden daarbij onderscheiden: 

• Statusgevoelige professionals (32%) 

• Bureaucratische functionelen (14%) 

• Stedelijke specialisten (13%) 

• Extraverte trendsetters ( 2%) 

• Sobere verkooporganisaties (20%) 

• lngetogen conservatieven ( 6%) 

• Maatschappelijke dienstverleners (13%) 

In bijlage 10 is een verdere uitvverking met profieleigenschappen te vinden van de 
bovengenoemde doelgroepen. Op basis van deze indeling is het in het kader van het marktonderzoek 
mogelijk om zowel een locatie-, vraag- als aanbodanalyse uit te voeren. De vraag aanbod-analyse zal 
uitsluitsel moeten geven over eventuele ontwikkelmogelijkheden op basis van de marktcapaciteit op de 
betreffende (binnenstedelijke) locaite. De locatie-analyse moet vervolgens per segment uitwijzen in 
hoeverre de locatie geschikt is als vestigingslocatie. 

7 Bron: Scriptie: "Flexibele kantoor-lwoonhoogbouw''. P. van Bree, december 2002 
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A.2 Vraag 

De kantorenmarkt is - sterker dan de andere beleggingscategorieen - afhankelijk van de 
golfbewegingen in de economie. Dit maakt het inschatten van ontwikkelmogelijkheden voor de 
kantorenmarkt (de vraag) lastig. Daarnaast is de Nederlandse kantorenmarkt op dit moment in mineur. 
Voor bijna 6, 1 miljoen m2 worden nu kopers of huurders gezocht, dat is bijna 14% van de totale 
voorraad8

. Veel van deze kantoorruimte wordt al gedurende langere tijd te huur of te koop aangeboden, 
terwijl er in de meeste gevallen ook nog eens sprake is van verouderde gebouwen van v66r 1995. Dit 
bevestigt de vraag van bedrijven naar nieuwe en kwalitatief betere kantoorruimte. Deze vraag (naar 
kwaliteit) blijkt ook uit het feit dat de dynamiek in het marktsegment van nieuwe kantoren op goede 
locaties nog steeds heel behoorlijk is. Nieuwe gebouwen doen het beter dan bestaande gebouwen. 

In tegenstelling tot de woningmarkt laat de kantorenmarkt zich al geruime tijd kenmerken als 
een vragersmarkt, afgezien incidentele voorvallen als de internethype begin 21e eeuw. Op basis van dit 
gegeven kan de jaarlijkse opname gelijk worden gesteld aan de jaarlijkse vraag. Er is immers constant 
voldoende aanbod. Evenals bij de woningmarkt wordt in principe dus ook hier gekeken naar het aantal 
verhuisbewegingen, maar dan van kantoorgebruikers. Een historische reeks met lokale 
opnamegegevens kan aan de hand van extrapolatie gebruikt worden voor het maken van een 
inschatting van de toekomstige vraag. Het gebruik van historisch datamateriaal voor de toekomstige 
vraagbepaling zou in theorie ook betekenen dat niet nogmaals afzonderlijk rekening hoeft te worden 
gehouden met de toentertijd geldende economische situatie. In historische opnamegegevens zit 
immers de jaarlijkse conjuncturele situatie al verwerkt doordat het een volledige vragersmarkt betreft. 
Met trendprojection wordt echter alleen de trendlijn voortgezet. De benodigde informatie over 
schommelingen rondom deze trendlijn zal daarom apart nog achterhaald moeten te worden. Evenals bij 
de woningmarkt zal ook hiervoor gebruik worden gemaakt van de bestaande relatie tussen de 
economie en de vraag naar ruimte. 

A.2.1 lnvloed conjunctuur op vraag 
Voor de kantorenmarkt is een andere indicator nodig dan het consumentenvertrouwen, 

aangezien slechts een deel van de kantoorgebruikers direct in contact staat met consumenten (met 
name de dienstverlening). De werkgelegenheid heeft raakvlakken met alle kantoorsegmenten en is 
zodoende een betere conjunctuurindicator voor de kantorenmarkt dan het consumentenvertrouwen. De 
werkgelegenheid(verwachting) kan worden gezien als het sentiment/vertrouwen van kantoorgebruikers 
in de economie en is een afgeleide van de vraag naar de producten en diensten van kantoorhoudende 
organisaties9

. Naarmate de werkgelegenheid groeit, zal de vraag naar kantoorruimte ook toenemen. 
Voor bepaling van de plaatselijke vraag naar kantoorruimte is het belangrijk om ook lokale 
werkgelegenheidscijfers te gebruiken. De ontwikkeling van de werkgelegenheid kan, afhankelijk van de 
locatie, namelijk nogal verschillen en afwijken van het landelijk gemiddelde. Een toename van de 
regionale werkgelegenheid heeft enerzijds te maken met de vraag naar producten en/of diensten, maar 
anderzijds ook met de mate van vertrouwen die bedrijven hebben in de Nederlandse en/of regionale 
economie. Vertrouwen in de economie zal in de meeste gevallen automatisch leiden tot een toename 
van het aantal banen, doordat ondernemers nieuwe mogelijkheden zien. 

De werkgelegenheid kan op twee manieren worden uitgedrukt. In het aantal uren dat er in 
Nederland wordt gewerkt (arbeidsvolume) of in het aantal personen dat meer dan 12 uur per week 
werkt (arbeidsplaatsen of werkzame beroepsbevolking) plus het aantal openstaande vacatures. De 
keuze voor het aantal banen heeft te maken met het wel of niet voor handen zijn van regionale/lokale 
informatie over dit onderwerp. Op basis van deze gegevens kan - door middel van eenzelfde werkwijze 

8 Bron: Nieuw commercieel vastgoed, NEPROM & PropertyNL, Voorburg, 2004 
9 Bron: Scriptie: "Wapenen tegen de vastgoedcyclus'; R.M. van Maanen, juni 2003 
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als gebruikt bij het consumentenvertrouwen (bijlage 7) - worden afgeleid wat de gevolgen van een 

toename in de werkgelegenheid zijn op de vraag naar kantoorruimte. 

A.3 Aanbod 

Het aanbod dient op eenzelfde wijze in kaart te worden gebracht als bij de woningmarkt. 

Verschil zit hem in het feit dat voor de vraag in eerste instantie de locatie bepalend is. Het aanbod zal 

dan ook uitgezet in de tijd , naar oppervlakte en locatie in beeld dienen te worden gebracht. Ook hier 

geld dat rekening moet worden gehouden met het doorwerken van recent gerealiseerde objecten in het 

geval er sprake is van overproductie. 

A.4 Relatieschema 

Historische opnamecijfers 

Werkgelegenheid 

Voorkeur voor locatie per 

be I e vi n g sseg men t 

Nieuwbouw Vraag 

A B c 

A B c 
Nieuwbouw Aanbod 

Locatietype A, B of C 

Aanbod recente bouw 

Geografische aspecten 

lnfrastructuur 

Voorzieningen 

Leefklimaat 

Imago 
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A.5 Match 

Elke kantoorbelevingssegment richt zich vanuit de bedrijfsvoering op een bepaalde 
vestigingsplaats (A, B of C). Wanneer de omvang van de vraag bekend is, kan op basis van de 
landelijke omvangverdeling tussen de belevingssegmenten worden afgeleid hoe groot de vraag per 
locatie is. Een match met het aanbod op de betreffende locatie (A, B of C, afhankelijk van de te 
ontwikkelen locatie) levert informatie op over de marktcapaciteit. 

Afhankelijk van het locatieprofiel zal voor de organisaties die zich richten op de betreffende A, B 
of C-locatie een mate van locatiegeschiktheid kunnen worden herleid, zodat het mogelijk is om een 
uitspraak te doen over het mogelijk te ontwikkelen programma. 
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B.1 Doelgroepsegmentatie 

Bij de doelgroepsegmentering van kantoorgebruikers werd duidelijk dat de invloed van de 
locatie - mede bezien vanuit mobiliteitsoogpunt - niet gering is. Voor winkelvastgoed geldt in eerste 
instantie zelfs dat de overige be"invloedende factoren volledig ondergeschikt zijn aan de locatiefactor, 
die namelijk van cruciaal belang is voor de bedrijfsvoering. Het maakt immers een groat verschil of een 
detailhandelsbedrijf in de binnenstad, in een wijkwinkelcentrum of in een perifeer (grootschalig) 
winkelcentrum is gevestigd. Afhankelijk van de te ontwikkelen kavel, wordt met de locatiekeuze een 
keuze gemaakt voor branchering, omzetmogelijkheden (veel of weinig passanten; klein of groat 
verzorgingsgebied) en de daarmee samenhangende (huisvestings)kosten. Afhankelijk van de 
ontwikkellocatie komt daar nog eens bij dater eerst ge"inventariseerd dient te warden of er Oberhaupt 
wel voldoende draagkracht is voor meer winkelvloeroppervlak. Hiervoor is een inschatting van de vraag 
nodig. 

Deze inschatting van de vraag gebeurt aan de hand van distributieplanologisch onderzoek 
(dpo). De distributieplanologie biedt hiermee een instrument dat een kwantitatief antwoord kan geven 
op de vraag of er ergens economisch ruimte is voor (meer) winkelvoorzieningen10

. Bij deze 
vraagbepaling is de toonbankbestedingen van de consument maatgevend en bepalend voor de 
omvang van het winkelapparaat. De hoogte van deze gemiddelde toonbankbesteding verschilt weer per 
branche. 

Het toepassen van een branchering is daarom ook een logische volgende stap. In de praktijk 
blijkt er echter dat er geen eenduidig gedefinieerde branche-indeling voor handen is. De diverse in dit 
vakgebied te onderscheiden instanties hanteren allen een eigen opsplitsing. Zo kent ender ander het 
CBS de Standaard Bedrijfsindeling 1993, de Kamer van Koophandel een klasse- en sectorindeling, 
Locatus een hoofdindeling van activiteiten naar koopmotief en ook het Hoofdbedrijfschap Detailhandel 
onderscheidt een eigen branchering die weliswaar voor een deel gebaseerd is op de SBI '93. 

Belangrijk aspect bij de keuze voor een bepaalde segmentering vormt de werkbaarheid van de 
opsplitsing. Met andere waorden; zijn er op basis van de gekozen branche-indeling wel voldoende 
gegevens voor handen die aansluiten op de onderzoeksvariabelen van het dpo. Daar komt - net als bij 
de waningmarkt - nog eens bij dat het onderscheiden van te veel doelgroepen (SBI '93) in het geval 
van het onderzoeksmodel theoretisch zou kunnen leiden tot een ontwikkeladvies met segmenten, die 
door een dusdanig kleine omvang geen reele winkelvloeroppervlakten meer weerspiegelen. Een 
indeling op basis van slechts dagelijks en niet-dagelijkse goederen heeft daarentegen weer te weinig 
onderscheidend vermogen. Er is daarom gekozen voor de indeling van Locatus. Binnen de branche
indeling van Locatus warden zeven groepen onderscheiden op basis van activiteiten naar koopmotief: 

• Dagelijks: 
Levensmiddelen 
Persoonlijke verzorging 

• Niet dagelijks: 
Warenhuizen 
Mode-en luxe 
Vrije tijd 
In-en-om het huis 
Overige detailhandel 

Bij detailhandel gaat het om het bedrijfsmatig uitstallen en ter verkoop aanbieden van 
producten of goederen aan de consument die ter plekke geconsumeerd warden. Winkelgebieden 
bevatten echter ook activiteiten die geen producten of goederen, maar (vrijwel uitsluitend) 

10 Bron: Dictaat: Commercieel Vastgoed 1, W.G. Keeris; I.I. Janssen; S.J.E. Maussen, Technische Universiteit Eindhoven, 
september 2000 
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consumentgerichte diensten aanbieden als horeca, banken, uitzendbureaus. Formeel worden ze 
daardoor niet tot de detailhandel gerekend (overige detailhandel), maar in de praktijk van alledag wordt 
dat door de consument niet altijd zo ervaren. 

De brancheverdeling is afhankelijk van de omvang van een gemeente. Per woonplaatsgrootte
klasse laat zich een brancheringsplaatje afleiden11

. Verschillen in de branchering hebben een andere 

toonbankbesteding tot gevolg. Afhankelijk van het aantal inwoners (locatie}, maar ook van het type 
centrum (ook locatie) zal de branchering (en toonbankbesteding) verschillen. In de onderstaande figuur 
van de brancheverdeling naar inwonersklasse is een trend zichtbaar; hoe kleiner het winkelgebied, hoe 
groter het aandeel levensmiddelen is12

. De kleding en modebranche is bij uitstek een branche waarbij 

de consument wil kijken en vergelijken. Daarom wordt deze branche dan ook veel in de grotere centra 
aangetroffen. In beide gevallen is het een logisch gevolg van de sterk lokale gerichtheid van kleine 
centra versus de sterk regionale functie die grotere centra vervullen. Uitzondering hierop vormen de 
grootschalige concentraties, die een totaal ander branchepatroon kennen. De komende jaren zal de 
branche-opbouw van deze groep gaan veranderen door de opkomst van nieuwe GDV-locaties. Door de 
versoepeling van de regels zal ook op bestaande grootschalige locaties het branche-aanbod diverser 
worden. Vooralsnog zijn in de grootschalige concentraties vrijwel uitsluitend de branches wonen en 
doe-het-zelf vertegenwoordigen 13

. 
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Ondanks de opkomst van deze grootschalige beweging zal een assortiment dat de allerdaagse 
primaire behoeften van consumenten wil bevredigen een vestigingsplaats (moeten) kiezen, die 
resulteert in een betrekkelijk korte afstand tussen woning en winkel. Het gaat hier om boodschappen 
die de consument gewoonlijk snel wil doen. Voor een supermarkt is aldus, gegeven de relatief grote 
afstandsgevoeligheid van de consumenten, een goed en snel bereikbare ligging in het 
verzorgingsgebied zeer aantrekkelijk. Doorgaans zal in een klein centrum de koopkrachtbinding van 

11 Bron: Onderzoeksrapportage beleidsnota detailhandel, Adviesbureau BRO, Arnhem, januari 2001 
12 Bron: Retail handboek 2005, Locatus, Woerden, februari 2005 
13 Bron: Retail handboek 2002, Locatus, Woerden, Maart 2002 
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consumenten in het verzorgingsgebied voor de supermarkt ondanks een gelijkblijvende 
toonbankbesteding verhoudingsgewijs groat zijn. De reikwijdte kan daarentegen relatief klein zijn. 

De omvang en het type centrum speelt dus oak een rol. Dat niet alle winkelgebieden hetzelfde 
zijn spreekt voor zich. Wei kan er, op basis van een aantal karakteristieken zoals omvang en functie, 
een typologie warden samengesteld. In het kart gaat het om centrale en ondersteunende 
winkelgebieden. Een centraal winkelgebied is het grootste winkelcentrum in een woonplaats. Hiertoe 
warden de binnensteden, hoofdwinkelcentra en kernverzorgende centra gerekend. De ondersteunende 
winkelgebieden zijn ondergeschikt aan het in dezelfde woonplaats gelegen centrale winkelgebied. Het 
gaat hier om stadsdeelcentra, wijk- en buurtcentra. Oak de grootschalige vaak perifeer gelegen 
detailhandel is in deze categorie ondergebracht, maar zal in het vervolg van dit onderzoek niet verder 
behandeld warden omdat het onderwerp van deze scriptie binnenstedelijke (her)ontwikkeling betreft. In 
bijlage 11 warden de te onderscheiden winkelgebieden verder toegelicht en is per winkelgebied tevens 
een gespecificeerde brancheverdeling terug te vinden. 

In principe zal de mate waarin het winkelapparaat de koopkracht uit het verzorgingsgebied weet 
te binden (de koopkrachtbinding) in het centrum van een stad groat zijn. Er is al reeds geconcludeerd 
dat de omvang van de gemeente en het type centrum van invloed zijn op de branchering en dus de 
toonbankbesteding. Op basis van deze gegevens kan vervolgens berekend warden of er 
(economische) ruimte is voor nieuwbouwontwikkeling. Deze conclusie alleen is voor grotere 
winkelgebieden echter niet voldoende. Voor de verhuurkwaliteit van een (sub)locatie is het type 
winkelgebied in welk het zich bevindt niet alleen bepalend, maar oak de locatie binnen dat 
winkelgebied. Belangrijk daarbij is de hoeveelheid winkelend publiek wat voor de deur van de winkel 
langsloopt14

. De mate van koopkrachtbinding op een locatie is in de grotere winkelgebieden bepalend 
voor de hoogte van de huurprijs die per vierkante meter betaald moet warden. Afhankelijk van de 
toonbankopbrengst zal een winkelier in staat zijn een locatie met een daaraan verbonden huur (en 
koopkrachtbinding) te betrekken. Dit verklaart de in de praktijk veel voorkomende "standaard" 
brancheverdeling in een centrum. 

Winkelstraten hebben een hogere of lagere standkwaliteit naar mate ze meer of minder 
bezoekers weten te trekken (oak van invloed op de koopkrachtbinding). Bij het in kaart brengen van 
standkwaliteiten wordt uitgegaan van het drukste punt in een centrum. Dit punt wordt op 100 gesteld. 
De standkwaliteit (zie oak bijlage 11) verhoudt zich in een bepaalde mate tot het huurniveau. Ten 
opzichte van winkels binnen een A-1 milieu betalen bedrijven op A-2, B-1, B-2 en C locaties 
respectievelijk zo'n 30%, 53%, 67% en 79% minder per vierkante meter winkel gebruiksoppervlak 
(wgo) 15

. Aangezien niet alle winkelhouders/ketens er toe in staat zijn om te voldoen aan een bepaald 
prijsniveau kan zoals eerder aangegeven, gesteld warden dat oak de standkwaliteit een 
segmentatiefactor is. Het spreekt voor zich dat alleen in de grotere winkelgebieden sprake is van 
meerdere standkwaliteiten. 

In eerste instantie lijkt de verzameling aan behandelde segmentatiefactoren te leiden tot een 
uitgebreide database of boomdiagram met vele doelgroepen. De winkelmarkt heeft in de locatie 
(gemeente) - en specifiek in de te ontwikkelen "plot" - echter een belangrijke scherprechter. Afhankelijk 
van de ontwikkellocatie staat immers vast om hoeveel inwoners en welk type winkelgebied het gaat. 
Bevindt de ontwikkellocatie zich binnen een grater, bestaand winkelgebied, dan staat op basis van de 
huidige situatie/routing zelfs de standkwaliteit van eventueel te ontwikkelen winkelruimten (in de plint) al 
vast. Op basis van landelijke gemiddelden en verhoudingen kan een inschattingen van de vraag 
warden gemaakt aan de hand van de gemaakte doelgroepsegmentatie. Doordat de locatiefactor 
dusdanig bepalend is binnen het winkelvastgoed, vervalt - afhankelijk van de te ontwikkelen locatie -
een groat deel van de theoretisch te onderscheiden doelgroepen. De volgende figuur geeft weer hoe 

14 Bron: Scriptie: "Retail, Ruimte & Rendement'; W. van der Post, mei 2004 
15 Bron: Huurprijzen en bruto aanvangsrendementen binnen vijftien typen winkelcentra, E.J. Bolt, Merkelbeek, november 2002 
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deze theoretische doelgroepsegmentatie voor winkelvastgoed in zijn werk gaat. In het te ontwikkelen 

model daarentegen zal per standkwaliteit een op gemiddelden gebaseerde standaard brancheverdeling 

worden toegepast. Een segment als in-en-om het huis op een A 1 locatie dat theoretisch wordt 

onderscheiden, zal daarbij niet voorkomen. 

Gemeente .. 11111----• Type winkelgebied Standkwaliteit .. 11111------l• .. Branche 

['.? 
<ll 

>- c: 
Q) ~ _. 

.!:; c: 
Q) -~ Q) c: 
E (1J 

Q) (1J 

C> )( 

~ 
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~---------------~------------! 
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B.2 Vraag 

De samenstelling van een winkelcentrum wordt vanaf 1973 bepaald aan de hand van het tot 
1985 wettelijk vereiste distributieplanologisch onderzoek (dpo). De distributieplanologie biedt een 

instrument dat een kwantitatief antwoord kan geven op de vraag of er ergens economisch ruimte is voor 
(meer) winkelvoorzieningen. Het dpo gold als grondslag voor bestemmingsplannen en 
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structuurplannen 16 en heeft sindsdien jarenlang als een invloedrijk instrument gefungeerd om de 
nauwkeurig geplande en gevestigde, binnenstedelijke winkelstructuren zoveel mogelijk te beschermen. 
Uitgangspunt daarbij was dat alle detailhandel in beginsel thuis hoort in, of aansluitend op bestaande of 

geplande winkelgebieden 17
. In de loop der jaren had men echter steeds meer moeite met de geld en 

tijdverslindende uitvoering van het dpo. Daar kwam nag eens bij dat het in sterke mate een kwantitatief 

onderzoek is, waardoor het geen ruimte geeft aan het belang van de kwaliteit van nieuwe 
winkelmetrages. 

De verplichting tot het dpo is in 1985 komen te vervallen. In plaats daarvan beschrijft de nieuwe 
Wet Ruimtelijke Ordening een proces waarin provincie, gemeente en het georganiseerde bedrijfsleven 
in de detailhandel met elkaar de planning van winkelvoorzieningen dienen vorm te geven en te 
beargumenteren 18

. De afschaffing van het dpo wil echter nag niet direct zeggen dat toepassing van het 
dpo niet juist is. Ondanks het ietwat halsstarrige karakter is het namelijk mogelijk om op basis van het 
dpo, gemeentegegevens en een gemiddelde vloerproductiviteit een (eerste) inschatting te kunnen 
maken van de vraag naar winkelruimte. 

Het Distributieplanologisch onderzoek is gebaseerd op een formule waarin economische ruimte 
wordt uitgedrukt met behulp van het aanwezige bestedingspotentieel, de vloerproductiviteit en het 
aanwezige aantal m2 verkoopvloeroppervlak. Voor het uitvoeren van een dpo is het noodzakelijk om 
onder andere op basis van de bij de doelgroepsegmentatie behandelde aspecten, inzicht te krijgen in 
de volgende variabelen: 

8. 5. 1. 1 Bestedingspotentieel 
Het bestedingspotentieel wordt bepaald door het aantal huishoudens in de gemeente te 

vermenigvuldigen met het bestedingsbedrag per hoofd dat aan het beoogde winkelassortiment wordt 
besteed (de toonbankbesteding per branchetype). Voor de bepaling van dit bestedingspotentieel is het 
noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in het aantal huishoudens in de gemeente, maar oak in het type 
winkelgebied en de standkwaliteit van de locatie. Er wordt daarom bij de brancheverdeling naar 
winkelgebied en standkwaliteit uitgegaan van een standaardverdeling op basis van gemiddelden 
( doelgroepsegmentatie). 

8. 5. 1. 2 Koopkrachtbinding 
Het koopkrachtbindingspercentage geeft hierbij het percentage van de bestedingen aan dat de 

inwoners van het verzorgingsgebied in het beschouwde winkelcentrum doen en varieert afhankelijk van 
de gemeente, het type winkelgebied en de standkwaliteit. Daar komt nag eens bij dat de afstand tot de 

grotere centra geldt als een factor die aanzienlijke invloed heeft op de koopkrachtafvloeiing en -
toevloeiing19

. Een plaats die verder weg ligt van het grotere centrum kan de koopkracht op grand van 
de afstand aan de eigen plaats binden. Consumenten accepteren daarbij het minder uitgebreide 
aanbod van artikelen. Dit zorgt oak voor een koopkrachttoevloeiing uit omliggend gebied. Ligt de plaats 

dicht bij het grate centrum dan geldt uiteraard het omgekeerde, de koopkrachtbinding aan het 
plaatselijke detailhandelsapparaat is veel geringer. De consumenten verkiezen eerder het grate 
centrum, waarmee koopkracht dus afvloeit uit eigen plaats20

. 

8. 5. 1. 3 Vloerproductiviteit 

16 Bron: 
17 Bron: 

18 Bron: 
n Bron: 
20 Bron: 
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De gemiddelde vloerproductiviteit verschilt evenals de toonbankbesteding per branchetype. 

Het behoud van de binnenstad sis winkelhart, F. Boekema; J. Buursink; J. v.d. Wiel, Van Gorcum, Assen, 1996 
Beleid op maat voor detailhandet, J. W. Zundert, Hoofdbedrijfschap Detailhandel en PlatformDetailhandet.nl, 's
Gravenzande, 2001 
NEPROM 1974-2000; Werken aan ruimtelijke ontwikke/ing, NEPROM, Voorburg, 2000 
Winkelvoorzieningen op waarde geschat: theorie en praktijk, E.J. Bott, Merkelbeek, 2003 
Scriptie: "Retail, Ruimte & Rendement'; W. van der Post, mei 2004 
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B.3 Aanbod 

Voor het winkelmarktonderzoek is het van belang het aanbod te meten in vierkante meters. Op 

basis van de uitkomsten van dpo kan zo de marktcapaciteit warden bepaald. 

B.4 Relatieschema 

Gemeente I Locatieprofiel 1----------------------. 

Aantal inwoners 

,------------------, 
11 : I Nieuwbouw winkelaanbod I : 
I I 

: I Bestaand winkelaanbod I: 
1_ - - - - - - - - - - - - - - - - _1 

Marktcapaciteit 
Winkelmarkt 

B.5 Match 

Koopkrachtbinding 
en Toe- /afvloeUng 

Theoretische omzet 

Vraag 

Vloerproductiviteit 

Branche 

,------------------------i 

i I Type winkelgebied I ! 
I I 

j I Standkwaliteit I j 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
j j Brancheverdeling l 
I 

: -, _D_a_g_e_I i-j k_s_/_n-ie_t_d_a_g_e_lij_k_s __ I 
I 

•.--~----------. 
T oonbankbestecling 

Met de behandelde onderzoeksvariabelen kan de totale omzet binnen een winkelgebied op een 

betreffende standplaats warden bepaald, waardoor het mogelijk is om op basis van een gemiddelde 
waarde voor de vloerproductiviteit (omzet per m2

) de vraag naar winkelruimte op de betreffende locatie 

te bepalen. Afhankelijk van het aanbod zal vervolgens blijken of er nag ruimte is voor meer meters. 

Macht er nog marktcapaciteit zijn, dan kan aan de hand van de standaard verhoudingen, gebruikt bij de 

segmentatieboom, herleid warden in welke branches mogelijke huurders/kopers gezocht dienen te 

warden. 
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Bijlage 1: Nationale Nata's op de ruimtelijke ordening 

Bijlage 1: Nationale Nota's op de ruimtelijke ordening 

In de Nota's op de ruimtelijke ordening worden de principes voor de ruimtelijke inrichting van 
Nederland vastgelegd. De eerste nota over de ruimtelijke ordening verscheen in 1960. Die werd 
uitgebracht om een antwoord te vinden op het probleem van de woningnood, de trek van het platteland 
naar de Randstad en het grote geboorteoverschot. lnmiddels is de Vijfde Nota al weer vervangen door 
de Nota Ruimte van minister Dekker. Hoewel de vragen die zich bij eerdere nota's aandienden, sterk 
afwijken van de vragen die nu aan bod komen, zien we ook opmerkelijke overeenkomsten. Steeds is er 
de vraag naar aantrekkelijke woon- en werkruimte. En nog steeds staat een zichtbare scheiding tussen 
stad en land en het open houden van open gebieden centraal in het beleid. Zo werd in de Eerste Nota 
(1960) een spreidingsbeleid gehanteerd om de toestroom naar het westen te reguleren, terwijl de 
Tweede Nota gericht was op "gebundelde deconcentratie" in daarvoor aangewezen groeikernen (o.a. 
Lelystad en Purmerend). Om een beter beeld te krijgen van de inhoud en de onderlinge verschillen van 
de diverse tot nu toe gerealiseerde nota's, zullen de belangrijkste aspecten in onderstaande 
beschouwing21 worden weergegeven. 

1.1 Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening (1973-1983) 

De derde nota kwam tussen 1973 en 1983 in verschillende etappes tot stand. De aanleiding 
voor de nieuwe nota was, dat al vrij snel na het uitkomen van de Tweede Nota bleek dat het met de 
bevolkingsgroei sterk zou meevallen; in 2000 zou Nederland geen twintig miljoen maar hooguit 
zeventien miljoen inwoners tellen. Ondertussen was er wel een trek van de bevolking uit de stad op 
gang gekomen die mede mogelijk werd gemaakt door het toenemende autobezit. Veel mensen ruilden 
in die jaren hun verouderde stadswoning in voor een nieuwbouwwoning buiten de stad. Groeikernen 
konden niet op eigen kracht van de grond komen. De Derde Nota moest de scheefgroei onder controle 
zien te krijgen. Het uitgangspunt van de Tweede Nota (gebundelde deconcentratie) werd voortgezet en 
er werden elf groeikernen aangewezen. Verder werd in aanvulling op de Tweede Nota, de 
onevenredige groei van kleinere dorpen/steden een halt toegeroepen en werd vanaf 1975 de 
stadsvernieuwing in de grote steden op poten gezet. 

1.2 Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening (1988) 

Voor het eerst richtte het beleid zich op de Eenentwintigste eeuw en de ruimtelijke kwaliteit 
werd centraal gesteld. De kwaliteit van de ruimtelijke inrichting zou tegemoet moeten komen aan de 
(hoge) eisen die nieuwe bedrijven in een internationale context stellen. Verder stuurde de Vierde Nota 
aan op vergroting van het economisch kerngebied van de Randstad tot de steden in Noord-Brabant en 
Midden-Gelderland en een geconcentreerde ontwikkeling van "stedelijke knooppunten" elders in 
Nederland zodat deze op regionaal niveau een meerwaarde zouden kunnen bieden. En niet 
onbelangrijk; er werden veel nieuwe woningen op het programma gezet om te kunnen voldoen aan de 
nog altijd grote vraag naar goede woonruimte. De regering gaf in deze Nota aan dat de ruimtelijke 
kwaliteit werd bepaald door drie factoren in onderlinge samenhang, namelijk: functie, vorm en tijd. 

In de Vierde nota ruimtelijke ordening uit lanceerde het Rijk ook het ABC-locatiebeleid metals 
motto: 'het juiste bedrijf op de juiste plaats'. In het ABC-beleid wordt voor het eerst gesproken over 
maximumparkeernormen. Het achterliggende idee was dat in het dichtbevolkte Nederland vrije 
vestiging van activiteiten ongewenste effecten kon hebben. Door maximumnormen te stellen was het 
gedrag van de automobilist te sturen en het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. 

21 Bron: Dictaat Stedebouwkundige plannen, A.D.A.M. Kemperman, Technische Universiteit Eindhoven, 2002 
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In de praktijk betekende het ABC-beleid een onderscheid in verschillende typen locaties met 
een bijbehorende parkeernorm. Daarin horen kantoren met veel medewerkers (dienstverlenende 
bedrijven, overheidsinstellingen en sociaal-culturele instellingen) thuis op A-locaties. Typische A
locaties zijn de omgevingen van de intercitystations en de binnensteden. Door hiervoor weinig 
parkeerplaatsen beschikbaar te stellen (gemiddeld een per tien werknemers), wilde de nationale 
overheid het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren. Voor B-locaties stelde het ABC-beleid meer 
parkeerplaatsen beschikbaar (gemiddeld een per vijf werknemers). Deze locaties zijn zowel per 
openbaar vervoer als per auto goed bereikbaar. Ze waren bedoeld voor lichte industrieen en 
dienstverlenende bedrijven met een hoge auto-afhankelijkheid. C-locaties waren bestemd voor 
arbeidsextensieve bedrijven en magazijnen met relatief veel vervoer over de weg (industrieen, 
groothandels en distributiebedrijven). Deze locaties zijn vooral goed te bereiken met de auto. Het ABC
beleid beperkte dus het parkeren bij bedrijven22

. 

1.3 Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (1994) 

De Vierde Nota Extra is beter bekend onder de naam VINEX. Vooral de atarmerende 
milieuproblemen waren aanleiding om goed na te denken over de bijdrage die de ruimtelijke inrichting 
zou kunnen leveren aan vermindering van de milieubelasting. De belangrijkste relatie werd gezocht in 
beperking van de mobiliteitsbehoefte. Ruimte voor bedrijven en woningen moest eerst in bestaande 
steden warden gezocht. Daarna aan de rand van de steden en pas dan op afstand van bestaande 
steden. Per VINEX-locatie werd bepaald hoeveel parkeerplaatsen er maximaal mochten komen. In 
combinatie met goed openbaar vervoer moest dit ervoor zorgen dat nieuwkomers snel zouden wennen 
aan het reizen per openbaar vervoer en tegelijk minder vaak in de auto zouden stappen. Voor 
bedrijfslocaties werd een bereikbaarheidsprofiel ontwikkeld: bedrijven met veel publieks- en weinig 
goederenbewegingen zouden bij stations moeten komen. Aan de snelweg is alleen plaats voor 
bedrijven met juist tegenovergestelde bewegingen. 

Met regio's en provincies werden afspraken gemaakt over de realisatie van de benodigde 
woningen, gekoppeld aan grondkostensubsidies en bijdragen voor openbaar vervoer en groen. De 
afspraken werden vastgelegd voor de periode tot 2005. VINEX-locaties zijn locaties die in 1994 door de 
minister van VROM zijn aangewezen als uitbreidingsgebied voor de steden. Meestal werden per locatie 
minstens 5000 nieuwe woningen gebouwd. In totaal gaat het om 635.000 woningen die tussen 1995 en 
2005 gebouwd zijn of worden23

• 

1.4 Vijfde Nota op de Ruimtelijke Ordening 

De ruimtelijke opgaven die met het beleid van de Vierde Nata niet of niet goed zijn opgelost, 
vormen mede de opgave voor de Vijfde Nota. In deze nota gaat het daarbij om inrichtingsvraagstukken 
die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 2030. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder 
meer: wonen, woonlocaties en verstedelijking, natuur, landschap en waterbeheer, bereikbaarheid en 
het ruimtelijke accommoderen van de economie. Opnieuw en sterker moet er aandacht zijn voor 
kwaliteit van de leefomgeving. 

Deze onderwerpen hebben betrekking op het voorgestelde contourenbeleid. In 2005 moeten 
om alle steden en dorpen op de kaart een grens getrokken zijn. Een rode contour rondom bestaand 
bebouwd gebied en de benodigde uitbreidingen op grond van nieuwe planvorming. Binnen die contour 
ligt de ruimte voor woonwijken met heel verschillende woonmilieus, bedrijventerreinen, recreatie- en 
sportterreinen, (zorg)voorzieningen en dergelijke, waaraan naar verwachting in de komende periode in 

22 Bron: Artikel: "Mobi/iteitsbe/eid op drijfzand'; H. Donkers, NRG Handelsblad, Rotterdam, maart 2000 
23 Bron: VROM 
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de afzonderlijke landsdelen behoefte zal zijn . De groene contouren warden getrokken rand gebieden 
met bijzondere natuurwaarden of eenheden met cultuurhistorische waarden. De gebieden buiten de 
rode en groene contour warden als balans gebied aangeduid. Deze zijn voornamelijk bedoeld voor 
agrarische doeleinden en mogelijk voor toekomstige stedelijke gebieden. De contouren dienden dus 
zodanig getrokken te warden dat de berekende ruimtevraag slechts ten dele ten kosten van de open 
ruimte gerealiseerd kan en zal warden. Daarmee neemt de ruimtedruk op het bestaande stedelijke 
gebied toe en wordt het verdichten en intensiveren van het ruimtegebruik een realistisch alternatief, 
ondanks de meerkosten en hogere complexiteit24

. 

Waar dat mogelijk en verantwoord is, warden woningen, bedrijven en voorzieningen niet langer 
gescheiden, maar meer met elkaar gemengd. Oak dit bevordert de verscheidenheid en het zuinig 
gebruik van de ruimte. Voorwaarde is dat het mengen geen risico's oplevert voor de veiligheid, de 
gezondheid en de leefbaarheid van de mensen die er wonen. 

1.5 Nota Mensen, Wensen, Wonen. 

Separaat aan de Nata's gericht op de Ruimtelijke Ordening zijn er in de loop van de tijd oak 
Nata's geschreven die niet zo zeer wetgevend maar meer sturend (visie) van karakter zijn/waren. Zo is 
door de toenmalige staatssecretaris Remkes in 2001 de Nota Mensen, Wensen, Wonen opgesteld, die 
gezien moest warden als de opvolger van de Nata Volkshuisvesting uit de jaren negentig (de "Nata 
Heerma"). Waar deze inzette op de decentralisatie en verzelfstandiging van het beleid naar de 
gemeente en woningcorporaties, gaat de Nata Wonen een stap verder door de burger centraal te 
stellen. 
Overheid en markt werken, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid samen bij de uitvoering van het 
woonbeleid. Volgens de evaluatie van de Nata Heerma heeft het rijk zich het afgelopen decennium te 
afstandelijk opgesteld tegenover de uitvoerders van het volkshuisvestingsbeleid (gemeenten, 
woningcorporaties en marktpartijen). Het komende decennium wordt gekozen voor een veel meer 
betrokken opstelling. De Nata Wonen onderscheidt vijf kernopgaven voor de komende tien jaar: 

• Vergroten van de zeggenschap over de woning en de woonomgeving. 
• Kansen scheppen voor mensen in kwetsbare posities 

• Het bevorderen van wonen en zorg op maat. 
• Tegemoet komen aan de groene woonwensen. 

• Verbeteren van de stedelijke woonkwaliteit. 

Voor projectontwikkelaars vormen deze kernopgaven een grate uitdaging. In de ogen van velen 
vormen de commerciele marktpartijen immers nag altijd een relatief gesloten netwerk waarop de burger 
en kwaliteitsvraag relatief weinig invloed heeft. Om dit te verbeteren moet de burger eerder en 
intensiever warden betrokken bij de planvorming, vormgeving en inrichting van de woning en 
woonomgevi ng. 

De conclusie uit allerlei analyses was duidelijk: het roer moet om in de Nederlandse 
waningbouw. Uitvoering van de huidige investeringsvoornemens leidt tot een toename van de 
verschillen tussen stad en ommeland. De stedelijke woonkwaliteit moet daarom fors omhoog, zowel 
van de woningen als van de woonmilieus. Het is een illusie te denken dat alleen een stringent 
ruimtelijke ordeningsbeleid mensen aan de stad kan binden. Zij blijven pas in de stad wanneer ze de 
gewenste waonkwaliteit vinden. 

24 Bron: Scriptie: lntegraa/ naar lntensieve kwaliteit, F.J.J. Metsemakers, 2002 
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1.6 Nota Ruimte (2006) 

Oak de Nata Ruimte heeft een sturend karakter en bevat de visie van het kabinet op de 
ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de belangrijkste bijbehorende doelstellingen. De Nata bevat 
de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een veilige en leefbare samenleving en een 
aantrekkelijk land. De Nata Ruimte vervangt de ruimtelijk relevante rijksnota's c.q. de planologische 
kernbeslissingen (PKB's), behorende bij de Vierde Nata over de ruimtelijke ordening Extra. Het is 
vooral de manier van sturing, het "hoe", die is veranderd ten opzichte van de eerdere voornemens en 
niet zozeer de beleidsinhoud, het "wat". De belangrijkste doelstellingen, beleidsconcepten en 
uitgangspunten die in eerdere beleidsvoornemens werden aangekondigd, zijn door dit kabinet 
overgenomen. Hoofddoel van het ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor de verschillende 
ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak dat ans in Nederland ter beschikking staat. Meer 
specifiek richt het kabinet zich hierbij op vier algemene doelen: versterking van de internationale 
concurrentiepositie van Nederland, bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland, barging 
en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden en barging van de veiligheid. 

De sociaal-economisce en leefbaarheidsproblemen in de grate en middelgrote steden vragen 
om een passend antwoord van het rijk. De tweedeling tussen rijke en arme stadsdelen, maar oak 
tussen een relatief arme, multiculturele stad en een relatief welvarend, autochtoon ommeland, vraagt 
om een scala aan maatregelen. Een deel daarvan is ruimtelijk van karakter. Om een eenzijdige 
samenstelling van de bevolking te voorkomen, stimuleert het rijk meer variatie in het woningaanbod. 
Vooral in de stad zijn meer hoogstedelijke woonmilieus nodig. Dit voorkomt trek van midden- en hogere 
inkomens uit de stad. Tegelijk blijft stedelijke vernieuwing en herstructurering dringend nodig om de 
leefbaarheid te vergroten. Verschillende investeringsregelingen dragen bij aan de realisatie van de Nata 
Ruimte, zoals het investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-2) en het te ontwikkelen 
lnvesteringsbudget Landelijk gebied (ILG). 
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Bijlage 2: Situatie vastgoedmarkten 

2.1 Woningmarkt 

2.1.1 Groeiend aanbod 
De aanhoudende groei van het huizenaanbod is een punt dat vaak te weinig aandacht krijgt. 

Aan het eind van 2004 stonden er in heel Nederland ongeveer 110 duizend nieuwe en bestaande 

huizen te koop. Niet eerder waren dit er zoveel. Sinds 1999 is de totale verkoopportefeuille van nieuwe 
en bestaande huizen met een factor drie tot vier gegroeid. Daarmee was deze groei aanzienlijk grater 
dan de groei van het aantal transacties. In enkele jaren tijd is de koopwoningenmarkt hierdoor 
aanzienlijk verruimd. 

De grootste groei - zowel in aantallen als in procenten - zien we bij de sector bestaande 
woningen. Het aantal te koop staande bestaande woningen telt inmiddels bijna 60 duizend woningen 
meer vergeleken met 1999. Dit komt neer op een verviervoudiging van het aanbod. De nieuwbouw doet 
het daarentegen rustiger aan, maar rustig is in dit opzicht een enigszins relatief begrip, want een 
verdrievoudiging van het nieuwbouwaanbod in zo'n korte periode is niet niks. Al met al vormt de bijna 
continue groei van de gezamenlijke verkoopportefeuilles van makelaars en nieuwbouwproducenten een 
punt dat aandacht verdient. 

• Aanbod nieuwbouw appartementen 

Wanneer specifiek naar de nieuwbouw wordt gekeken, is met name het forse percentage te 
koop staande nieuwe appartementen verontrustend. Momenteel staan er op te veel plekken in 
Nederland te veel nieuwe appartementen te koop. Hoewel de vraag naar appartementen altijd al veel 
kleiner was dan de vraag naar eengezinswoningen, stonden er in het najaar van 2004 toch ongeveer 
evenveel nieuwe appartementen als nieuwe eengezinshuizen te koop. Zorg geldt des te meer, omdat er 
op tekentafels nog meer plannen voor appartementen klaar liggen. Op goede locaties en nabij 
voorzieningen kan het juiste appartement voor de juiste doelgroep zeker goede afzetmogelijkheden 
bieden, maar helaas voldoen niet alle appartementen aan deze (basis)voorwaarde. Tegelijk is het 
beleid van de overheid - zowel rijksoverheid, provincies en gemeenten - steeds vaker gericht op een 
hoge concentratie van woningbouw in binnenstedelijke gebieden. Het aanbod van 
nieuwbouwappartementen zal hierdoor waarschijnlijk dus nog verder stijgen. De appartementenmarkt 
loopt hierdoor ernstig risico overvoerd te raken. Dit is een groot - zo niet het grootste risico - voor de 
nieuwbouw in de komende tijd. 

Een groot aanbod betekent per definitie ook lange verkooptijden. In het najaar van 2004 
werden nieuwe huizen na gemiddeld zo'n 150 dagen verkocht, waarbij appartementen veruit de langste 
tijd noteerden. Voor het gemiddelde nieuwbouwappartement meet inmiddels op ruim 200 dagen worden 
gerekend, tegenover 120 dagen bij eengezinswoningen. 

De markten van nieuwe en bestaande appartementen worden wel eens over Mn kam 
geschoren. Ten onrechte, want het zijn meestal volstrekt andere markten, in andere prijsklassen en met 
andere doelgroepen. Bij bestaande appartementen gaat het in de meeste gevallen om 
verhoudingsgewijs kleine en goedkope (starters)woningen in een prijsklasse tot - afhankelijk van de 
regio - 130 duizend tot 160 duizend euro. Daarentegen gaat het bij nieuwbouwappartementen om 
relatief luxe woningen in een prijsklasse van gemiddeld 245 duizend euro. Beide 
appartementenmarkten zijn dus volstrekt niet een op een met elkaar te vergelijken. Daar waar nieuwe 
appartementen inmiddels extreem lange verkooptijden noteren (213 dagen), laten bestaande 
appartementen nog altijd de kortste verkooptijden zien (minder dan zeventig dagen). 
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2.1.2 Mismatch op de woningmarkt; locatie en woningtype 
Een aanhoudend probleem is de mismatch tussen wens en aanbod. Veel bouwpragramma's 

zijn meer politiek gestuurd en gebaseerd op strikte stedenbouwkundige voorwaarden, dan dat zij 
aansluiten bij de bewonerswensen. Vervolgens wordt er vaak vreemd opgekeken als de doorstroming 
stagneert en de aantallen niet gehaald warden. Het verschil tussen hoe mensen graag wonen en water 
wordt gebouwd is in Nederland al jarenlang groat. Mensen die op zich graag doorstromen, zien 
hierdoor al maar vaker van een verhuizing af. Op zich is er nag steeds interesse genoeg, maar 
bouwplannen moeten wel precies aansluiten bij de beleving van de klant zelf. De NVB onderscheidt 
thans twee mismatches; die van locatie en woningtype. 

• Locatie 

Nederland heeft in vergelijking tot het buitenland weinig echt grate steden en een meerderheid 
is daar best tevreden mee25

. Kleine (plattelands-)gemeenten gooien steevast hogere ogen dan de grate 
steden. Dit is dus een heel andere uitslag dan zoals VINEX is bedoeld. Maar liefst ruim 70 procent van 
het nieuwbouwaanbod is momenteel te vinden in de massaliteit van VINEX-locaties. Dit is mismatch 1: 
we bouwen niet op de plekken waar de meeste mensen graag wonen. Hierdoor blijven zij zitten waar zij 
zitten, of zij nemen de benen naar het buitenland. Met name onder 55-plussers neemt de laatste jaren 
de emigratie naar landen als Belgie, Duitsland en Frankrijk snel toe. 

• Woningtype 

In de Nata Ruimte wordt de voorwaarde gesteld dat 40% van alle nag toe te voegen woningen 
binnen de grenzen van het bebouwd gebeid gerealiseerd moeten warden. Worden daar nag de 
aantallen nieuwe woningen bij opgeteld die in het kader van de vervangingsbouw moeten plaatsvinden, 
dan komt deze eis zelfs neer op zo'n zestig tot zeventig procent van alle bouwproductie die 
binnenstedelijk moet gaan plaatsvinden. Let wel, het aantal appartementen in de bouwpragramma's zal 
daardoor n6g grater warden, terwijl elk onderzoek nu al laat zien dater een begrensde vraag is naar 
appartementen. Circa 11 pracent van de potentiele huizenkopers zoekt een appartement, terwijl het 
nieuwbouwaanbod ongeveer de helft omvat en dit zal alleen maar nag grater warden. Dit is mismatch 
2: we bouwen niet de juiste woningen. 

• Geringe productie starterswoningen 

Nieuwe huizen zijn in de afgelopen drie jaar opnieuw flink duurder geworden. Zij stegen oak 
harder in prijs dan bestaande huizen. Van alle verkochte nieuwe koophuizen was in 2004 slechts 
ongeveer 5 procent een echte starterswoning. Dat wil zeggen goedkoper dan 150 duizend eura. 
Nieuwe eengezinswoningen zijn het duurst. Zij gingen in 2004 voor gemiddeld 270 duizend eura van de 
hand. Toch doet het nieuwbouwappartement daar niet veel voor onder. Een nieuw koopappartement 
kostte in 2004 gemiddeld zo'n 245 duizend eura. Vergelijk dit eens met de bestaand woningmarkt, waar 
het prijsverschil tussen appartementen en eengezinswoningen veel grater is. Voor het tweedehands 
appartement wordt gemiddeld 155 duizend eura betaald, terwijl de bestaande eengezinswoning voor 
om en nabij de 240 duizend euro van de hand gaat. 

Nieuwe en bestaande eengezinshuizen verschillen dus niet zo veel in prijs. Maar dat kan niet 
gezegd warden van appartementen. Het nieuwbouw appartement is gemiddeld aanmerkelijk duurder en 
dus meestal een volstrekt ander product dan het bestaande appartement. Het betekent tevens ingeval 
van nieuwbouw appartementen dat er andere eisen gesteld moeten warden aan de marketing. Want 
terwijl het bestaande appartement vaak gekocht wordt door jongeren en/of mensen die de oversteek 
naar de koopsector vanuit de huursector willen maken (dus zeg maar de starters), zien we bij het 
nieuwbouwappartement toch vooral de graep "comfortkopers" als de grootste doelgroep. Hierbij gaat 

25 Bron: Het onderzoek "huizenkopers in Profief" uitgevoerd door de NVB, 2004 

138 C.P. Claus 



Situatie vastgoedmarkten 

het ook om mensen die al in een eigen huis wonen, vaak wat ouder en welgestelder zijn. Deze 

potentiele doorstromers ondervinden momenteel de onzekerheid van de verkoop van het eigen huis. Dit 
verklaart ten dele waarom vooral de nieuwbouw van appartementensector thans zo'n stroeve afzet en 

lange verkooptijd kent. 

Op goede en vooral centrale locaties blijft er goede vraag bestaan naar nieuwe appartementen. 

Maar op andere locaties zal de verkoop voorlopig moeizaam blijven, vooral ook omdat het percentage 

appartementen in de verkoopportefeuilles van de gezamenlijke ontwikkelaars met momenteel bijna de 

helft veel te hoog is in verhouding tot de vraag. 

2.1.3 Nieuwbouwmarkt 
In de tweede helft van 2004 zijn er volgens gegevens van het GIW ruim 16 duizend nieuwe 

woningen verkocht. Dit betekent een verkoopdaling van 5 procent ten opzichte van de tweede helft van 

2003. Deze verkoopdaling komt als een teleurstelling, omdat het eerste halfjaar juist nog zo'n krachtig 

herstel liet zien en velen hadden verwacht en gehoopt dat dit herstel zou doorzetten. Zeker nu alle ogen 
gericht zijn op het bestrijden van de woningstagnatie en minister Dekker geen moment onbenut laat om 

te benadrukken hoe belangrijk zij het vindt dat de bouwproductie aantrekt. 
Al met al oogt de marktsituatie van de nieuwbouw koopwoningenmarkt weinig solide. Ondanks 

dat de hypotheekrente in de 2e helft van 2004 met zo'n 50 basispunten zakte van 4,8 procent in de 

zomer naar 4,3 procent aan het eind van het jaar, wist de sector daar toch niet van te profiteren. 

Behalve dater minder werd verkocht, stond er ook nog eens erg veel te koop. Het aanbod van nieuwe 
woningen stabiliseerde zich in de 2e helft op een recordstand van ruim 22 duizend woningen en dit is te 

veel om van een gezonde markt te spreken. Hoewel de verkooptijd niet verder is gestegen, is een 
registratie van bijna 150 dagen zeker aan de (te) hoge kant. 

Er is nog steeds vraag naar eengezinshuizen. Maar de verkoop van nieuwe appartementen 
verloopt ronduit stroef. Een punt van zorg blijft het naar verhouding veel te grote aantal nieuwe 

appartementen in het nieuwbouwaanbod. lnmiddels is dit opgelopen tot bijna de helft van het totale 

aantal te koopstaande nieuwe huizen. Hoewel slechts ongeveer dertig procent van alle verkochte 

nieuwe woningen thans betrekking heeft op appartementen, is het aandeel appartementen in de totale 
uitstaande verkoopportefeuilles opgelopen tot bijna de helft. Deze onbalans zorgt ervoor dat vooral de 

markt van nieuwe appartementen op veel plekken (veel te) ruim is. 

Als het aantal te koop staande woningen ongeveer het zesvoudige is van het aantal transacties, 

dan spreekt men van een evenwichtige markt. In het derde kwartaal van 2004 komt dit kengetal voor 
nieuwe appartementen uit op bijna twaalf. De markt van nieuwe appartementen is met andere woorden 

voor Nederland als geheel volstrekt in onbalans. Daar komt bij dat er op de tekentafels nog een 
plannen klaarliggen voor een veelvoud van appartementen. Deze mismatch draagt er niet toe bij dat het 

fundament van de nieuwbouwmarkt op korte termijn zal verbeteren. lntegendeel , nog te weinig 

belanghebbenden (politici , stedenbouwkundigen, marktpartijen en anderen) lijken te beseffen wat voor 

een geweldig risicopotentieel hier onder de (toekomstige) woningmarkt ligt. 
Eengezinswoningen laten een aanmerkelijk gunstiger beeld zien. In de eengezinssector komt 

de aanbod-transactieverhouding uit op rond de zes, hetgeen nog steeds duidt op een in de kern redelijk 

evenwichtige markt. 

2.1.4 Markt van bestaande woningen 
In de tweede helft van 2004 is de gemiddelde huizenprijs zoals de NVM deze registreert ten 

opzichte van dezelfde periode in het jaar ervoor met bijna 3 procent gestegen. Het Kadaster komt met 

een prijzenplus van gemiddeld bijna 4 procent nog iets hoger uit. Veel makelaars spreken daarom (nog 

altijd) van een robuuste markt. Toch vertoont het fundament van de huizenmarkt ook steeds meer 

"haarscheurtjes". Vooral de aanhoudende groei van het aanbod is zorgwekkend. 
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In de tweede helft van 2004 komt de aanbod-transactieverhouding uit op ongeveer acht. De 
bestaande woningmarkt is met andere woorden ruim. In enkele jaren tijd is de marktsituatie drastisch 
gewijzigd van een uitgesproken verkopersmarkt met veel schaarste, in een kopersmarkt waarin 
huizenkopers zich alle rust de tijd gunnen hun aankoopbeslissing te nemen. 

Desondanks loopt het aantal verkooptransacties redelijk door. In het tweede halfjaar van 2004 
verkochten de gezamenlijke NVM-makelaars gemiddeld circa 11 duizend bestaande koophuizen per 
maand. Dit was nagenoeg evenveel als in dezelfde periode van het jaar ervoor. Maar tegelijk bereikte 
het aanbod in december een recordstand van maar liefst bijna 85 duizend te koop staande huizen. De 
aanbod-transactieverhouding - beter bekend als krapte-indicator - steeg daardoor tot een punt dat al 
heel lang niet meer was voorgekomen. De huizenkoper kan tegenwoordig kiezen uit gemiddeld circa 
acht woningen. De laatste keer dat hij zoveel keuze had was in 1986. 

De huidige situatie wordt ten onrechte wel eens vergeleken met de crisis van de huizenmarkt 
aan het begin van de jaren tachtig. Maar zover is het gelukkig niet. Desondanks is ook de huidige markt 
verre van gezond. Vraag en aanbod lopen steeds verder uit elkaar. Met dank aan de lange rente 
ontwikkelt de prijsontwikkeling zich nog altijd robuust. Hetzelfde geldt voor het aantal transacties dat 
zich op het niveau van de afgelopen jaren weet te stabiliseren. De ervaring leert dat courante huizen 
met een goede prijskwaliteit ondanks de recessie nog altijd vlot van de hand gaan. 

Zowel de NVM als het Kadaster registreerden over tweede halfjaar van 2004 een gemiddelde 
verkoopprijs van 215 duizend tot 217 duizend euro. Dit betekende een gemiddelde prijsstijging ten 
opzichte van dezelfde periode een jaar eerder van tussen de 3 a 4 procent. 

Niet overal en voor elke woning zijn de prijsstijgingen overigens even groot. Er zijn zelfs 
uitgesproken grote verschillen tussen de regio's. Opmerkelijk is dat de goedkoopste provincies - de 
provincies Groningen, Friesland en Zeeland - de afgelopen jaren aan kop zijn gegaan als de rovincies 
met de grootste procentuele prijsstijgingen. In de periode 2000-2004 steeg de gemiddelde koopwoning 
in deze provincies met tessen de 34 procent (Groningen) en 50 procent (Zeeland). De provincie Utrecht 
- als duurste provincie - deed het daarentegen met een gemiddelde prijsstijging van 17 procent veel 
rustiger aan. Ook Limburg (+14 procent) en Gelderland (+ 17 procent) mochten zich rekenen tot de 
"hekkensluiters" als het gaat om de prijsstijgingen. Desondanks zijn de prijsverschillen tussen de regio's 
nog altijd kolossaal, zeker als dat wordt vergeleken op kwaliteit en ruimte, en is het "schrikken" voor wie 
van Groningen naar Amsterdam verhuist. 

2.2 Kantorenmarkt 

De Nederlandse kantorenmarkt is in mineur. Voor bijna 6 miljoen m2 worden nu kopers of 
huurders gezocht, dat is bijna 14% van de totale voorraad. Uitgaande van een gemiddelde werkplek 
van 28 m2 zijn er zo'n 215.000 mensen nodig om deze ruimte te vullen. Op dit moment is het 
arbeidsaanbod nog fors genoeg, maar de dalende beroepsbevolking is op termijn reden tot zorg. Toch 
geeft de demografie op korte termijn geen aanleiding om te vrezen voor de herstelcapaciteit van de 
kantorenmarkt. Gekeken naar de verwachte groei van de beroepsbevolking (tussen 20 en 64 jaar) ten 
opzichte van 2002, zien tot 2010 slechts twee van de belangrijkste kantorenregio's zich met een 
negatieve bevolkingsgroei geconfronteerd: Limburg en Haarlem. In de overige regio's is er een nulgroei 
of juist een positieve ontwikkeling van het aantal potentiele werknemers. De omslag komt na 201 O. De 
verwachting is dat in de periode 2010-2020 de omvang van de beroepsbevolking in niet minder dan 
zeven regio's afneemt. De gemiddelde bevolkingsgroei tot 2010 (in totaal 2, 1%) en tot 2020 (1,6%) ligt 
fors onder het gemiddelde van de periode 1950-2000, waarin de beroepsbevolking met 60,4% 
groeide26

. De voorziene lage bevolkingsgroei heeft zonder meer effect op de kantorenmarkt: meer en 
meer zal vervangingsvraag het winnen van uitbreidingsvraag. Zeker als in acht wordt genomen dat 

26 Bron: Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) 
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minstens de helft van de kantoorruimte in Nederland meer dan achttien jaar cud is. Natuurlijk zal niet 
alle uitbreidingsvraag verdwijnen. Door de opmars van de dienstensector in de Nederlandse economie 
kunnen er meer kantoorbanen bijkomen dan je !outer op basis van de groei van de beroepsbevolking 
zou verwachten. 

Dat de economische groei in Nederland achterblijft bij het Europese gemiddelde, maakt het 
beeld er niet rooskleuriger op. Weliswaar wordt een voorzichtig herstel verwacht, maar de 
groeipercentages blijven zeker achter bij die van de jaren negentig. Bovendien is het niet gezegd dat 
economische groei direct leidt tot een toename van het aantal werkzame personen. De kwakkelende 
economie en de enorme bouwproductie eind jaren negentig hebben samen geleid tot een 
onevenwichtige marktsituatie Al vanaf 1999 loopt het aanbod op, terwijl de opname van kantoorruimte 
afneemt. Dit jaar is het aanbod naar verwachting liefst 4,3 keer zo groot als de opname27

. In 2000 lag 
dit verhoudingscijfer neg op 1. 

2.2. 1 Meer kwaliteit, minder meters 
De afgelopen twee jaar beliep de jaarlijkse opname - dat wil zeggen: gerealiseerde vraag -

rend de 1,5 miljoen m2
. In de eerste helft van 2004 werd het laagste niveau sinds zeven jaar bereikt, 

met een opname van ongeveer 700.000 m2
• 

Grofweg zijn er op de huidige kantorenmarkt twee groepen vragers. De ene groep komt voort 
uit reorganisaties en concentraties, waarbij (soms verouderde) vestigingen worden opgeheven en 
vervangende kantoorruimte wordt aangehuurd. Dit zijn in het algemeen grotere organisaties met 
meerdere vestigingen. Vaak is er een negatieve netto-opname: men laat meer kantoorruimte achter 
dan men in gebruik neemt. De laatste anderhalf jaar waren in deze hoek veel non-profit organisaties te 
vinden. Aan de andere kant zijn er de kwaliteitszoekers: bedrijven die te maken hebben met een 
expirerend huurcontract en van de (markt)situatie gebruikmaken om beter te gaan zitten, tegen een 
scherpere prijs/kwaliteitsverhouding. Dit zijn meestal kleinere bedrijven met een of twee vestigingen. 

Met het onderscheiden van twee soorten vragers komen meteen twee markttrends naar voren: 
de trek naar kwalitatief betere kantoren en de afname van het gebruikte metrage per bedrijf. Non-profit 
organisaties namen zowel in 2002 als in 2003 ongeveer 45% van de opname voor hun rekening. De 
zakelijke dienstverleners en de secundaire sector (industrie, handel en transport) zijn elk geed voor 
circa 300.000 m2 opname, ongeveer 20% van de totale opname. Het aandeel van de ict-sector beliep 
de afgelopen twee jaar neg geen 10%, een aanzienlijke terugval ten opzichte van het topjaar 2000. De 
eerste zes maanden van 2004 laten een vergelijkbare sectorale samenstelling van de opname zien. 

2.2.2 Forse toename (meerjarig) aanbod 
Veel kantoorruimte wordt al gedurende langere tijd te huur of te koop aangeboden. Uit 

onderzoek (DTZ Zadelhoff samen met de NEPROM) blijkt dat het meerjarig aanbod de afgelopen jaren 
zowel absoluut als relatief tors is gestegen. Eind 2001 bedroeg het meerjarig aanbod neg maar 600.000 
m2

, dat wil zeggen een kwart van het aanbod dat jaar. Eind 2003 was dit opgelopen tot maar liefst 1, 9 
miljoen m2 (de helft van het totale aanbod). Daarvan behoort 1,4 miljoen m2 halverwege 2004 neg 
steeds tot het aanbod. Bijna 800.000 m2 is in drie opeenvolgende jaren als aanbod geregistreerd. 
Gezien de lage dynamiek van deze kantoormeters lijkt het erop dat ender de huidige 
marktomstandigheden bijna 1 miljoen m2 van het aanbod nauwelijks verhuurbaar is. De toename van 
lang te huur staande panden komt vooral op het conto van bestaande kantorengebouwen die leeg 
komen. Daar zitten veel verouderde gebouwen bij van v66r 1995. Eind 2003 bestond het meerjarige 
aanbod uit bijna 1, 1 miljoen m2 bestaande kantoorgebouwen en slechts 845.000 m2 nieuwbouw. Deze 
ontwikkeling bevestigt de markttrend dat bedrijven verhuizen naar kwalitatief betere kantoorruimte. 

27 Bron: Nieuw commercieel Vastgoed, NEPROM & PropertyNL, Voorburg, 2004 
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Deze vraag naar kwaliteit blijkt uit het feit dat de dynamiek in het marktsegment van nieuwe 
kantoren op goede locaties nag steeds heel behoorlijk is. Nieuwe gebouwen doen het beter dan 
bestaande gebouwen. De opname van nieuwbouw is de afgelopen tweeeneenhalf jaar redelijk op peil 
gebleven (bijna 500.000 m2 per jaar). En dat terwijl het aanbod gestaag afnam: van ruim 1,9 miljoen m2 

eind 2002 tot 1,6 miljoen m2 halverwege 2004. Deze terugval heeft te maken met de opdrogende 
bouwstroom. Er wordt niet of nauwelijks meer op risico ontwikkeld. Het gevolg is dat de huurniveaus bij 
nieuwbouw beter stand hebben gehouden dan bij bestaande kantoren. Hoewel er nu veel minder 
gebouwd wordt dan eind jaren negentig, houdt de productie van kantoren nag altijd aan. In 2003 en de 
eerste helft van 2004 is 1,3 miljoen m2 gerealiseerd. In aanbouw is momenteel meer dan 2 miljoen m2

, 

waarvan een flink deel overigens al verhuurd is. 
Dit terwijl Anno 2002 nag bleek dat het merendeel van de opgeleverde en in aanbouw zijnde 

nieuwbouw nag altijd volledig op risico was dan wel werd ontwikkeld. In totaal betrof het in 2002 maar 
liefst 865.000 m2 waarvoor bij de start bouw geen huurder bekend was28

• 

2.2.3 Regiona/e verschillen 
De vastgoedmarkt laat zich, onder andere door zijn ondoorzichtigheid, in het algemeen toch 

kenmerken door een locale/regionale orientatie. Als gevolg van verschil in regionaal-economische 
structuur en ontwikkeling zal de vraag naar aanbod in te onderscheiden regio's uiteindelijk een eigen 
ontwikkeling te zien geven. Een goed voorbeeld hiervan is Almere. Wanneer de productie wordt afgezet 
tegen de op korte termijn verwachte groei van de beroepsbevolking springt vooral deze stad eruit. Er 
wordt daar een hoge groei van die beroepsbevolking verwacht. Als de stad er beter in slaagt om 
kantoorwerkgelegenheid aan zich te binden, dan ligt er mogelijk een oplossing in het verschiet voor het 
hoge aanbod en valt de enorme productie in de stad te verklaren. Maar als dit niet gebeurt en de groei 
van de kantoorwerkgelegenheid zich in Amsterdam blijft concentreren, dan lijkt de kantorenmarkt van 
met name Almere voor langere tijd uit evenwicht. 

Naast deze regionale verschillen, vertonen de diverse vestigingslocaties oak enkele 
opmerkelijke resultaten. In de binnensteden zijn en warden - voornamelijk op de stationslocaties - wel 
kantoren gerealiseerd, maar de totale omvang hiervan is in vergelijking met de perifere kantoorlocaties 
beperkt geweest. Er kan dan oak geconcludeerd warden dat door langlopende en ingewikkelde 
ruimtelijke ordeningsprocedures en onderhandelingen veel stationslocaties de goede tijden van de 
kantorenmarkt hebben gemist. 

2.2.4 Trends in de productie van kantoren 
Welk type kantoor wordt tegenwoordig het meest ontwikkeld, hoe sluiten de gebouwde 

kantoren aan op de vraag en op welk prijssegment mikken ontwikkelaars? Op basis van een analyse 
van de kantoren die in 2003 en de eerste helft van 2004 zijn opgeleverd en die nu nag in aanbouw zijn, 
is een aantal trends te onderscheiden. 

• Trend 1: Los van stedelijke ontwikke/ing 

Kantoren lijken nag steeds vaak las van hun stedelijke omgeving ontwikkeld te warden. Bij 70% 
van de productie gaat het om autonome kantoorontwikkelingen, bij nag eens 11 % om de traditionele 
combinatie van kantoren met bedrijfsruimte. Slechts 19% van de productie heeft betrekking op 
projecten waar werken gecombineerd wordt met wonen en/of winkelen. Veel van de kantoren warden 
dan oak ontwikkeld op kantorenlocaties waar voorzieningen een ondergeschikte rol spelen en waar 
wonen niet goed mogelijk is, of zelfs gewoon verboden vanwege milieu-, gezondheids of 
veiligheidseisen. 

26 Bron: Aanbodmonitor kantoren 2003, NEPROM & DTZ Zadelhoff Research, Voorburg, 2003 
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• Trend 2: Te veel grote kantoren 

Wanneer je naar de geproduceerde kantoren kijkt, valt op dat veel kantorenprojecten een 

omvang hebben van boven de 10.000 m2 .Samen met kantoren grater dan 5.000 m2 gaat het om de 

helft van het aantal kantorenprojecten. Voor de goede orde: een kantoor van 5.000 m2 kan een bedrijf 

van 180 man huisvesten en zoveel van die bedrijven zijn er niet. Gekeken naar de samenstelling van 

de opname, blijkt dat de gemiddelde transactieomvang niet aansluit op de productie. Weliswaar is er 

een stabiele opname van kantoren boven de 5.000 m2
, voornamelijk afkomstig van overheidsdiensten, 

maar deze opname is kleiner dan de productie. De opnames lijken zich bovendien te concentreren in 
de Randstad. Daarbuiten warden kantoren van boven de 5.000 m2 minder vaak opgenomen. De vraag 

naar kantoren boven de 10.000 m2 is buiten de Randstad zelfs nihil. Het omgekeerde geldt voor relatief 
kleine kantoren (< 2.500 m2

) . Zij lijken te weinig ontwikkeld te warden. Hierbij moet natuurlijk wel 

warden aangetekend dat een groat kantoor oak in gedeelten kan warden verhuurd. Een grate groep 
gebruikers (80%, bron: NVB29

, 2002) geeft echter de voorkeur aan een zelfstandig kantoor. 

• Trend 3: Accent op hoger segment 

Zoals gezegd is op de kantorenmarkt nag steeds behoefte aan kwaliteit. Gezien de huurprijzen 
lijkt de markt zich dan oak te richten op het kwalitatief hogere segment, hoewel nag maar incidenteel 

huren boven € 200 per m2 warden gevraagd. De meeste productie heeft betrekking op huurprijzen 
tussen € 150 en € 200. Maar oak de prijszoekers - een zelfstandig segment in de vraag - komen aan 

hun trekken 

• Trend 4: Meer ruimte voor marktconforme parkeemorm 

Jarenlang is het bouwen van kantoren met een marktconform aantal parkeerplaatsen door de 
overheid tegengehouden met het ABC-locatiebeleid . Het gevolg daarvan was dat veel kantoren niet op 

A-(stations)locaties zijn ontwikkeld, maar juist - geheel in strijd met de overheidsbedoelingen - aan de 
rand van de steden, op de B- en C-locaties. Nu met de Nata Ruimte de parkeernormen op de helling 

gaan, lijkt er meer ruimte te komen voor kantoren met een marktconforme parkeernorm. Heeft bij de in 

2003 en in 2004 opgeleverde kantoren nag maar 22% een marktconforme parkeernorm van minimaal 

een parkeerplek per 50 m2
, bij de kantoren in aanbouw is dat de helft. De verwachting is dat het voor 

kantoren met te weinig parkeerplaatsen de komende jaren enorm moeilijk wordt om huurders te vinden 

dan wel te behouden 

2.3 Retailmarkt 

De winkelmarkt is de afgelopen tijd in een hoog tempo veranderd. Traditioneel overheerst door 

Nederlandse bedrijven, wordt zij inmiddels op zeer succesvolle wijze gepenetreerd door buitenlandse 

retailers. De dynamiek op de winkelvastgoedmarkt concentreert zich vooral op de A1-locaties; 

leegstand komt daar nag steeds weinig voor. De aanloopstraten op B-winkelstand hebben het minder 

makkelijk. Daar is de vraag naar winkelruimte merkbaar afgenomen. Doordat het aanbod in de 

afgelopen jaren juist is toegenomen, is de leegstand zowel in metrage als in tijdsduur gegroeid. 
Nederland heeft een winkelvoorraad van circa 25 miljoen m2

• De samenstelling is zeer divers: 

van de kruidenier op de hoek en de modezaken in het centrum van de stad tot de grate oppervlaktes 

van autoshowrooms, meubelzaken en bouwmarkten die vaak aan de rand van de stad zijn gevestigd. 
Bij de interpretatie van cijfers over de winkelmarkt moet altijd rekening warden gehouden met de 

heterogene samenstelling van de voorraad. De onderlinge uitwisselbaarheid die bij de kantorenmarkt in 

grate mate aanwezig is, bestaat hier veel minder. 

29 NVB is een Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondememers 
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De winkelmarkt is dynamisch. De vanzelfsprekende anchor tenants30 van gisteren - Albert 
Heijn, Blokker en C&A- zijn misschien niet meer de anchor tenants van vandaag. Nieuwe trekkers zijn 
modegiganten als H&M en Zara, maar vooral oak het Duitse Mediamarkt dat in hoog tempo het 
Nederlandse winkellandschap verandert. Een andere opvallende trend is de verandering van het type 
gebruiker. Die is veel vaker merkgebonden, en op zoek naar grate, kwalitatief goede ruimte. 

2.3.1 Stabie/ere tijden 
Verwacht wordt dater een einde komt aan de stijging van de opname. Op basis van de eerste 

helft van 2004 is de verwachting dat de opname over het gehele jaar op een vergelijkbaar niveau 
uitkomt als in 2003. Tegenover de opname staat het aanbod dat door nieuwbouw en de economische 
recessie vanaf het jaar 2000 steeds is toegenomen. De ontwikkeling van het aanbod volgt daarmee de 
daling van het consumentenvertrouwen die zich eveneens in 2000 heeft ingezet. lnmiddels lijken de 
economie en het consumentenvertrouwen zich weer enigszins te herstellen. Dit vertaalt zich echter nag 
niet in een aanzienlijke stijging van de consumentenbestedingen. 

De omzet in de detailhandel is in de eerste helft van 2004 enigszins achtergebleven. Vrijwel 
alle branches, zowel in de food- als in de non-foodsector, hebben te maken met dalende omzetten. De 
enige branches die zich aan deze malaise weten te onttrekken zijn de drogisterijen en de winkels in 
huishoudelijke artikelen. Met het voorzichtige economische herstel van het afgelopen jaar is wel een 
einde gekomen aan de stijging van het aanbod op de winkelmarkt. De winkelvastgoedmarkt lijkt in 
stabieler vaarwater terecht te zijn gekomen: de markt verruimt niet verder als gevolg van sterk stijgend 
aanbod, terwijl het opnameniveau gehandhaafd blijft. Wei staan de huren onder druk. Als gevolg van de 
teruggelopen omzetten en stijgende kosten is het voor een deel van de huurders moeilijk om de 
afgesproken huurniveaus op te brengen. Binnen de wettelijke mogelijkheden wordt vaker een huurprijs
herzieningsprocedure gestart. 

2.3.2 Behoe'fte aan grotere winke/opperv/aktes 
Gekeken naar de samenstelling van de vraag, valt de behoefte aan grotere winkeloppervlaktes 

op. Oak uit winkeltransacties blijkt de enorme schaalvergroting, in vijf jaar tijd is de gemiddelde 
transactieomvang met 65% toegenomen. Overigens hebben niet alle branches deze schaalvergroting in 
dezelfde mate doorgemaakt. Vooral de supermarkten, drogisterijen en kledingzaken hebben de 
afgelopen jaren fors meer vierkante meter winkelruimte per nieuwe vestiging in gebruik genomen. De 
meubelbranche heeft de afgelopen tijd juist weinig opgenomen. Consumenten stellen grate aankopen, 
zoals meubels, keukens en badkamers, nag steeds uit. De vraag naar winkelruimte op perifere 
detailhandelslocaties is nag steeds zeer laag, zeker als de kwaliteit van de locatie te wensen overlaat. 

2.3.3 Dynamiek in voorraad blij'ft achter 
De vraag is of de voorraad winkelruimte dezelfde dynamiek heeft als de winkelmarkt. In 

tegenstelling tot wat de vele berichten over de planvoorraad doen geloven, verjongt het winkelvastgoed 
zich in een rustig tempo. Volgens onderzoek (NEPROM & PropertyNL) is in 2003 en in de eerste helft 
van 2004 267.000 m2 nieuwe winkelruimte gerealiseerd, of zijn bestaande meters grondig gerenoveerd. 
De productie is slechts 1, 1 % van de voorraad. In dit tempo vernieuwt de voorraad zich dus in negentig 
jaar. Het tempo is echter opgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat er nu meer dan 800.000 m2 in 
aanbouw is. Dat is bijna 3,5% van de voorraad ofwel een vernieuwing van de voorraad in nag geen 
dertig jaar. Daarbij kunnen de ruim 300.000 m2 opgeteld warden die nu nag niet in aanbouw zijn, maar 
waarvan verwacht wordt dat ze nag voor het einde van 2005 opgeleverd zijn. Veel minder concreet zijn 
plannen voor de aanleg/vernieuwing van nag eens 4 miljoen m2

• Het is oak de vraag of er wel een 
marktvraag is voor al die nieuwe meters. Er moeten immers oak retailers gevonden warden die de 

30 Anchor tenants; zijn de grote dan we/ "gevestigde" (traditionele) huurders, die veelal als trekker fungeren (warenhuizen e.d.) 
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gerealiseerde ruimtes willen afnemen. Wat verder opvalt is dat vooral in de grate projecten oak veel 

niet-winkelmeters zitten, vaak is dit leisure. 

2.3.4 Trends in de productie 
De projecten waarbij met de bouw begonnen is, zijn bijna even heterogeen als de plannen. Er 

is echter wel een aantal trends uit de in aanbouw zijnde projecten te halen. 

• Trend 1: Vernieuwing stadsdee/centraAvijkwinkelcentra 

Een belangrijk deel van de productie heeft betrekking op de herontwikkeling en de daaraan 
vaak gekoppelde uitbreiding van bestaande stadsdeelcentra of wijkwinkelcentra. Vaak gaat het om 
centra van twintig tot dertig jaar oud die inmiddels toe zijn aan een grootschalige opknapbeurt. De 
vastgoedsector investeert op grate schaal in het revitaliseren van deze voor wijken of steden 

belangrijke voorzieningen. 

• Trend 2: Uitbreiding van de binnenstad 

Naast de vernieuwing van de centra zien we uitbreiding van de binnenstad met gratere 
projecten aan de flanken. Voorbeelden zijn Zuidpoort in Delft en het Bagijnhof in Dordrecht. Met deze 
winkelmeters wordt de winkelfunctie van de binnenstad versterkt en dat is vaak broodnodig om haar 

kwaliteit als winkelplek op peil te houden. 

• Trend 3: Menging van functies 
Bij veel prajecten gaat het niet om de realisatie van enkel winkelmeters; het is vaak een 

complexe mengeling van functies, al dan niet verticaal gestapeld. Veel winkelontwikkelingen maken 
deel uit van een gebiedsontwikkeling of vormen daar de kern van (stadshart Almere is een goed 

voorbeeld). Het gaat vaak om een menging met een woonfunctie, soms met kantoor- of bedrijfsruimte. 
Oak binnen de winkelfunctie is sprake van menging. 

Bij bijna alle grate winkelprojecten - uit onderzoek van PropertyNL komen maar liefst 158 
projecten naar voren met een oppervlakte grater dan of gelijk aan 10.000 m2 

- heeft een deel van de 
oppervlakte betrekking op leisure. Uit een eerste analyse blijkt dat vooral in de planvoorraad een 

aanzienlijke hoeveelheid bioscopen, bow1ingbanen en andere leisurevoorzieningen is opgenomen. De 
vraag is of Nederland op al deze nieuwe leisure zit te wachten en of leisure een daadwerkelijke impuls 

gaat opleveren voor het succes van de projecten. 

• Trend 4: Forse voorraad POV/GOV 

Natuurlijk wordt niet alleen gewerkt aan het versterken van de winkelfunctie van de binnenstad, 

oak aan de randen van de steden wordt ontwikkeld. In de planvoorraad zit meer dan 900.000 m2 aan 
PDV/GDV-ontwikkelingen (perifere respectievelijk grootschalige detailhandelvestigingen. Bij een aantal 

grate projecten gaat het overigens om het renoveren/uitbreiden van bestaande PDV/GDV
voorzieningen, die soms een zeer lage kwaliteit hebben. PDV/GDV-locaties hebben de hoogste 
rendementen, maar oak het hoogste risico, gezien het in 2003 relatief lage behaalde rendement van 
7,9%. 

2.3.5 Productie en bevolkingsgroei 
Wanneer naar de verdeling van de winkelvoorraad over Nederland wordt gekeken blijkt dat er 

op provinciaal niveau een bijna volkomen relatie is tussen het aantal inwoners en het aantal winkels. Er 
zijn op het eerste gezicht geen gebieden met een tekort aan winkelruimte. Noord en Zuid-Holland, 

Gelderland en Noord-Brabant hebben de meeste winkelruimte, maar niet overdreven veel gezien het 

aantal inwoners. 
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Bijlage 3: BSR Consumentenclusters 

Het Brand Strategy Research (BSR-) model van MarketResponse Nederland BV leent zich bij 
uitstek voor het verkrijgen van inzicht in motieven, behoeften en wensen van doelgroepen. BSR is een 
segmentatiemodel dat uitgaat van de fundamentele behoeften van consumenten. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van een uitgebreide segmentatiebatterij (zgn, semantische differentiaal) die inzicht verleent in 
die behoeftestructuur en in de gedragingen die daar het gevolg van zijn. Aan 2633 respondenten is 
gevraagd zichzelf als persoon te typeren in de context van wonen. Hierbij kwamen 140 aspecten aan 
de orde, die onder andere middels clusteranalyses werden geanalyseerd. De clusters kunnen 
vervolgens weergegeven warden in een ruimte, de BSR ruimte, zodat de verbanden, overeenkomsten 
en verschillen tussen de clusters zichtbaar warden. De BSR-ruimte Woonbeleving wordt gevormd door 
twee onderliggende abstracte dimensies: 
1. Socio/ogische dimensie (horizontaal), ego-orientatie versus groepsorientatie. 

De sociologische dimensie laat een tegenstelling zien tussen een individuele orientatie en een 
groepsorientatie. De individuele orientatie staat voor gericht zijn op het eigen ik (associatie-items 
die hiermee samenhangen zijn: succesvolle carriere, intelligent, klassevol, assertief, zelfverzekerd 
(maar oak eigenwijs en brutaal), terwijl de groepsorientatie staat voor gericht zijn op anderen 
(zachtaardig, behulpzaam, gernteresseerd in anderen). 

2. Cultuurdimensie (verticaa/), non-conformistisch I a-normatief versus conformistisch I normatief 
De cultuurdimensie laat een tegenstelling zien tussen een normatieve orientatie en een a-

normatieve orientatie. De normatieve orientatie staat voor idealen die tot de dominante cultuur 
behoren en door de dominante cultuur warden ondersteund. ldealen in de zin van werk 
(succesvolle carriere, zakelijk, maar oak tennis, squash) en idealen in de zin van het gezinsleven: 
het ideale gezin (stabiel gezin, getrouwd, twee kinderen, tuinieren). De a-normatieve orientatie 
staat voor gedragingen die niet tot de algemeen aanvaarde, dominante gedragspatronen behoren 
of die een overgangssituatie weergeven (student, cafes bezoeken, vrijgezel, beeldend kunstenaar, 
werken via uitzendbureau, maar oak werkloos). Links onder in het model komen elementen naar 
voren die wijzen op een zich min of meer bewust afzetten tegen de dominante geldende normen en 
waarden terwijl rechts onderin elementen naar voren komen die wijzen op gemarginaliseerd 
warden door de dominante cultuur. 

3.1 Ongebondenen (12%) 

Kernwaarden: vrijheid, tegendraads 

3.1.1 Psychografische kenmerken 
De groep Ongebondenen laat zich typeren als eigenzinnig, non-conformistisch of enigszins 

tegendraads. Het betreft een groep consumenten die zich min of meer bewust afzet tegen geldende 
normen en waarden ("huisje-boompje-beestje"), maar daaraan tegelijkertijd oak een identiteit ontleent. 
De a-normatieve orientatie staat zoals gezegd voor 'gedragingen' die zich als het ware onttrekken aan 
de dominante cultuur of die een transitiesituatie weergeven. 

Ongebondenen zijn geen traditionele gezinstypes. Vrijheid is een essentieel begrip. Men voelt 
zich dan oak niet erg gebonden aan woning of woonplaats en men wil zich oak niet echt binden. De 
verhuisgeneigdheid is hoog en men zou zich in een andere woning snel thuis voelen. De woning is 
eigenlijk primair een plek om te slapen; functioneel wonen is belangrijk. De Ongebondene is een 
typische stadsbewoner, apprecieert een dynamische woonomgeving waar gewoond, gewinkeld en 
gewerkt kan warden, samen met andere (etnische) stadsbewoners. Privacy en anonimiteit zijn 
belangrijke elementen in de woonbeleving: de Ongebondene is dan oak niet speciaal gericht op 
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interactie met de directe omgeving, behalve wellicht in horeca-gelegenheden. Luxe wonen, anders dan 
anderen, wordt relatief hoog gewaardeerd. Veiligheid wordt minder belangrijk gevonden. 

Karakter: 
• Avontuur1ijk 
• Kritisch 
• Intelligent 
• Eigenwijs 
• Assertief 
• Eigenlijk wat brutaal 

Levensfase: 
• Samenwonend 
• Alleenstaand 
• Geen kinderen 

Typering gezin: 
• Ruimdenkend gezin 
• Druk/dynamisch gezin 
• Vrijgezel 

Werk/beroep: 
• Freelancer 

3.1.2 Achtergrond kenmerken 

• Fotograaf 
• Journalist 
• Beeldend kunstenaar 
• Student 

Vrije tijd: 
• Avontuurlijke vakanties 
• Samen uitgaan 
• Disco/cafes bezoeken 
• Succesvolle carriere opbouwen, 
• Actieve sportbeoefening 

Woonmotieven: 
• Privacy 
• Anonimiteit 
• Functioneel wonen 
• Woning die anders is dan anderen 
• Dynamische woonomgeving 
• Luxe wonen 

De Ongebondenen blijken in totaal 12% van de huishoudens te vormen en is daarmee de 
kleinste te onderscheiden groep. In het algemeen zijn Ongebondenen jong: de gemiddelde leeftijd van 
deze groep (35 jaar) ligt duidelijk onder het gemiddelde van de totale steekproef (45 jaar), hetgeen het 
gevolg is van een relatief grote groep twintigers (circa 43%). Samen met de Samenlevers zijn de 
Ongebondenen de jongste groep woonconsumenten. In overeenstemming met de lage gemiddelde 
leeftijd is ongeveer de helft van de groep Ongebondenen alleenstaand: de meerderheid van de 
Ongebondenen (63%) kan tot de pre-gezinsfase worden gerekend (ten opzichte van 22% gemiddeld). 
Ondanks de lagere gemiddelde leeftijd, wijkt het gezinsinkomen niet of nauwelijks af ten opzichte van 
het landelijk gemiddelde, hetgeen verklaard kan worden uit het verhoudingsgewijs hoge 
opleidingsniveau bij deze groep. De Ongebondenen vertonen een gemiddelde interesse in tijdschriften 
op het gebied van wonen. Daarentegen kijken relatief weinig Ongebondenen naar tv programma's over 
dit onderwerp. De volgende achtergrondkenmerken zijn typerend voor Ongebondenen (ten opzichte 
van andere clusters): 

Type huishouden: 
• Veel alleenstaanden 
• Pre-gezinsfase 

Leeftlj.d: 
• Veel 20-ers 

Gezinsinkomen: 
• Conform gemiddelde 

3.1.3 Huidige woonsituatie 

lnteresse in woonbladen: 
• Gemiddeld 

Woonprogramma's: 
• Lager 

Ongebondenen zijn in het algemeen stedelijk georienteerd: relatief veel Ongebondenen wonen 
in of net buiten het stadscentrum (maar niet in een buitenwijk). De buurt waarin zij wonen, typeren zij 
als een 'levendige buurt met veel voorzieningen', waar gewoond, gewinkeld en gewerkt wordt, een 
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buurt met mensen uit alle lagen van de bevolking en met verschillende 'culturen'. Ongebondenen 
wonen relatief vaak in een etage, flat of appartement. Het betreft in de meeste gevallen een huurwoning 
(62%) met een lage huur. 

3.1.4 Kwa/itatieve omschrijving 
Het BSR-cluster Ongebondenen is in algemene zin getypeerd als eigenzinnig, 

nonconformistisch en enigszins tegendraads. Een groep consumenten die zich min of meer bewust 

afzet tegen geldende normen en waarden, maar daaraan ook tegelijkertijd een identiteit ontleent. Een 
dergelijke omschrijving zou de indruk kunnen wekken dat we hier met 'randgroep jongeren' te maken 
hebben, maar feitelijk behelst het een aanzet om de meer 'progressieve' elementen ender de 
Nederlandse bevolking te typeren. De Ongebondene is overwegend geed opgeleid (61 % heeft een 

universitaire of HBO opleiding) en gebruikt deze intellectuele verworvenheden ook in de profilering (het 
'impression management') naar anderen toe. Dynamische lndividualisten, die veelal ook geed opgeleid 
zijn, profileren zich meer door middel van materiele verworvenheden. Materiele zaken worden door de 
Ongebondenen als enigszins banaal afgedaan: we zien dan ook dat 25% geen auto bezit en dit komt 
zeker niet direct voort uit gebrek aan middelen, zeals dit bij de Terugtreders het geval is. De 
Ongebondene heeft belangstelling voor actieve sportbeoefening, cultuur, theater, de Volkskrant, 

politiek, Groen Links en D66, is een stadsnomade, veelal alleenstaand (50%), is bepaald geen 
huismus, houdt van uitgaan en wil in z'n wijze van wonen z'n 'dynamische' wijze van leven 
terugherkennen. Kortom: de Ongebondene is een stadsbewoner in hart en nieren die ook gebruik 
maakt van de vele mogelijkheden die een stad te bieden heeft. 

Privacy en anonimiteit zijn belangrijke elementen in de woonbeleving, alsmede een gevoel van 
luxe. Het 'gevoel van luxe' zit niet primair in materiele zaken, maar heeft met name betrekking op de 
grootte van een woning of etage, de ligging ten opzichte van werk, uitgaansgelegenheden, openbaar 
vervoer, etc., kortom de wijze waarop de woning aansluit bij de dagelijkse bezigheden. De 
Ongebondene is dan ook niet iemand die bar veel aandacht aan de woning zal besteden; dit zal alleen 
gedaan worden wanneer de woning wordt betrokken, zodat het er allemaal een beetje 'netjes' uitziet en 

de woning een zekere mate van eigenheid krijgt. Primair gaat het de Ongebondene om de sfeer van de 
woonomgeving. Verbouwen of klussen in huis is niet echt iets voor de Ongebondene. 

Qua woninginrichting wordt gezocht naar een mengeling van expressiviteit en functionaliteit; er 
zal dan ook vaak geen sprake zijn van een bepaalde 'stijl' in het interieur: het zal meer het karakter 
dragen van elementen die in de loop der jaren min of meer toevallig bij elkaar zijn gebracht. Dit wordt 
ook wel 'Grunge' genoemd, of 'eigen stijl '. In principe heeft de Ongebondene weinig geld over voor dit 

soort zaken. Z'n stijl van leven is al duur genoeg. 

3.2 Dynamische lndividualisten (15%) 

Kernwaarden: succesvol/e carriere, sportiviteit 

3.2.1 Psychografische kenmerken 
Binnen het cluster Dynamische lndividualisten zijn carriere-/egogerichtheid en sportiviteit 

(presteren, competitie) dominante waarden. Dynamische lndividualisten vinden ruimte en privacy 
belangrijk. De woning heeft voor deze groep naast een functionele betekenis ook een expressieve 
betekenis: luxueus en exclusief wonen wordt belangrijk gevonden ("op stand" wonen met 

overeenkomstige typen mensen). Daarentegen is "knus wonen" een waarde die niet op deze groep van 
toepassing is. In overeenstemming met de ego-orientatie van deze groep is men nauwelijks op de buurt 
gericht. Sociale contacten en gezelligheid in de buurt zijn niet belangrijk. Er is dan ook weinig binding 
met de woonplaats en de verhuisgeneigdheid (binnen een jaar) is relatief hoog. Dynamische 

lndividualisten voelen zich, evenals Ongebondenen, relatief snel thuis in een andere woning of 
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woonomgeving. Kenmerkende verhuismotieven van Dynamische lndividualisten zijn: ander (groter) 
type woning gewenst, andere baan/ dichter bij werk wonen. 

Karakter: 

• Nuchter 
• Intelligent 
• Zelfverzekerd 
• Zakelijk 
• Leidinggevend 
• Bedachtzaam 
• Sterk karakter 
• Energiek 
• Assertief 
• Capabel 
• Klassevol 

Levensfase: 
• Gehuwd 
• Twee of meer kinderen 

Typering gezin: 
• Druk 
• Dynamisch gezin 
• Stabiel gezin 

3.2.2 Achtergrond kenmerken 

Werklberoep: 
• Manager 
• Zakenman/-vrouw 
• Projectleider 
• Account manager 
• Financieel adviseur 
• Commercieel medewerker 

Vrije tijd: 
• Succesvolle carriere opbouwen 
• Tennis/squash 
• T opprestaties leveren 
• Samen uit eten 

Woonmotieven: 
• Vrij 
• Ruim wonen 
• Privacy 
• Functioneel wonen 
• Een buurt met gelijkgestemden 

(homogeniteit) 

Dynamische lndividualisten blijken in totaal 15% van de huishoudens te vormen. De 
gemiddelde leeftijd van deze groep wijkt nauwelijks af van het gemiddelde, hoewel de groep relatief 
veel dertigers bevat (31% ten opzichte van 24% gemiddeld). Alhoewel uit het psychografisch profiel de 
indruk zou kunnen ontstaan dat we hier met Einzelgangers van doen hebben, blijken relatief veel 
Dynamische lndividualisten (47%) zich te bevinden in de gezinsfase; het aandeel oudere 1 en 2-
persoons huishoudens (post-gezinsfase) in deze groep ligt daarentegen ender het landelijk gemiddelde 
(30% versus 40%). Qua inkomen blijkt circa driekwart van de Dynamische lndividualisten een 
bovenmodaal inkomen te genieten. Deze groep is daarmee de meest koopkrachtige groep 
woonconsumenten. Relatief veel Dynamische lndividualisten lezen wel eens woonbladen (44%), 
waaronder met name VT Wonen. De belangstelling voor tv programma's over wonen is gemiddeld ten 
opzichte van de totale steekproef: circa 70% van de Dynamische lndividualisten kijkt wel eens naar 
woonprogramma's. 

Type huishouden: 
• Meerpersoons 
• Gezin 

Leeftijd: 
• Veel 30-ers 

Gezinsinkomen: 
• Boven modaal 

3.2.3 Huidige woonsituatie 

lnteresse in woonbladen: 

• Hoger 

Woonprogramma's: 

• Gemiddeld 

Dynamische lndividualisten wonen meer dan gemiddeld in een eengezinswoning (79%), relatief 
vaak is dit een vrijstaande woning of een 2 ender 1 kapper, gelegen in een buitenwijk van een 
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middelgrote plaats, kleine gemeente of dorp. De buurt waarin zij wonen typeren zijzelf als een ruime, 
rustige, nette en veilige buurt met gelijkgestemden. Ook 'klassieke, luxe buurt' is van toepassing. Op dit 
moment is circa 70% van de Dynamische lndividualisten eigenaar van een woning in een hoge 

prijsklasse. Kopen wordt door deze groep als aantrekkelijk beschouwd. 

3.2.4 Kwalitatieve omschrijving 
Het cluster Dynamische lndividualisten wordt getypeerd door de dominante waarden carriere-/ 

egogericht en sportiviteit (presteren) . Sportiviteit meet hier gezien worden in de context van presteren, 
outperformen, concurrerend ingesteld zijn, de beste willen wezen. Dynamische lndividualisten ontlenen 

hun "status" (en daarmee individualiteit) aan hun baan, carriere of positie op de maatschappelijke 
ladder. En dat willen ze graag tonen ook, zodat door middel van de feedback die ze hierop van anderen 
krijgen hun zelfbeeld weer wordt bevestigd. Onder Dynamische lndividualisten is bijvoorbeeld het bezit 
van een 2e (of zelfs 3e) auto het hoogst. In die context heeft de woning ook een functionele betekenis 

namelijk voor wat betreft de expressieve betekenissen die aan een woning gekoppeld kunnen worden: 
luxueus en exclusief wonen wordt belangrijk gevonden ("op stand" wonen met overeenkomstige typen 
mensen). 

Sociale contacten en gezelligheid in de woonomgeving zijn niet belangrijk, tenzij het functioneel 
is (mogelijkheden tot "netwerken"). Er is dan ook weinig binding met de woonplaats en de 
verhuisgeneigdheid (binnen een jaar) is relatief hoog; kenmerkende verhuismotieven van Dynamische 
lndividualisten zijn: ander (groter) type woning gewenst, andere baan I dichter bij werk wonen. Evenals 
de Ongebondenen heeft de Dynamische Individualist veelal een academische of HBO-opleiding, met 

de nadruk op HBO. In tegenstelling tot veel Ongebondenen leeft de Dynamische Individualist in 
gezinsverband; het betreft hier geen "knus" gezin, maar een gezin waarin iedereen z'n eigen gang gaat; 
ook de mogelijkheden die het gezin biedt om "conspicious consumption" te kunnen tonen zullen warden 
benut. Er is dan ook voldoende koopkracht aanwezig: 66% heeft een bovenmodaal inkomen, 27% is 
directeur I manager of eigenaar van een bedrijf. 

De Dynamische Individualist heeft belangstelling voor (financieel) nieuws, de Beurs, beleggen, 
leest het NRC, Het Financieel Dagblad, FEM, etc. Ook Journaals en actualiteitenprogramma's worden 
geed gevolgd. Weten is belangrijk, kennis is macht en tevens een middel om greep te houden op 
situaties waarmee men wordt geconfronteerd. Wanneer een Dynamische Individualist bijvoorbeeld een 
hypotheek meet afsluiten, zal hij naar relevante informatie op zoek gaan om zelf, geed ge'informeerd, 
een "juiste" beslissing te kunnen nemen. Dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot de Verankerden die zich 
persoonlijk zullen laten informeren, meer gericht zijn op persoonlijke dienstverlening. Ook op het gebied 
van wonen "weet" de Dynamische Individualist wat er te koop is. De expressiviteit van de buitenkant 
van de woning zal ook binnen worden doorgezet, waarbij de laatste (massa-)trends worden gevolgd: 
grote keuken met kookeiland (niet zozeer omdat men zoveel van koken houdt, maar omdat dat "en 
vogue" is), luxe (tweede) badkamer, etc. 

De Dynamische Individualist is bepaald geen 'klusser', daar heeft hij "een mannetje" voor. Hij 
weet echter wel precies wat hij wil en zal de keuze van materialen dan ook niet aan dat 'mannetje' over 
laten, maar zelf op zoek gaan naar die elementen die de juiste toegevoegde waarde bieden. Nijhoff in 
Baarn is een voorbeeld van een 'Bouwmarkt' die daarbij aansluit of gespecialiseerde zaken op het 
gebied van tegels, sanitair, keukens, etc. Internet zou bij deze groep een belangrijke rol kunnen spelen, 
omdat de Dynamische Individualist meer informatiehonger heeft dan er tijd beschikbaar is. 

Qua interieur zal er sprake zijn van een stijl : woonelementen die op elkaar aansluiten. Wanneer 
er iets wordt aangekocht meet het passen in het interieur. Hiervoor wordt ook zeker moeite gedaan. In 
principe zal men zich orienteren bij luxe speciaalzaken die aansluiten op de stijl van de woning 
(bijvoorbeeld Jan des Bouvrie). 
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3.3 Samenlevers (17%) 

Kernwaarden: huise/ijkheid, (sportiviteit) 

3.3.1 Psychografische kenmerken 
Het cluster Samenlevers 'onderscheidt' zich door een gemiddelde positie te bekleden in de 

BSR-ruimte. De middenpositie op de cultuur-as houdt in dat de Samenlevers noch cultuurbevestigend 
noch cultuuraanvallend zijn: Samenlevers zijn in dat opzicht vooral zichzelf, ze zitten 'gemakkelijk in 
hun vel '. De (relatieve) middenpositie op de sociologische as houdt in dat men carriere (ego) en gezin 
(groep), twee uitersten in onze cultuur, probeert te combineren en zich op geen van beide volledig 
toelegt. Samen de zorg voor de kinderen delen is belangrijk binnen deze groep; Samenlevers zouden 
getypeerd kunnen warden als "eigentijdse gezinnen". De consumenten in deze groep vinden 
gezelligheid in de woonomgeving en "knus wonen" belangrijk. Zij hebben graag veel inloop in huis. 

Karakter: Werklberoep: 
• Spontaan • Kantoormedewerker 
• Gezellig • Secretaresse 
• lnteresse in anderen • Receptioniste 
• Vlot • Parttime huisvrouw 
• Enthousiast 
• Joviaal Vrije tijd: 
• Een beetje ongeduldig • Gezellig avondje met vrienden 

Levensfase: 
• Actieve sportbeoefening 

• Samenwonend/gehuwd Woonmotieven: 
• Kinderen • Gezelligheid in woonomgeving 

Typering gezin: 
• Warm gezin 
• Ruimdenkend gezin 

• Knus wonen 
• Veel in- en uitloop 
• Samen de zorg voor kinderen delen 

• Sportief gezin 

3.3.2 Achtergrond kenmerken 
Samenlevers vormen 17% van de huishoudens. Samenlevers zijn in het algemeen jong; een 

relatief grote groep valt in het leeftijdsinterval 25 t/m 40-jarigen. Net als bij de Dynamische 
lndividualisten is het aandeel 'gezinsfase' in dit cluster hoog; bijna de helft van de Samenlevers (49%) 
behoort tot de gezinnen. Het aandeel 'postgezin' is, in lijn met de lage gemiddelde leeftijd, daarentegen 
relatief klein (20%). Qua gezinsinkomen blijken Samenlevers, ten opzichte van het gemiddelde, 
zwaarder vertegenwoordigd te zijn in de groepen modale en bovenmodale inkomens. Relatief veel 
Samenlevers zijn ge'interesseerd in woonbladen en tv programma's over wonen. 

Type huishouden: 
• Meerpersoons (vaker 3 persoons) 
• Gezin 

Leeftijd: 
• Veel 25-40-ers 

Gezinsinkomen: 
• Modaal/boven modaal 
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lnteresse in woonbladen: 
• Hoger 

Woonprogramma's: 
• Hoger 
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3.3.3 Huidige woonsituatie 
Samenlevers vormen qua huidige woonsituatie geen uitgesproken groep in vergelijking tot de 

overige clusters. Het type woning van de Samenlevers wijkt niet af van het landelijk gemiddelde. 
Ditzelfde geldt voor wat betreft de eigendomverhouding: 48% woont in een huurwoning, 52% in een 
koopwoning. Alleen de buurt waarin zij wonen onderscheidt zich op enkele kenmerken: Samenlevers 
wonen naar eigen zeggen relatief vaker in een levendige en gezellige buurt. 

3.3.4 Kwalitatieve omschrijving 
Niet voor niets staat het BSR-cluster Samenlevers tussen de BSR-clusters Ongebondenen, 

Dynamische lndividualisten, Verankerden en Terugtreders in: in termen van "stereotypering" zijn deze 
groepen het "makkelijkst" te omschrijven, omdat ze min of meer extremen vormen in de samenleving. 
De extremiteit van het BSR-cluster Samenlevers (en dit geldt ook voor het BSR-cluster Stille Luxe) is 
erin gelegen dat de groep een soort van gemiddelde vormt van de Nederlandse samenleving of wellicht 
beter geformuleerd: van de Nederlandse huishoudens, ontdaan van de (extreme) typeringen die bij de 
andere groepen naar voren komen. In die zin is het moeilijk deze BSR-groepen te omschrijven: ze zijn 
te "gewoon", het zijn modale, eigentijdse gezinnen. Op veel van de variabelen die in het onderzoek 
Woonbeleving 2000 aan de respondenten zijn voorgelegd komt bij Samenlevers een profiel naar voren 
dat overeenkomt met het gemiddelde van het totale sample. In z'n algemeenheid zou gesteld kunnen 
worden dat de Samenlever goed in z'n vel steekt, een goede buur is, waarvan men zegt: een leuk, jong 
gezin dat midden in de samenleving staat. 

3.4 Stille Luxe (18%) 

Kernwaarden: huise/ijkheid, ideate gezin 

3.4.1 Psychografische kenmerken 
Het BSR-cluster Stille Luxe bevindt zich net als Samenlevers (en Terugtreders) tussen het 

carrieregerichte en het gezinsgerichte perspectief, met een lichte neiging richting gezin. Gelukkig gezin, 
stabiel gezin en samen de zorg voor de kinderen delen zijn belangrijke waarden voor Stille Luxe. Een 
belangrijk verschil met Samenlevers en met name Terugtreders is dat Stille Luxe veel meer 
georienteerd is op bevestiging van de geldende cultuur, de geldende maatschappelijke normen en 
waarden. Vrij wonen, niet te dicht op elkaar, veel ruimte, luxe maar geen "show off' (zoals bij 
Dynamische lndividualisten) zijn typerende betekenissen. Daarnaast vormen gezelligheid in de buurt, 
een buurt met veel sociale contacten, belangrijke elementen in de typering van Stille Luxe. 

Karakter: Werklberoep: 
• Eerlijk • Ambtenaar 
• Nuchter • Middenstander 
• Gewoon • Leraar 
• Kalm • Kantoormedewerker 
• Serieus • Huisman 

Levensfase: Vrije tijd: 

• Gehuwd • Kamperen 

• Twee of meer kinderen • Thuis klussen 
• Tuinieren 

Typering gezin: 
• Gelukkig gezin 
• Stabiel gezin 
• Sportief gezin 
• ldeaal gezin 

Woonmotieven: 
• Vrij wonen 
• Met veel ruimte 
• Gezelligheid in de buurt 
• Samen de zorg voor de kinderen delen 
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3.4.2 Achtergrond kenmerken 
Stille Luxe blijkt in totaal circa 18% van de Nederlandse huishoudens te vormen. Qua 

leeftijdsopbouw valt op dat de veertigers en vijftigers oververtegenwoordigd zijn, hetgeen leidt tot een 
relatief hoge gemiddelde leeftijd. Net als bij Dynamische lndividualisten en Samenlevers bevindt de 
helft (47%) van Stille Luxe zich in de gezinsfase. Groot verschil is echter, dat bij Stille Luxe het aandeel 
"post gezin" relatief hoog is (46% ten opzichte van 40% gemiddeld). Wat betreft gezinsinkomen blijkt 
Stille Luxe, evenals Samenlevers, zwaarder vertegenwoordigd te zijn in de groepen modaal en 
bovenmodaal inkomen. De consumenten in Stille Luxe hebben een gemiddelde interesse voor 
tijdschriften op het gebied van wonen en een iets hogere belangstelling voor tv programma's over 
wonen. 

Type huishouden: 
• Meerpersoons (meer dan 3 personen) 
• Gezin/ post gezin 

Leeftijd: 
• Veel 40-50-ers 

Gezinsinkomen: 
• Modaal/boven modaal 

3.4.3 Huidige woonsituatie 

lnteresse in woonbladen: 
• Gemiddeld 

Woonprogramma's: 
• Hoger 

Stille Luxe consumenten zijn vooral woonachtig in buitenwijken van een middelgrote plaats of 
een dorp. Het betreft meestal een 'ruime en nette buurt'. Evenals Dynamische lndividualisten woont 
ruim driekwart (80%) van de Stille Luxe consumenten op dit moment in een eengezinswoning, relatief 
vaak in een vrijstaande woning of in een hoekwoning. Zij bezitten in de meeste gevallen een 
koopwoning (61 %) uit de middenklasse (in tegenstelling tot Dynamische lndividualisten die relatief 
vaker in een woning uit de hogere prijsklassen wonen). 

3.4.4 Kwa/itatieve omschrijving 
Het BSR-cluster Stille Luxe bevindt zich net als de Samenlevers tussen het carrieregerichte en 

het gezinsgerichte perspectief. Gelukkig gezin, stabiel gezin en samen de zorg voor de kinderen delen 
zijn belangrijke waarden voor Stille Luxe. Een verschil met Samenlevers is dat Stille Luxe meer 
georienteerd is op bevestiging van de geldende cultuur, de geldende normen en waarden. Het 
belangrijkste verschil met de Samenlevers zit 'm in de levensfase: Samenlevers zijn doorsnee jonge 
gezinnen, tussen de 25 en 40 jaar oud. Stille Luxe daarentegen vormen doorsnee gezinnen van 40 tot 
50 jarigen, in of aan de vooravond van het "empty nest". Vanwege dit verschil in levensfase worden 
andere eisen aan wonen gesteld en daarom is het ook zinvol beide clusters apart in beschouwing te 
nemen. 

De kwalificatie Stille Luxe slaat niet zozeer op een luxueuze levensstijl , als wel op ingetogen 
luxe, hedonisme of post-materialistische waarden. De woning is veelal 15 tot 20 jaar geleden 
aangeschaft, de hypotheek laag en de overwaarde van het huis hoog. Daarnaast zijn de kosten met 
betrekking tot de kinderen (bijna) weggevallen: Stille Luxe is dus in 'goede doen', maar zal dit niet 
zozeer omzetten in materiele zaken als wel in bijvoorbeeld minder werken of eerder stoppen met 
werken. Ook dit zijn momenteel belangrijke maatschappelijke normen. De groep Stille Luxe, evenals 
Samenlevers, houdt van gezelligheid, maar niet op de "dwangmatige" wijze van de Verankerden. 
Gezelligheid wordt zowel gevonden binnen het eigen gezin als in de vriendenkring. Ook de directe 
woonomgeving speelt hierin een rol, maar de familie is hierbij minder van belang. Seide groepen zijn 
verankerd in de woonomgeving, niet vanwege geboorte, maar door het werk, de kinderen en de (sport-) 
vereniging. Samenlevers en Stille Luxe zijn sportief, sociaal en bezig met en in huis en tuin. Dit laatste, 
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thuis klussen en tuinieren, komt expliciet naar voren bij Stille Luxe; Samenlevers zijn wat dat betreft wat 
nadrukkelijker met de kinderen bezig. 

De klusjes thuis zullen grotendeels zelf opgepakt worden, maar beperkt zijn van schaal: kleine 
aanpassingen en onderhoud waarvoor materialen worden gekocht bij de Praxis of Karwei. Qua 
woninginrichting is functionaliteit troef: gemak in onderhoud zal bij aanschaf van bijvoorbeeld meubels 
een belangrijk richtsnoer vormen. IKEA vormt hier een referentie-winkelketen. 

3.5 Verankerden (21 %) 

Kernwaarden: geborgenheid, huiselijkheid, (ideaa/ gezin). 

3.5.1 Psychografische kenmerken 
Verankerden onderscheiden zich op de sociologische dimensie door hun groepsgerichtheid: ze 

zijn sterk op het eigen gezin gericht, maar ook op de buurt waarin zij wonen. Dit uit zich enerzijds in de 
kernwaarde "huiselijkheid", waarbij knus wonen, cocooning, ouderwets gezellig en gelukkig gezin 
kernbegrippen zijn. Anderzijds speelt ook de kernwaarde "geborgenheid" (zorgzaamheid) een 
belangrijke rol. Verankerden zijn niet alleen op het gezin gericht, maar ook op de (wijdere) 
woonomgeving; gezelligheid in de directe woonomgeving en het wonen in een buurt met veel sociale 
contacten ("het huis staat altijd open voor anderen") zijn voor Verankerden belangrijke (voor-) waarden. 
Tevens is er een relatief sterke binding met de woonplaats. De verhuisgeneigdheid (binnen 5 jaar) van 
Verankerden is relatief laag, hetgeen de "verankering" van deze groep nog eens onderstreept. 

Karakter: • Verpleger 
• Behulpzaam • Huisvrouw 
• Ge"interesseerd in anderen • Winkelbediende 
• Zachtaardig • Vrachtwagenchauffeur 
• Sympathiek 
• Keurig 
• Een beetje verlegen 

Vrije tijd: 
• Rustig thuis zijn 
• Tuinieren 

Levensfase: • Klussen 
• Gehuwd • Winkelen 
• Twee of meer kinderen • Samen uit eten 

Typering gezin: Woonmotieven: 

• Ouderwets gezellig gezin • Gezelligheid in buurt 
• Gelukkig gezin • Veiligheid 
• Warm gezin • Huis staat altijd open voor anderen 

Werklberoep: 
• Is het gelukkigst in eigen huis 
• Knus wonen belangrijk 

• Hulpverlener • Samen de zorg voor de kinderen delen 

3.5.2 Achtergrond kenmerken 
Verankerden vormen in totaal circa 21 % van de Nederlandse huishoudens; het is daarmee het 

grootste cluster dat wij onderscheiden. De leeftijdsopbouw van de groep wijkt niet veel af van het 
gemiddelde, zij het dat de 20-ers iets ondervertegenwoordigd zijn. Het cluster bevat relatief veel 
gezinnen (50%), het aandeel "pre-gezin" is met 9% relatief laag. Qua gezinsinkomen volgt de groep min 
of meer het landelijk gemiddelde; ze zijn wat zwaarder vertegenwoordigd in de modale inkomensklasse. 
Verankerden hebben een gemiddelde interesse in woonbladen; ze kijken wel vaker naar tv 
programma's over wonen. 
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Type huishouden: 
• Meerpersoons (vaker 4 of 5 personen) 

lnteresse in woonbladen: 
• Gemiddeld 

• Gezin/ post gezin 
Woonprogramma's: 

Leeftijd: • Hoger 
• Gemiddeld (minder 20-ers) 

Gezinsinkomen: 
• Modaal 

3.5.3 Huidige woonsituatie 
De huidige woonomgeving van Verankerden is naar verhouding vaak een buitenwijk van een 

landelijke gemeente, in een gezellige buurt met veel onderlinge sociale contacten. Ze bewonen meestal 
een eengezinswoning. Koop en huur houden elkaar in evenwicht. De woning is meer dan gemiddeld 

een tussenwoning, die qua prijs omschreven kan worden als middenklasse. 

3.5.4 Kwalitatieve omschrijving: 
Verankerden onderscheiden zich sterk door hun sociale instelling, hun gerichtheid op het eigen 

gezin, maar ook op de buurt waar zij voorkomen. De Verankerde is een groepsdier "pur sang" en dit zal 
in allerlei zaken tot uiting komen, met name in de wijze waarop met anderen wordt omgegaan. De 
Verankerde is nauwelijks carrieregericht: het gaat veelal om (lagere) employees met een middelbare of 

lagere beroepsopleiding, een modaal inkomen en weinig carriere ambities. Men definieert zichzelf dan 
ook niet in termen van werk, maar in termen van het sociale netwerk. Werken doe je voor je gezin, dat 

het belangrijkste houvast vormt in het bestaan. Huiselijkheid, knus wonen, cocooning, ouderwets 
gezellig, geborgenheid en gelukkig gezin zijn dan ook de kernbegrippen. 

De Verankerde leeft in een sociaal netwerk waarbij het gezin op de eerste plaats komt, de 
familie op de tweede en de buurt I omgeving I vrienden en kennissen op de derde: ze v inden het dan 
ook belangrijk om iedereen in de buurt te kennen en dicht in de buurt bij familie en vrienden te wonen. 
De kans is ook groot dat de Verankerde nooit verhuisd is uit de geboortestreek ("onder de kerktoren 

blijven wonen"), want dat zou het verlies van contact met de familie, vrienden en kennissen inhouden. 
De Verankerde heeft een groot sociaal netwerk, is actief in het verenigingsleven en druk met activiteiten 

rond de kinderen; qua gezinsgrootte overtreft dit BSR-cluster de andere. 
De Verankerde houdt van klussen, die er met name op gericht zijn de woning knusser te 

maken. Materialen worden bijvoorbeeld gekocht bij de Gamma of de Praxis en voor de moeilijke 
klussen is er altijd wel een "kennis" te vinden die kan helpen; dat geldt ook voor het onderhoud van de 
auto. ldeeen worden onder andere opgedaan bij kennissen, maar ook in woonprogramma's op tv, waar 
frequent naar wordt gekeken. Ook het interieur van de Verankerde kan als "knus" getypeerd worden 

(eikenhouten meubelen}, dat wil zeggen dat de kamer vol is met van alles en nog wat, waarbij door de 
veelheid het gevoel van een eenheid wordt gecreeerd. Terwijl men in huis alles dicht bouwt, heeft men 

vervolgens om het huis het gevoel van ruimte nodig, bijvoorbeeld een flinke tuin. Ook deze zal 
onderhanden genomen worden, zodat de knusheid van het interieur zich uitstrekt tot het exterieur. 

Uit bovenstaande beschrijving stijgt wellicht de geur van spruitjes op, maar dat is geenszins de 
bedoeling. Verankerden zijn mensen die op een harmonieuze wijze in elkaar steken en op een 

harmonieuze wijze met anderen binnen de groep omgaan. Dit type staat midden in het !even en weet in 
algemene zin wat er te koop (of te huur) is. Het basis communicatiepatroon dat door de Verankerde 
wordt gehanteerd luidt: "we komen er samen wel uit". De Verankerde is dan ook gemakkelijk in de 
omgang. Qua krant zal hier De Telegraaf, regionale kranten en in wat mindere mate Het Algemeen 
Dagblad naar voren komen, met hun optimale mix van (plaatselijk) nieuws, verstrooiing en foto's: voor 
elk wat wits. Niet voor niets worden hier de grootste Nederlandse kranten genoemd: het BSR-cluster 

Verankerden behelst een belangrijk deel van de Nederlandse bevolking. 
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Bijlage 3: 

3.6 Terugtreders (17%) 

Kernwaarden: afhankelijkheid, passiviteit 

3.6.1 Psychografische kenmerken 
Het cluster Terugtreders neemt net als Samenlevers en Stille Luxe een relatieve middenpositie 

in op de sociologische as. Men is niet (meer) carrieregericht en oak niet (meer) zo gericht op het gezin: 
de meerderheid van de Terugtreders is dan oak 55+; driekwart is alleenstaand. Terugtreders 
onderscheiden zich sterk op de cultuurdimensie. De a-normativiteit van Terugtreders hangt niet zozeer 
samen met het zich afzetten tegen de geldende normen en waarden, zoals bijvoorbeeld bij de 
Ongebondenen, maar is meer gebaseerd op "passiviteiUafhankelijkheid": een belangrijk gedeelte van 
deze groep neemt geen deel aan zaken die door de huidige samenleving centraal warden gesteld. 

Hoge scores warden gemeten op uitspraken als: "trekt zich graag terug in huis". Vrij wonen met 
veel ruimte wordt in deze groep relatief onbelangrijk gevonden, evenals veel in- en uitloop in huis: 
privacy en anonimiteit zijn belangrijk voor deze groep consumenten. Terugtreders vinden het belangrijk 
om veel verschillende voorzieningen in de buurt te hebben: zij wonen het liefst in een buurt waar 
gewoond, gewinkeld en gewerkt wordt (centrum van een stad, plaats of dorp). Terugtreders betreft een 
groep van veelal benedenmodale "empty nesters" of alleenstaande ouderen met weinig aspiraties, 
hetgeen gezien kan warden als afwijkend van de dominante waarden binnen het domein "wonen". 
Vooruit komen, succes hebben, ambities hebben, ongeacht of dit op de carriere of het priv&leven 
betrekking heeft, kunnen immers beschouwd warden als algemeen geldende normen en waarden. 

Een belangrijk verschil met Ongebondenen (oak niet cultuurbevestigend) is zoals gezegd dat 
Terugtreders zich niet actief of bewust onttrekken aan of afzetten tegen de geldende normen en 
waarden; men heeft gewoonweg te geringe mogelijkheden om vooruit te komen of geen perspectief 
meer. 

Karakter: • Zander beroep 
• Zachtaardig • Huisvrouw/-man 
• Kalm • Werkloos 
• Serieus 
• Keurig Vrije tijd: 

Levensfase: 
• Alleenstaand (empty nest) 

• TV kijken 
• Rustig thuis zijn 
• Zwemmen 

Typering gezin: 
• Niet geschikt voor gezinsleven 
• Gezin waar iedereen zijn eigen gang gaat 

Woonmotieven: 
• Privacy 
• Trekt zich graag terug in huis 

Werklberoep: • Anonimiteit 

• Hulpverlener 

3.6.2 Achtergrond kenmerken 
Terugtreders vormen in totaal circa 17% van de Nederlandse huishoudens. De gemiddelde 

leeftijd in dit cluster is beduidend hoger dan in de andere clusters; een ruime meerderheid (60%) van de 
Terugtreders is de vijftig reeds gepasseerd. Ruim driekwart is alleenstaand. Zoals te verwachten 
bevinden de meeste Terugtreders zich in de post-gezinsfase (73%). Opvallend is dat het aandeel 'pre
gezin' overeenkomt met het gemiddelde: binnen de groep Terugtreders bevindt zich oak een 
substantiele groep (circa 20%) "jonge kleine huishoudens" (vrijgezellen). Terugtreders hebben relatief 
vaak een lager dan modaal inkomen; de bovenmodale inkomens zijn sterk ondervertegenwoordigd. Dat 
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de Terugtreders weinig aspiraties hebben op het gebied van wonen, wordt weerspiegeld in hun media 
gedrag: relatief weinig Terugtreders lezen "woonbladen" of kijken naar tv programma's over wonen. 

Type huishouden: 
• Alleenstaand 
• Empty nest 

Leeftijd: 
• Veel 60-plussers 

Gezinsinkomen: 
• Beneden modaal 

3.6.3 Huidige woonsituatie 

lnteresse in woonbladen: 
• Lager 

Woonprogramma's: 
• Lager 

Terugtreders wonen op dit moment relatief vaak in een buitenwijk van een stad of in het 
centrum van een kleinere plaats, in een buurt met mensen uit alle lagen van de bevolking die zich 
weinig met elkaar bemoeien. De woning is ten opzichte van het gemiddelde vaker meergezins (53%). 
Huren is populair onder de Terugtreders; op dit moment woont 72% in een huurwoning: het aandeel 
huurwoningen in deze groep is dus het hoogst in vergelijking tot de andere BSR-clusters. De huurprijs 
wijkt niet af van het landelijke gemiddelde. 

3.1.1 Kwalitatieve omschrijving 
Terugtreders onderscheiden zich door "passiviteit/afhankelijkheid": een belangrijk gedeelte van 

deze groep neemt geen deel aan zaken die door de huidige samenleving centraal warden gesteld 
(carriere, gezin). Een meerderheid van de Terugtreders is 55+; driekwart is alleenstaand. Opleiding en 
inkomen zijn overwegend laag, evenals het autobezit onder deze groep. Een belangrijk gedeelte van de 
Terugtreders is huisvrouw, gepensioneerd, werkloos of in de WAO. De Terugtreder ziet zich geplaatst 
in een (technocratische) samenleving waarin het moeilijk is de weg te vinden en zich staande te 
houden. Overal zien ze zich geconfronteerd met ingewikkelde apparaten, beeldschermen, elektronische 
pasjes, regelgeving, formulieren, etc. Een belangrijk gedeelte van de maatschappelijke en 
technologische ontwikkelingen van de afgelopen decennia is aan deze groep voorbij gegaan en de 
"zelfwerkzaamheid" die de huidige samenleving hoog in het vaandel heeft staan werkt in dat opzicht 
sterk tegen ze. De Terugtreder is en voelt zich dan ook afhankelijk van anderen om de weg te kunnen 
vinden in de huidige samenleving. Een logische reactie is dan ook dat de Terugtreder zich bij wijze van 
spreken terugtrekt uit de samenleving. Terugtreders zoeken een overzichtelijke, voor hen veilige 
woonomgeving om zich zodoende zoveel mogelijk te kunnen handhaven. Dit houdt onder andere in: 
veel verschillende voorzieningen in de buurt, een buurt waar gewoond, gewinkeld en gewerkt wordt 
( centrum van een stad). 

De Terugtreder is voor veel zaken afhankelijk van anderen die problemen voor hen moeten 
oplossen, bijvoorbeeld het aansluiten van de video, de computer van de centrale verwarming, het 
omgaan met afstandsbedieningen, de pinautomaat, de kaartjes-automaat op het NS station, het 
invullen van het belastingformulier, kleine klusjes en reparaties in huis, etcetera. De Terugtreder is in dit 
opzicht dan ook een belangrijke doelgroep voor allerlei diensten op het gebied van wonen. 
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Bijlage 3: BSR Consumentenclusters 

3.7 Aandeel leefstijl per leeftijdscategorie 

Leefstijlen 

§l 5" 0 ';;} CQ ~ '§ 2 Leeftijd 11) 
0- a: 3 CQ 0 =::-:::s 
~ 

c:: iii' i Ill (') 
:::s ::::: ::;,.. 

~ 
~ 11) ti! 

0-10 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,,7% 

10- 20 78,0% 7,0% 10,0% 4,0% 1,0% 0,0% 

20-30 45,8% 9,4% 20,0% 5,2% 12,9% 6,7% 

30-40 11,5% 22,4% 25,0% 9,0% 9,6% 22,4% 

40-50 9,0% 16,8% 22,5% 24,8% 9,8% 17,1% 

50- 60 6,0% 15,2% 11,1% 27,8% 19,7% 20,2% 

60- 70 2,5% 12,0% 8,9% 21,5% 37,7% 17,4% 

70-80 0,5% 9,1% 8,6% 18,8% 45,5% 17,6% 

80- 90 0,0% 6,3% 6,3% 12,5% 64,0% 10,9% 

90 > 0,0% 0,0% 10,9% 5,0% 78,3% 5,8% 

- - -- • -. 
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4: Verdeling inkomensdeciel per leeftijdscategorie 

Bijlage 4: Verdeling inkomensdecielen per leeftijdscategorie 

Locatiespecifieke informatie over inkomensdecielen is per gemeente voor handen via Statline 
van het CBS. Via Statline is echter geen informatie verkrijgbaar over de gemeentelijke verhoudingen 
tussen de inkomensdecielen (koopkrachtklassen) en leeftijdscategorieen, hetgeen noodzakelijk is voor 

koppeling aan de huishoudenaantallen uit de locatiespecifieke basissegmentatie. Om dat op te lossen, 
is gebruik gemaakt van een landelijke standaardverdeling uit de Gemeentelijke Basis-Administratie 

persoonsgegevens (GSA), aangevuld met locatiespecifieke informatie over de procentuele afwijkingen 
ten opzichte van de landelijke inkomensklasse, die wel Statline zijn te achterhalen. 

4.1 Procentuele standaardverdeling GBA 

lnkomens- Leeftijd 

deciel 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50- 60 60- 70 70-80 80-90 90> 

1 (laag) 10% 61% 30% 8% 6% 7% 8% 5% 4% 13% 

2 10% 11% 11% 6% 5% 6% 12% 22% 27% 25% 

3 10% 19% 13% 9% 6% 7% 11% 17% 18% 18% 

4 10% 15% 9% 10% 7% 7% 13% 16% 14% 15% 

5 10% 14% 8% 11% 9% 9% 13% 12% 12% 9% 

6 10% 14% 8% 12% 11% 10% 11% 9% 9% 6% 

7 10% 14% 10% 13% 12% 10% 8% 6% 6% 5% 

8 10% 1% 7% 12% 14% 11% 8% 5% 4% 4% 

9 10% 1% 4% 11% 15% 14% 8% 5% 4% 3% 

10 (hoog) 10% 0% 1% 8% 15% 19% 8% 3% 3% 2% 
- " . . - . 

4.2 Afwijkingen inkomensverdeling Eindhoven per inkomensdeciel 2004 

I 
Laag lnkomensdeciel Hoog 

~ .. -.. -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Standaard 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 

Eindhoven 11,8% 11,5% 10,7% 11,0% 10,5% 10,1% 9,2% 9,0% 8,9% 7,3% 

' ~~i. _/l:l_:i-n. - -
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Bijlage 4: Verdeling inkomensdeciel per leeftijdscategorie 

4.3 Procentuele verdeling inkomensdeciel per leeftijdscategorie in Eindhoven 

lnkomens- Leeftijd 

deciel 0-10 10- 20 20-30 30-40 40- 50 50- 60 60- 70 70- 80 80- 90 90> 

1 (/aag) 12% 64% 33% 10% 8% 8% 9% 5% 5% 14% 

2 12% 11% 11% 7% 6% 7% 14% 24% 30% 27% 

3 11% 8% 13% 10% 7% 8% 12% 17% 18% 18% 

4 11% 5% 9% 12% 8% 8% 14% 17% 14% 15% 

5 11% 4% 8% 11% 10% 10% 13% 12% 12% 9% 

6 10% 3% 8% 12% 11% 10% 11% 9% 8% 6% 

7 9% 3% 8% 12% 12% 10% 7% 6% 5% 4% 

8 9% 1% 6% 11% 13% 11% 7% 4% 4% 3% 

9 9% 1% 3% 9% 14% 14% 7% 4% 3% 2% 

10 (hoog) 7% 0% 1% 6% 11% 15% 6% 2% 2% 1% 

I '""'· - - ·-~ ... 
0 .M...: .....:;.. -
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Bijlage 5: Kwantificering onderzoeksvariabelen locatie-analyse 

Bijlage 5: Kwantificering onderzoeksvariabelen locatie-analyse 

5.1 Vragenlijst 

5.1.1 Geografische componenten directe omgeving 

• Verschijningsvorm gebouwdelbestaande omgeving; beeldkwaliteit 
I. Laag 
II. 
Ill. 
IV. 
V. Hoogwaardig 

• Aanwezigheid water en/of omgevingsgroen in de directe omgeving; esthetiek 
I. Niet aanwezig 
II. 
111. 
IV. 
V. In zeer ruime mate aanwezig 

• Milieuaspecten; overlast ten gevolge van geur en/of geluid31 

I. Geen 
II. 
Ill. 
IV. 
V. Veel 

5.1.2 lnfrastructuur 

• Ontsluiting per auto32 

I. Slecht 
II. 
111. 
IV. 
V. Goed 

• Nabijheid op-lafrit sne/weg 
I. Meer dan 5 kilometer 
II. Tussen de 3 en 5 kilometer 
Ill. Tussen de 2 en 3 kilometer 
IV. Tussen de 1 en 2 kilometer 
V. Binnen 1 kilometer 

31 Bron: Scriptie: "De afstemming tussen woningvraag en woningaanbod gemeten''. G.C.J. Tibosch, augustus 1994 
32 Bron: Herontwikkeling binnenstedelijke gebieden, Stichting Bouwresearch, Rotterdam, juni 1999 
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• Nabijheid treinstation 
I. Meer dan 2000 meter 
II. Tussen de 1500 en 2000 meter 
Ill. Tussen de 1000 en 1500 meter 
IV. Tussen de 500 en 1000 meter 
V. Binnen 500 meter 

Bijlage 5: 

• Ontsluiting per openbaar vervoer (bus, tram, metro en/of streekvervoer); afstand tot halte 
I. Meer dan 500 meter of een wachttijd van meer dan 30 minuten 
II. Binnen 500 meter en een maximale wachttijd van 30 minuten 
Ill. Binnen 500 meter en een maximale wachttijd van 15 minuten 
IV. Binnen 250 meter en een maximale wachttijd van 15 minuten 
V. Binnen 250 meter en een maximale wachttijd van 7,5 minuten 

• Parkeermogelijkheden; aantal openbare parkeerplaatsen binnen een straal van 200 meter3 

I. Minder dan 25 
II. Van 25 tot 50 
Ill. Van 50 tot 75 
IV. Van 75 tot 100 
V. 100 of meer 

5.1.3 Voorzieningen 

• Afstand tot centrum 
I. Meer dan 2500 meter 
II. Tussen de 1750 en 2500 meter 
Ill. Tussen de 1000 en 1750 meter 
IV. Tussen de 500 en 1000 meter 
V. Minder dan 500 meter 

• Winkels voor dagelijkse goederen; afstand dichtstbijzijnde winkel 
I. Meer dan 1000 meter 
II. Tussen de 750 en 1000 meter 
Ill. Tussen de 500 en 750 meter 
IV. Tussen de 250 en 500 meter 
V. Minder dan 250 meter 

• Winkels voor niet-dagelijkse goederen 
I. Meer dan 2000 meter 
II. Tussen de 1500 en 2000 meter 
Ill. Tussen de 1000 en 1500 meter 
IV. Tussen de 500 en 1000 meter 
V. Minder dan 500 meter 

33 REN (Real Estate Norm)-Quick-Scan, DTZ Zadelhoff, Utrecht, 2001 
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• Open bare voorzieningen (bibliotheek, buurthuis, musea, sportcentra, etc.); gemidde/de 
afstand 
I. Meer dan 2000 meter 
II. Tussen de 1500 en 2000 meter 
Ill. Tussen de 1000 en 1500 meter 

IV. Tussen de 500 en 1000 meter 
V. Minder dan 500 meter 

• Scholen 
I. Meer dan 1000 meter 
II. Tussen de 750 en 1000 meter 
Ill. Tussen de 500 en 750 meter 
IV. Tussen de 250 en 500 meter 
V. Minder dan 250 meter 

• Kinderopvang 
I. Meer dan 2500 meter 
II. Tussen de 1750 en 2500 meter 
Ill. Tussen de 1000 en 1750 meter 
IV. Tussen de 500 en 1000 meter 

V. Minder dan 500 meter 

• Medische voorzieningen; afstand tot dichtstbijzijnde huisarts 
I. Meer dan 1500 meter 
II. Tussen de 1000 en 1500 meter 
Ill. Tussen de 650 en 1000 meter 

IV. Tussen de 300 en 650 meter 
V. Minder dan 300 meter 

• Horeca en aanverwanten; afstand en aantal 
I. Een afstand van meer dan 1000 meter 
II. Een enkele horecavoorziening binnen 1000 meter 
Ill. Een cluster van horecavoorzieningen op een afstand tussen de 500 en 1000 meter 
IV. Een enkele horecavoorziening binnen 500 meter 
V. Een cluster van horecavoorzieningen op een afstand van minder dan 500 meter 

5.1.4 Leefklimaat directe omgeving 

• Vei/igheid (sociaal en fysiek) 
I. Zeer onveilig 
II. 
111. 
IV. 
V. Zeer veilig 
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Bijlage 5: 

• Levendigheidldrukte op straat 
I. Amper levendigheid/zeer rustig 
11. 
Ill. 
IV. 

V. Zeer levendig/druk 

• Is er een actief verenigingsleven op de locatielin de wijk? 
I. Nee 
II. 
Ill. 

IV. 
V. Zeer actief 

• Aandeel sociale woningbouw 
I. Meer dan 40% van het woningbestand 
II. Tussen de 30% en 40% van het woningbestand 
Ill. Tussen de 20% en 30% van het woningbestand 

IV. Tussen de 10% en 20% van het woningbestand 
V. Minder dan 10% van het woningbestand 

• Hangplek voor jongeren of ouderen; mate van overlast 
I. Veel hangjongere/-ouderen, veel overlast 

II. 
111. 
IV. 
V. Geen hangjongere/-ouderen, geen overlast 

• Looproute Horeca; mate van over/ast 
I. Veel overlast ten gevolge van looproute horeca 
II. 
111. 
IV. 
V. Geen overlast horeca of looproutes 

• Graffiti, zwerfvui/, e.d. 
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I. Rommelig, vies en/of veel vervuiling 

II. 
111. 
IV. 
V. Schoon, geen graffiti 
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Kwantificering onderzoeksvariabelen /ocatie-ana/yse 

5.1.1 Imago 

• De demografische opbouw van de wijk 
I. Zeer eenzijdig 
II. 
111. 
IV. 
V. Zeer gevarieerd 

• Verdeling huur- en/of koopprijs en de mate van variatie in de opbouw van het 
woningbestand 
I. Goedkoop (eenzijdig} woningbestand 
II. 
Ill. Gevarieerd woningbestand 

IV. 
V. Duur (eenzijdig} woningbestand 

• Geografische kwaliteit 
I. Gemiddelde beoordeling van de geografische aspecten ligt tussen de 1 en de 1,8 
II. Gemiddelde beoordeling van de geografische aspecten ligt tussen de 1,8 en de 2,6 
Ill. Gemiddelde beoordeling van de geografische aspecten ligt tussen de 2,6 en de 3,4 
IV. Gemiddelde beoordeling van de geografische aspecten ligt tussen de 3,4 en de 4,2 
V. Gemiddelde beoordeling van de geografische aspecten ligt tussen de 4,2 en 5 

• Leefklimaat 
I. Gemiddelde beoordeling aspecten leefklimaat ligt tussen de 1 en de 1,8 
II. Gemiddelde beoordeling aspecten leefklimaat ligt tussen de 1,8 en de 2,6 
Ill. Gemiddelde beoordeling aspecten leefklimaat ligt tussen de 2,6 en de 3,4 
IV. Gemiddelde beoordeling aspecten leefklimaat ligt tussen de 3,4 en de 4,2 
V. Gemiddelde beoordeling aspecten leefklimaat ligt tussen de 4,2 en 5 
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Bij/age 5: Kwantificering onderzoeksvariabelen /ocatie-ana/yse 

5.2 Wegingsprofielen leefstijlen 
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Cl) 

Q --
1 Verschijningsvorm gebouwde/bestaande omgeving 6 3 5 3 4 3 2 

-
2 Aanwezigheid water en/of omgevingsgroen 8 2 4 3 5 4 2 

~ 

3 Milieuaspecten; overlast ten gevolge van geur I geluid 7 1 4 2 4 3 3 -4 Ontsluiting per auto 7 4 5 3 4 3 2 -5 Nabijheid op-/afrit snelweg 5 3 5 3 3 3 1 -6 Nabijheid treinstation 5 4 2 3 2 3 3 -
7 Ontsluiting per openbaar vervoer (bus, tram, metro) 6 5 2 3 2 3 4 -8 Parkeermogel ij kheden 7 4 5 3 3 3 1 -9 Afstand tot centrum 8 5 2 3 2 2 4 

10 Winkels voor dagelijkse goederen !a 4 5 3 2 3 4 
~ 

11 Winkels voor niet-dagelijkse goederen 6 3 3 2 1 2 3 
-

12 Openbare voorzieningen 5 I 4 3 4 3 3 5 
-

13 Schol en 7 1 5 5 4 4 2 
-

14 Kinderopvang 5 1 5 4 4 3 2 
-

15 Medische voorzieningen 3,5 2 2 3 3 3 4 
-

16 Horeca en aanverwanten 3,5 5 4 2 2 2 1 
-

17 Veiligheid 8,5 2 5 3 4 3 4 
-

18 Levendigheid I drukte op straat 6 5 2 4 3 4 4 
-

19 Is er een actief verenigingsleven op locatie/in de wijk 8 1 1 5 4 5 1 
-

20 Aandeel sociale woningbouw 6 3 5 3 5 2 2 
-

21 Hangplek voor jongeren I ouderen 3,5 1 4 3 4 4 3 
- · 

22 Looproute horeca? 3,5 1 4 3 5 3 3 
-

23 Graffiti, zwerfvuil, etc. 2 1 4 4 5 4 3 ----23 Demografische opbouw van de wijk 7 2 3 5 4 5 5 ,__ 
23 Verdeling huur/koopprijs + mate van variatie in opbouw 6 3 4 3 4 2 1 ,__._ 
23 Geografische kwaliteit 3 3 5 3 5 3 2 -23 Leefklimaat 5 3 4 4 4 5 2 - - - • . . .. - '• 
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Bijlage 6: Standaardverdeling keuze eengezins-lmeergezins 

Bijlage 6: Standaardverdeling keuze eengezins-/meergezinswoning 

Afhankelijk van de relatie per doelgroepsegmentatievariabele kunnen de koopkrachtklassen uit 
de vraag-aanbodsegmentatie verder warden opgesplitst naar een- of meergezinswoning, zodat het 
uiteindelijk in combinatie met de koop/huurverdeling mogelijk is om de vraag naar een bepaald 
programma te formuleren. In tegenstelling tot de koop/huurverdeling hangt de keuze voor een Mn- of 
meergezinswoning niet alleen af van de koopkrachtmogelijkheden. De standaardverdeling voor Mn- of 
meergezinswoningen zal daarom worden samengesteld en afgeleid uit de relaties van de drie 
doelgroepsegmentatievariabelen ten opzichte van de keuze voor een Mn- of meergezinswoning 1 

en 
2

. 

6.1 Consumentenkeuze een- of meergezinswoning op basis van inkomen 

0,0% 10,0% 20,0% 

• Eengezinswoning 

o Meergezinswoning 

30,0% 

1 Bron: Centraal Bureau voor de statistiek 

40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 

Procentuele verdeling 

2 Bron: Concept House; startrapport voor/opige marketingfase, M. Eekhout; E. Haagsman; K. Verkaik, Technische Universiteit 
Delft i.s.m. Technische Universiteit Eindhoven, Delft, mei 2004 
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Bijlage 6: Standaardverdeling keuze eengezins-lmeergezinswoning 

6.2 Consumentenkeuze een- of meergezinswoning op basis van leeftijd3 
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3 Bron: Centraal Bureau voor de statistiek 
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4 
Bron: Concept House; startrapport voorlopige marketingfase, M. Eekhout; E. Haegsman; K. Verkaik, Technische Universiteit 

Delft i.s.m. Technische Universiteit Eindhoven, Delft, mei 2004 
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Bijlage 7: lnvloed conjunctuur op vraag 

Bijlage 7: lnvloed conjunctuur op vraag 

7 .1 Consumentenvertrouwen5 
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5 Bron: www.CBS.nl. 2005 
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7.3 Combinatie consumentenvertrouwen en nieuwbouwaantallen 
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--Geconigeerd golfpatroon consumenten...ertrouwen 
--Geconigeerd golfpatroon jaarlijkse nieuwbouw 
-- Linear (Gecorrigeerd golfpatroon consumentenwrtrolM'en) 
-- Linear (Gecorrigeerd golfpatroon jaarlijkse nieuwbouw) 

Golf Aantal woningen in Aantal woningen op Procentueel aandeel 
amplitude snijpunt trendlijn 

1 20.400 133.600 15% 

2 17.500 106.400 16% 

3 11 .500 83.600 14% 

Gemiddeld: 15% . ~. .. . ~ ! 
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Bijlage 8: Forecastingproces en methoden 

Bijlage 8: Forecastingproces en methoden 

Voor de beschrijving van dit proces is voor een groot deel gebruik gemaakt van de beschikbare 
inforrnatie uit de afstudeerscriptie van G.F.J. Aben, genaamd "Regionale forecasting" 6. Hij heeft op zijn 
beurt een bewerking gemaakt van voornamelijk the Society of Property Researchers7 alsmede 
Sherman8 en Kacapyr9. 

8.1 Forecasting-proces 

8.1.1 Probleem identificatie 
Belangrijk onderdeel van de probleemidentificatie is de bepaling van de te forecasten periode. 

De forecasttermijn kan invloed hebben op de toe te passen forecast-methode. Hierbij worden vier 
tijdsclassificaties onderscheiden, waarbij het in verband met het doen van een uitspraak over het 
moment van verkoop verhuur in zo goed als alle gevallen over een "long term-forecast"(> 24 maanden) 
gaat. 

8.1.2 Theoretische oveTWegingen 
Een forecast kan niet uitgevoerd worden zonder een idee te hebben welke variabelen belangrijk 

(onafhankelijke variabelen) zijn en hoe de te voorspellen variabele (afhankelijke variabele) zich 
gedraagt in de tijd. Wanneer echter gebruik gemaakt wordt van time-serie-modellen (extrapolatie) zijn 
de onderliggende theorieen van minder belang dan bij causale modellen. Dit omdat time-serie-modellen 
het doel hebben om het gedrag van een variabele uit het verleden te extrapoleren naar de toekomst, 
zonder te kijken naar de onderliggende krachten die aan dit gedrag ten grondslag liggen. 

8.1.3 Bepa/en van aannamen 
8.1.4 Dataverzameling 

Wat betreft de mate van trefzekerheid van de forecastmodellen moet naast het bepalen van 
aannamen, bij de dataverzameling rekening gehouden worden met een viertal criteria, te weten 10

: 

• Er dient voldoende historisch data materiaal beschikbaar te zijn; 
• De data moet op een numerieke wijze ingevoerd kunnen worden; 
• Deze data dient betrouwbaar te zijn, dat wil zeggen, geregistreerd te zijn op een consistente en 

eenduidige wijze conform de corresponderende algemeen gehanteerde begripsomschrijving; 
• Deze data moet representatief zijn voor de opgetreden ontwikkelingen in het betreffende 

marktsegment op het aspectniveau waaraan zij zijn gerelateerd. 

De kwaliteit van de historische data en de gevonden causale verbanden bepalen uiteindelijk 
ook de betrouwbaarheid van de forecast en daarmee het type (prognose, scenario, etc.). Voor de 
benadering van een waarheidsgetrouw beeld, moet getracht worden om zo veel mogelijk regionale 
alsmede lokale data te verzamelen en te gebruiken. Omdat er sprake is van een imperfecte markt is dit 
echter niet in alle gevallen mogelijk. 

8 Bron: Scriptie: "Regionale forecasting'; G.F.J. Aben, juli 2001 
7 Bron: The application of forecasting techniques for the property market, RIGS & Society of Property Researchers, Landen, 
1989 
8 Bron: Business Cycles and Forecasting, H.J. Sherman; D.X. Kolk, Harper Collins College Publishers, New York, 1996 
9 Bron: · Economic forecasting; the state of art, E. Kacapyr, Landen, 1996 
10 Bron: EUR/REM; concept ondernemingsplan, W.G. Keeris, Eindhoven University Research centre for Real Estate Markets, 

Eindhoven, 1999 
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Bijlage 8: 

8.1.5 Keuze forecast model(len) 
Op basis van voorgaande stappen dient een keuze gemaakt te worden voor het te gebruiken 

forecast-model. Nauwkeurigheid speelt een belangrijke rol bij de bepaling van de geschiktheid. In 
sommige gevallen is het voldoende om de richting van de toekomstige ontwikkeling van een bepaalde 
variabele vast te stellen, terwijl in andere gevallen schattingen van periodieke veranderingen essentieel 
zijn. Forecasting-modellen of -methoden zijn kwalitatief dan wel kwantitatief van aard. Kwalitatieve 
modellen zijn gebaseerd op het oordeet van "experts"en worden in het algemeen gebruikt in situaties 
waar geen historische data voor handen is. Kwantitatieve modellen zijn daarentegen gebaseerd op 
analyse van historische data, met als doel het vinden van relaties of trends die gebruikt kunnen worden 
voor het maken van voorspellingen. Kwantitatieve modellen kunnen onderverdeeld worden in twee 
basistypen: time-series en causale modellen. 

Time-serie-modellen hebben tot doel patronen of trends te herkennen in de data. Deze 
gevonden patronen worden gebruikt om uitspraken te doen over de toekomst onder de veronderstelling 
dat de gevonden patronen en trends uit het verleden zich doorzetten in de toekomst. Causale modellen 
proberen een mathematische relatie te schatten tussen een afhankelijke variabele en een of meerdere 
onafhanketijke variabelen. Een onafhankelijke variabele is een variabele die buiten het model is 
vastgesteld, terwijl het gedrag van de afhankelijke een functie is van de onafhankelijke variabele. 
Causate modellen beginnen met een theorie over het gedrag en de typen variabeten die effect hebben 
op de afhankelijke variabele. Overeenkomstig deze theorie wordt dan een passend model gebouwd, 
dat doorgaans complex is en relatief duur om te maken. 

Time-serie-modellen zijn relatief goedkoop om op te zetten, maar nemen dus aan dat 
historische trends zich onveranderd doorzetten in de toekomst. De keuze van het uiteindetijke model is 
hoofdzakelijk afhankelijk van het doel waarvoor de forecast gebruikt wordt. Voor simpele, korte termijn 
voorspellingen voldoet waarschijnlijk een kwalitatief model. Echter voor een langere termijn 
voorspelling, onder relatief stabiele condities, zal een time-serie-model een betere keus zijn 11

. 

8.1.6 Verificatie forecast 
Hoewel verificatie van "voorspelde" toekomstige gebeurtenissen onmogelijk is, verdient controte 

van de uitkomsten wet de aanbeveling. Het gaat hierbij voornamelijk om een controte van de juistheid 
van toegepaste methode of het ontwikkelde forecast-model. Door een forecast (ex-post) te maken op 
basis van een data-set die enkele perioden eindigt voor het einde van de meest actuele dataset, kan 
geanalyseerd worden of de gekozen forecast methodologie de data binnen de gestelde 
nauwkeurigheidsgrenzen reproduceert. In het gevat van time-serie-modellen die een trend beschrijven, 
zal aan een dergelijke verificatie echter weinig betekenis kunnen worden gehecht, omdat de gemaakte 
forecast slechts is gebaseerd en ontstaan uit deze te reproduceren historische waarde. Naar mate de 
time-series een ingewikkelder verloop vertonen en het forecastmodel hierop probeert te anticiperen, 
wordt verificatie belangrijker. Desondanks is deze verificatie toch voornamelijk in het teven geroepen in 
het gevat er gebruik gemaakt wordt van causale modellen. Hierbij worden immers diverse verbanden 
gelegd. 

8.2 Time-serie-modellen 

Bij time-serie-modellen wordt dus het historisch gedrag van een variabele geextrapoleerd naar 
de toekomst. Het vertoonde gedrag is op te splitsen in vier aparte componenten, te weten: 

• Trend; 
De time-series worden op een regelmatige tijdsbasis gemeten; wekelijks, maandelijks, per 

kwartaat, jaarlijks, etc. Ondanks de willekeurige onregelmatigheden door de onregetmatigheid-

11 Bron: Scriptie: "Regionale forecasting'', G.F.J. Aben, juli 2001 
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component kan de totale time-serie over de lange termijn een bepaalde trend of geleidelijke 
verplaatsing laten zien. 

• Seizoen; 

Sommige time-series vertonen een regelmatig patroon in fluctuaties gedurende de 
verschillende seizoenen van het jaar. 

• Cycli; 

Time-series vertonen daarnaast veelvuldig cyclisch gedrag, bestaande uit een regelmatig 
aantal observaties boven en onder de trendlijn. leder regelmatig afwijkend patroon is toe te 
schrijven aan de cycli component van de trendlijn. Vaak is dit cyclische gedrag het normale gedrag 
van een variabele rond zijn trend. De activiteiten op de vastgoedmarkten zijn verbonden aan de 
fasen van economische cycli, maar vertoont daarbij tevens een eigen golfbeweging. Bij gebruik van 
de juiste variabele(n) is er sprake van een hoge mate van correlatie tussen deze eigen 
performance van het betreffende vastgoed en de optredende economische cycli. De cyclus van de 
geschikte variabele/conjunctuurindicator kan in een dergelijke situatie dan ook als grondslag 
worden genomen. Is de forecast van het conjuncturele verloop gemaakt, dan kan deze vervolgens 
ook gebruikt worden voor een forecast van de performance van het vastgoed(segment). 

• Onregelmatigheid; 

De onregelmatigheid-component is in het leven geroepen om de "random" fluctuaties binnen de 
time-serie te verklaren, die overblijven na de verdiscontering van de effecten van de trend-, cycli
en seizoencomponenten. Deze onregelmatigheid-component wordt veroorzaakt door onverwachte, 
niet repeterende factoren op korte termijn die invloed hebben op de time-serie. De 
onregelmatigheid-componenten is niet te voorspellen en is verantwoordelijk voor het grootste 
gedeelte van de forecasting-errors in een model. Het is daarentegen wel mogelijk om een variabele 
te kiezen die minder gevoelig is voor onregelmatigheden en die door de tijd heen een meer 
voorspelbaar patroon vertoond. 

Op basis van deze vier componenten zijn er diverse time-serie-modellen te onderscheiden. Zij 
verschillen van elkaar in complexiteit, van simpel tot zeer complex. Het gebruik van de diverse 
modellen/methoden hangt enerzijds af van de hoeveelheid data die voor handen is en anderzijds van 
het verloop van deze data(reeksen). Een korte toelichting per model maakt duidelijk waarom voor dit 
onderzoek (daar waar mogelijk) gebruik wordt gemaakt van "het meervoudige time-serie-model". Als de 
datareeks geen cyclisch patroon vertoont zal "trend projection" worden toegepast. 

8.2.1 Naive model en mean forecast-model 
Als time-series ondanks enige verandering geen trend-component, geen seizoencomponent of 

enig ander patroon in de tijd vertonen, wordt bij het na"ive model de laatste waarneming van de time
serie als forecast voor alle toekomstige waarden genomen. Het mean forecast-model gebruikt het 
gemiddelde van de time-serie voor de voorspelling van de volgende periode. Dit model kan het beste 
gebruikt worden wanneer de variabele tussen twee perioden een grote mate van variabiliteit kent. Ook 
in dit geval betreft het een variabele met een datareeks zonder enig patroon. 

Het gebruik van deze modellen strookt echter niet met het doel van het onderzoek, waarbij 
getracht wordt om met behulp van een te ontwikkelen model een zo realistisch mogelijke inschatting te 
maken van het optimale programma op het moment van verkoop/verhuur. Het is hiervoor namelijk wel 
noodzakelijk om nuanceverschillen te kunnen onderscheiden in het toekomstige verloop van 
bijvoorbeeld de conjunctuur. Deze fluctuaties zijn immers van invloed op de omvang van de vraag. 
Gebruik van het na"ive en mean forecast-model is hierdoor dus niet gewenst. Dit betekent tevens dater 
gezocht moet worden naar een variabele met een herkenbaar patroon in de (historische) time-serie. 
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8.2.2 Trend projection 
Een time-serie vertoont een lineair verband als een denkbeeldige lijn gebruikt kan worden om 

het lange termijn gedrag van de time-serie - met een bepaalde zekerheid - te kunnen schatten. Het 
doel van de trend component is niet om alle variaties in de time-serie weer te geven, maar alleen de 
geleidelijke verandering van de time-serie in de tijd. Bij trend projection wordt dus slechts het 
onderscheidde lineaire verband gebruikt als basis voor de forecast, terwijl de mogelijkheid tot het 
onderscheiden van overige aspecten en de invloed daarvan bewust achterwege wordt gelaten. De 
keuze voor deze methode heeft echter wel vaak te maken met de kwaliteit van de beschikbare data. 
Om dezelfde reden als beschreven bij de twee eerder behandelde methoden, wordt voor de 
beschrijving van bijvoorbeeld de conjunctuur bij voorkeur gebruik gemaakt van een methode die naast 
deze trend voortzetting eveneens rekening houdt met varierende/cyclische eigenschappen random 
deze trendlijn. Dit vereist echter wel het gebruik van een variabele die voldoet aan de genoemde 
eigenschappen. In het geval er bij een variabele geen sprake is van cyclisch gedrag (bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van het aantal huishoudens), kan als forecast-model warden volstaan met trend projection. 

8.2.3 MeetVoudig time-serie-model 
Zoals gezegd, moet er voor het doen van een prognose is voldoende tot veel beschikbare, 

betrouwbare, relevante en representatieve historische data nodig en moeten er voldoende acceptabele 
tot overtuigende verbanden kunnen warden gelegd12

. Daarnaast hangt de keuze voor een bepaald 
model dus oak in sterke mate af van de mogelijkheden van het (historische) datamateriaal van de 
variabele. Bij meervoudige time-serie-modellen wordt getracht rekening te houden met zowel de trend-, 
seizoen-, als cyclicomponent. De onvoorspelbaarheidcomponent kent zijn uitwerking al deels in deze 
drie genoemde componenten en zal bij het maken van een forecast achterwegen gelaten warden. Men 
dient zich echter wel te realiseren dat in werkelijkheid de verkregen uitkomsten altijd aan 
onvoorspelbaarheden onderhevig zullen zijn en dientengevolge kunnen afwijken. Het meervoudige 
time-serie-model kan dus gezien warden als het volledige time-serie-model, zonder 
afzwakkingen/aannamen. Macht er niet aantoonbaar sprake zijn van seizoensinvloeden, dan kunnen 
deze in het model voor het gehele jaar gelijkgesteld warden aan de waarde een. 

Als gebruik van dit model - op basis van de (historische) data van de variabele - mogelijk is, 
dan zal dit naar alle waarschijnlijkheid resulteren in een completer en meer realistische forecast dan 
wanneer gebruik wordt gemaakt van het na"ive-, mean-forecast-, trendprojection-, of enig ander 
forecastmodel (moving average-, of exponential smoothing). Er zal daar waar mogelijk dan oak 
gekozen warden voor het toepassen van het meervoudige time-serie-model. 

12 Bron: EUR/REM; concept ondememingsplan, W.G. Keeris, Eindhoven University Research centre for Real Estate Marl<ets, 
Eindhoven, 1999 
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Bijlage 9: Casestudie: Stationslocatie Eindhoven Zuid-Oost 

9.1 lnleiding 

De gemeente Eindhoven heeft voor de binnenstad de afgelopen jaren een aantal nota's 
uitgebracht waarin het beleid en de ruimtelijke kaders voor de ontwikkeling van de binnenstad is 
beschreven. Belangrijk onderdeel van de binnenstad is het Stationsdistrict waar sinds 1990 concrete 
plannen voor worden gemaakt. De kern van de plannen is om het Stationsdistrict z6 te ontwikkelen dat 
het een sterker onderdeel van de binnenstad van Eindhoven kan worden, met een mix aan woon, werk 
en winkelfuncties. Ook publieksgerichte functies als horeca en leisure worden voorgesteld zodat wordt 
aangesloten op het huidige karakter van de binnenstad. 

In 1992 heeft de ontwikkelingscombinatie BAM Vastgoed BV en Van Straten Vastgoed BV het 
terrein en de bestaande opstallen van de voormalige PIT verworven, met als belangrijkste doel het 
herontwikkelen van het terrein aan de Stationsweg. Tussen BAM Vastgoed BV, Van Straten Vastgoed 
BV en de gemeente Eindhoven is een intentieovereenkomst gesloten waarin de intentie word 
uitgesproken om de locatie gezamenlijk en in overleg tot ontwikkeling te brengen. De partijen hebben 
zich tot doel gesteld om deze locatie om te zetten in een levendig stuk stad. 

In 2003 is voor de Stationslocatie Zuidoost een kadernota opgesteld door de gemeente en 
ontwikkelaars. Aan de hand van enkele volumestudies zijn de hierin gestelde kaders uitgewerkt tot het 
huidige stedenbouwkundige conceptplan, dat is ontworpen door De Architekten Cie. 

9.2 Huidige inrichting Stationslocatie Zuid-Oost 

Het plangebied Stationslocatie Zuidoost bestaat op dit moment grofweg gezien uit twee delen. 
Enerzijds beslaat het een grote gemeentelijke parkeerplaats en anderzijds wordt de ruimte ingenomen 
door de opstallen van TPG. De voorzijde van het ruime pand is aan het Stationsplein gelegen. Het 
gebouw dateert uit 1961 en is ontworpen door de toenmalige rijksbouwmeester G. Friedhoif. Het 
gebouw heeft geen monumentale of beeldbepalende status of waarde. Aan de noordzijde bevindt zich 
op het talud van de spoordijk een voormalig postperron met aansluitend de spoorlijn Den Bosch. Ten 
noorden van het spoortrace is onlangs het Kennedy Business Center (KBC) ontwikkeld, metals doel de 
binnenstad van Eindhoven naar de noordzijde tot aan Fellenoord uit te breiden. Deze ontwikkeling is 
een onderdeel van een grotere kantoorzone aan de noordzijde van het spoor. De oostkant van de 
locatie wordt begrensd door de rivier de Dommel, de drager van een groene en recreatieve zone door 
de stad. Aangrenzend ligt een historische en groene villawijk. Aan de westkant is het Stationsplein en 
het aangrenzende 18 Septemberplein te vinden. Dit plein heeft een belangrijke transferfunctie voor 
auto- en voetgangersverkeer van en naar de binnenstad. Aan de zuidkant van de locatie ligt de 
Stationsweg met deels publieke functies in de plinten van de gebouwen. Hier is recentelijk aan de 
overkant de Effenaar gerealiseerd. Tussen dit muziekgebouw en de Dommel zal de gemeente 
Eindhoven een "stadsparkje" aanleggen, Aan de westzijde ligt het entreehof voor dit gebouw. Rondom 
het plangebied grenzen daarmee vier gebieden met een eigen sfeer en identiteit: commerciele en 
transferfuncties aan de westzijde, kantoren aan de noordzijde (over het spoor), groen en rust aan de 
oostkant bij de Dommel en woon- en stedelijke functies aan de zuidkant, aan de Stationsweg. 

De huidige binnenstad van Eindhoven bestaat voor het overgrote deel uitwinkels en horeca met 
aanvullingen van commerciele, culturele en publieke doelen. De industriele functies hebben voor het 
grootste deel plaats gemaakt voor nieuwe gemengde ontwikkelingen als dienstverlening in combinatie 
met creatieve industrie. In de randzones en buiten de (ring-) wegen aan oost, zuid- en westzijde van de 
binnenstad liggen voornamelijk woongebieden. Aan de noordzijde zijn grootschalige kantoorfuncties en 
de campus van de Technische Universiteit gelegen. Rondom de locatie bevindt zich veel infrastructuur; 
aan de zuidzijde ligt de Stationsweg; weliswaar geen officiele toevoerweg naar de binnenstad, maar wel 
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een beeldbepalende route. Aan de oostzijde van de locatie loopt een belangrijke fietsroute 
onder het spoor door. Van belang is om deze route te verknopen met de binnenstad, zodat het 
stedelijke leven het gebied in wordt getrokken en aan sluit op de recreatieve as langs de Dommel. 

9.3 Beoogd programma 

Het conceptuele stedenbouwkundige plan dient eerst goedgekeurd te worden alvorens men 
definitieve keuzen kan maken ten aanzien van de functieverdeling met bijbehorende oppervlakten, 
prijssegmenten en doelgroepen. Het project bevindt zich dan ook nog in de haalbaarheidsfase. Aan de 
hand van diverse volumestudies is uiteindelijk gekozen voor een variant met vijf bouwblokken, die in 
totaal een bruto vloeroppervlak beslaan van zo'n 72.500 m2

• Meer dan de helft van dit oppervlakte is 
gereserveerd voor de bouw woningen. In de globale studie worden op dit moment vier woningtypen 
onderscheiden op basis van grootte. Over prijssegmentatie is nog geen besluit genomen. De keuzen 
ten aanzien van het stedenbouwkundige plan leveren het volgende programmaoverzicht op. 

Voorlopige planspecificatie 

Vastgoedsegment Aantal m2 GBO GBOIBVO Totaal m2 BVO 

Woningen 1 - MG 93 73 77,50 % 8.767 

Woningen 2 - MG 60 94 77,50 % 7.202 

Woningen 3 - MG 110 115 77,50 % 16.282 

Woningen 4 - MG 56 135 77,50 % 9.707 

Woningen totaal 318 102 77,50% 41.958 

Kantoren 28.778 

Winkels I horeca 2.898 

Totaalplan: 73.634 
, ~;m:;r.:ll t"ll':I!~ ,,.._. - . 

9.4 Artist impression stationslocatie Zuid-Oost 
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Casestudie: Stationslocatie Eindhoven Zuid-Oost 

9.5 Beeldmateriaal bestaande locatie 
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Bijlage 10: Kantoorsegmenten 

10.1 lnleiding 

In het verleden is er weinig echte aandacht geweest voor de kwalitatieve wensen en eisen van 
kantoorgebruikers. Dit wreekt zich nu. In het huidige economische getij lijkt de belangrijkste 
concurrentiefactor de prijs in plaats van de kwaliteit te zijn. Atelier V, een adviesbureau dat strategieen 
ontwikkelt en implementeert voor huisvesting, vastgoed en stedelijke ontwikkeling, vroeg zich af of dit 
oak anders kan. Hun werkhypothese was dat kantoororganisaties met min of meer dezelfde bedrijfsstijl, 
soortgelijke eisen aan hun kantooromgeving stellen. Waarbij de keuze voor een kantoorgebouw 
behalve op rationele in grate mate oak op emotionele gronden wordt genomen. 

In opdracht van Atelier V - in samenwerking met Corio Kantoren, Fortis Vastgoed Ontwikkeling, 
Achmea Vastgoed, ING Real Estate, BAM Vastgoed, Hanze vast Beleggingen en Rijksgebouwendienst 
- in naam van ir. R.P.M. Stevens MBA en ir. R.Th. Splinter MBA heeft Motivaction International BV. In 
oktober 2004 een onderzoek uitgevoerd naar de bedrijfsstijl van organisaties en hun kwalitatieve vraag 
naar kantoren metals doel segmenten te benoemen met hun eigen karaKteristieken. Dit onderzoek is 
uitgevoerd met medewerking van De Zaak, Real Estate Magazine, Facility Management Magazine, 
PropertyNb en Center for People and Building. 

De doelsteffing van het onderzoek is het construeren van een praktisch bruikbare segmentatie 
van de kantoororganisaties op basis van bedrijfsstijlen en kantoorbelevingswaarden, teneinde kantoren 
te realiseren die beter aansluiten op de behoeften en wensen van kantoororganisaties. Er zijn 26.618 
(mede)beslissers van kantoororganisaties benaderd voor deelname aan het onderzoek. Hiervan 
hebben 1.243 deelnemers de vragenlijst volledig ingevuld (respons van 5%). Uit analyse zijn de 
volgende zeven kantoorbelevingssegmenten ge"identificeerd: 
1. Statusgevoelige professionals (32%) 
2. Bureaucratische functionelen (14%) 
3. Stedelijke specialisten (13%) 
4. Extraverte trendsetters ( 2%) 
5. Sobere verkooporganisaties (20%) 
6. lngetogen conservatieven ( 6%) 
7. Maatschappelijke dienstverleners (13%) 

10.2 Statusgevoelige professionals 

Tot de statusgevoelige professionals behoort 32% van de kantoororganisaties. Zij vormen_ 
daarmee het grootste kantoorbelevingsegment. 

10.2.1 Typering 
De statusgevoelige professionals vertegenwoordigen kantoororganisaties die zich al hebben 

bewezen. Het zijn vaak grate multinationale ondernemingen. Voorbeelden van statusgevoelige 
professionals zijn Philips, KLM, Unilever, ABN AMRO, Ernst & Young en Loyens Loeff. Deze bedrijven 
hebben al een reputatie en grate naamsbekendheid opgebouwd. De bedrijfsnaam is een merk, een 
naam in de markt. Mensen hebben een gevoel bij de naam. Het kantoorgebouw dat bij deze 
organisaties hoort, hoeft deze status niet zozeer te versterken, maar wel te bevestigen. Een typerend 
kenmerk van de statusgevoelige professionals is dat zij risicomijdend en behoudend zijn. 

De voorkeur van deze bedrijven gaat uit naar grate kantoorgebouwen gesitueerd op A-locaties 
aan de rand van de stad, goed bereikbaar met de auto en het open baar vervoer. 
Parkeermogelijkheden zijn een must. De bedrijfsnaam en het logo van het bedrijf warden prominent en 
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voor iedereen zichtbaar op het kantoorgebouw geplaatst. Bevestiging van de status is met name af te 
zien aan het gebruik van dure materialen binnen het gebouw: marmer, duurdere houtsoorten en de 
ontvangstruimtes zijn 'groats' en imposant van steer. Er is veel variatie aan ruimtes qua grootte en 
sfeer. Het kantoorgebouw moet behoudend, netjes en stijlvol zijn, maar niet uitgesproken. 

In de aan dit onderzoek voorafgaande vragenlijst is aan elke respondent de volgende vraag 
gesteld: "Met welk van de onderstaande automodellen zou u uw ideale kantoorgebouw het beste 
kunnen vergelijken?" De statusgevoelige professionals geven bovengemiddeld vaak de volgende groep 
automodellen aan: Audi A6, Volvo $80 en BMW 7. 

De medewerkers zijn er trots op dat ze bij een groat en bekend bedrijf werken. Statusgevoelige 
professionals staan erom bekend dat ze het personeel goed verzorgen; op het gebied van secundaire 
arbeidsvoorwaarden is veel geregeld. In dit kader herbergt het kantoorgebouw bij voorkeur veel 
voorzieningen of staat het in de nabijheid van voorzieningen (bedrijfsrestaurant, kinderopvang, sport en 
fitness, winkels). In het kantoorgebouw zijn relatief veel managers werkzaam. De dresscode is 
traditioneel representatief - krijtstreep, stropdas en mantelpakjes - zo veel mogelijk conform aan die van 
de directe collega's. Bedrijfsprocessen zijn strak gestroomlijnd en dit brengt bij voorkeur vaste 
werkplekken met zich mee. Hierarchie in de onderlinge verhoudingen is een factor van belang; dit kan 
betekenen dat een substantiele carrierestap een ruimere kamer met zich mee brengt. 

10.2.2 Kantoorbeleving 
De statusgevoelige professionals maken voornamelijk op basis van financiele factoren een 

keuze voor een nieuw kantoorgebouw. Ze willen concurrentievoordelen creeren en gaan efficient met 
ruimte en middelen om. In het verlengde hiervan wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke 
bezettingsgraad. Factoren op het gebied van personeel, identiteit en imago (sales & marketing) spelen 
daarnaast een belangrijke rol. De statusgevoelige professionals zijn altijd bezig hun status en 
naamsbekendheid te bevestigen. Hiermee willen ze hun corporate image en bedrijfscultuur versterken. 
Het belang van human resources is vooral terug te zien in de goede primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden; het personeel wordt goed beloond. Hiermee willen ze de arbeidstevredenheid 
vergroten en personeel werven en behouden. Bij het interieur van het gebouw gaat een grate zorg dan 
oak uit naar klimaatbeheersing. 

Locatie 
• Bereikbaarheid per auto 

• Bereikbaarheid per OV 

• Voorzieningen in omgeving 

• Ligging bij andere kantoren 

Functie 
• Kantoor is ontmoetingsplek 

• Kantoor is werkplek 

• Kantoor is opleidingsplek 

• Voorzieningen in kantoorgebouw 

• Vaste plekken 

Uitstraling 
• Extravert I prominent 

• Uniek I eigenheid 

• Zakelijk I statig 

• Luxe materialen 

• Kantoor in eigendom 
-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

ID: 0474332 179 



Bijlage 10: 

In de voorgaande figuur wordt de kantoorbeleving in 14 factoren samengevat. Op een schaal 
van -100% tot 100% staan de scores voor de statusgevoelige professionals op deze factoren 
aangegeven. Deze scores geven de afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde aan. Hoe positiever 
het percentage, hoe meer kenmerkend de factor voor het betreffende kantoorbelevingssegment is. 

Locatie: 
• Randstedelijk 
• Goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer 
• Vliegveld in de directe omgeving 
• Voldoende parkeergelegenheid aanwezig 
• Parkachtige omgeving 
• Kinderopvang aanwezig 
• Andere organisaties met goede naam gevestigd 

Uitstraling: 
• Stijlvol, netjes en behoudend kantoorgebouw 
• Kantoortoren 
• Logo prominent 

10.2.3 Bedrijfsstijl 

Functie: 
• Ruime indeling; bewegingsruimte is belangrijk 
• Veel variatie aan ruimtes qua grootte en sfeer 
• Representatieve ruimte aanwezig voor ontvangst 

grote groepen 
• Lounge ruimte aanwezig 
• Voorzieningen als dagelijkse boodschappen, 

sport, horeca en kinderopvang aanwezig 
• Eigen werkplekken; mensen hechten waarde aan 

eigen territorium 
• Eigen werkplekken; mensen gedijen het beste in 

een vaste structuur 
• Eigen werkplekken; mensen moeten zich goed 

concentreren 

De statusgevoelige professionals bewegen zich op de (inter)nationale markt en hebben vaak 
tussen de 4 en 10 vestigingen. Er bevinden zich veel organisaties met 20 - 100 en 200 - 500 
werknemers binnen dit kantoorbelevingssegment. Veel van deze kantoororganisaties bevinden zich in 
een groeifase door overname. Omdat de statusgevoelige professionals vaak relatief grate en 
procedurele kantoororganisaties vertegenwoordigen, is het belangrijk dat ze alles onder controle 
hebben; ze werken volgens veel vaste procedures. Door deze bureaucratie is het binnen deze 
kantoororganisaties vaak moeilijk om veranderingen door te voeren. 

Het verwerven van status is belangrijk voor de statusgevoelige professionals. Het personeel 
van de statusgevoelige professionals is overwegend jong Uonger dan 30 jaar) en hoger opgeleid. Onder 
het personeel heerst een bepaalde concurrentiestrijd. De 'pikorde' zorgt voor een duidelijke 
hierarchische structuur binnen deze kantoororganisaties. Door het streven naar erkenning wordt er veel 
overgewerkt en is iedereen bijzonder gedreven. De statusgevoelige professionals werken niet van 9 tot 
5. Werknemers gaan oak buiten het werk met elkaar om. Met behulp van het 7S-model van McKinsey 
kan deze organisatietypologie als volgt warden getypeerd13

: 

• Strategie: planmatig en met lange termijn horizon 
• Structuur: hierarchisch en specialistisch 
• Systeem: formeel en standaardisatie in alle systeemfacetten 
• Staf: routine, zowel ongeschoold als geschoold en staven 
• Skills: efficientie staat voorop, consistente output 
• Stijl: sterk hierarchisch, centraal en duidelijke rollenverdeling 
• Shared values: niet echt aanwezig 

Kenmerken bedrijf: Kenmerl<en personeel: 
• Taakgericht • Balans tussen traditioneel en verandering 
• Hierarchisch • Aanzien werven 
• Statusgevoelig • Verlangen naar erkenning en waardering 
• Collectief • Conformistisch 

• Bureaucratisch • Risicomijdend 

• Conservatief • Consumptie- en vermaak gericht 

• Form eel • Materialistisch 

• Regelgevend • Extrinsiek 

• Autoritair • Zekerheid 

13 Bron: In Search of Excellence, T. Peters; R. Waterman, 1992 
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Vervolg - Kenmerken personeel: 

• Gedreven 
• Technologie-minded 
• lnkomen en uitdaging 
• Jong 
• Hoger opgeleid 

10.3 Bureaucratische functionelen 

Tot de bureaucratische functionelen behoort 14% van de kantoororganisaties. 

10.3.1 Typering 
De bureaucratische functionelen vertegenwoordigen kantoororganisaties die, in tegenstelling 

tot de statusgevoelige professionals, minder afhankelijk zijn van hun reputatie en naam bij het grote 
publiek. Gedacht kan worden aan grote semi-overheidsorganisaties als Arboned, NS, UWV, Aedis, 
maar ook kennisintensieve dienstverleners met een meer technische achtergrond, zeals Arcadis, Royal 
Haskon"ing. Klanten moeten de weg feilloos naar deze organisaties vinden - en in die zin moet het 
kantoorgebouw prominent zichtbaar zijn - maar het kantoorgebouw zelf heeft geen cruciale rel in het 
uitdragen van het merk. Alhoewel de toenemende marktgerichtheid en de verzelfstandiging van 
overheidsorganen bij het management van de bureaucratische functionelen een toenemende behoefte 
aan meer profilering opwekken. Zij zijn steeds op zoek naar een balans tussen een commerciele en 
niet-commerciele instelling. Deze organisaties zijn in het al gemeen niet beursgenoteerd. 

De kantoren van de bureaucratische functionelen bevinden zich relatief vaak in stedelijke 
omgevingen Bereikbaarheid met het openbaar vervoer is belangrijker dan de bereikbaarheid met de 
auto. Het kantoorgebouw staat prominent in de omgeving, zodat deze makkelijk te zien is. 
Geschiedenis bepaalt vaak in grote mate de keuze van een locatie. Vooralsnog is functionaliteit het 
devies. Het kantoorgebouw wordt met name als een werkplek gezien. Efficiency blijkt uit het streven 
naar een maximale bezetting van de werkruimte. Dit verklaart enerzijds de voorkeur voor flexibele 
werkplekken en anderzijds de afwezigheid van grote gemeenschappelijke ruimtes. Het interieur van de 
kantoorgebouwen is eveneens functioneel en daarmee vaak sober. Extra voorzieningen in het 
kantoorgebouw, zoals kinderopvang, sportfaciliteiten en dergelijke, worden minder belangrijk gevonden. 
Bovendien biedt de stedelijke omgeving waarin bureaucratische functionelen zich bevinden genoeg 
voorzieningen. De bureaucratische functionelen vergelijken hun ideale kantoor met de volgende twee 
groepen automodellen: 
1. Volkswagen Passat, Opel Vectra en Renault Laguna 
2. Nissan Almera, Skoda Fabia en Fiat Punto. 

10.3.2 Kantoorbeleving 
Functionaliteit en taakgerichtheid zijn ook terug te vinden bij de werknemers van 

bureaucratische functionelen. Er wordt gewerkt in het kantoorgebouw. Onderlinge contacten zijn van 
belang, wat zich ender andere uit in een vergadercultuur, maar ook in teamwork. Door de 
taakgerichtheid is er een sterke sturing op het volgen van regels en dit brengt de nodige bureaucratie 
met zich mee. Het personeel is niet gecharmeerd van grote veranderingen. Ambitie en 
carrieregerichtheid zijn minder van toepassing op het merendeel van de medewerkers. 

Factoren op het gebied van human resources zijn voor de bureaucratische functionelen erg 
belangrijk. Deze organisaties bieden het personeel goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit geldt 
met name op het gebied van sociale voorzieningen, zoals kinderopvang, vakantiedagen en 
pensioenopbouw. Functionaliteit staat bij de bureaucratische functionelen bovenaan; wat betekent, dat 
bureaucratische functionelen veel waarde hechten aan factoren op het gebied van operations. Met 
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behulp van ICT en huisvesting willen zij samenwerking en een overzichtelijke structuur versterken. Het 

belang van het exterieur van het kantoorgebouw komt ook vanuit het oogpunt van functionaliteit. Het 
kantoorgebouw moet opvallen zodat het goed te vinden is en niet om een bepaalde identiteit uit te 

stralen. Aangezien deze organisaties een minder marktgerichte instelling hebben, spelen factoren op 
het gebied van financials, sales and marketing een minder belangrijke rol. Deze organisaties zijn 
spaarzaam en werken vaak met overheidsgeld. 

/ 
Locatie 
• Bereikbaarheid per auto 

• Bereikbaarheid per OV 

• Voorzieningen in omgeving 

• Ligging bij andere kantoren 

Functie 
• Kantoor is ontmoetingsplek 

• Kantoor is werkplek 

• Kantoor is opleidingsplek 

• Voorzieningen in kantoorgebouw 

• Vaste plekken 

Uitstraling 
• Extravert I prominent 

• Uniek I eigenheid 

• Zakelijk I statig 

• Luxe materialen 

• Kantoor in eigendom 

Locatie: 
• Binnenstedelijk 
• Voorzieningen aanwezig 
• Stedelijke uitstraling 

.. 

I 

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

• Aan buitenkant valt te zien wat er aan de 
binnenkant gebeurt 

• Niet in eigendom 
• Geen speels kantoorgebouw 

• Geschiedenis bepalend voor locatie 
• Geen pionierslocatie lnterieur kantoorgebouw: 
• Geen parkachtige omgeving • Open indeling; stimuleert maximale 

samenwerking 
Exterieur kantoorgebouw: • Geen voorzieningen en loungeruimte aanwezig 
• Prominent in omgeving • Primair een werkplek 
• Herkenbare huisstijl • Geen ruime indeling 

10.3.3 Bedrijfsstijl 
De bureaucratische functionelen zijn grate gestroomlijnde procesorganisaties. De 

kantoororganisaties hebben relatief veel vestigingen waar relatief veel mensen werken. Ze zijn eerder 

gefocust op het proces dan mensgericht. Ze zijn conservatief; veranderingen zijn moeilijk door te 
voeren. De bureaucratische functionelen werken taakgericht. Het personeel is minder met creatieve en 
innovatie werkzaamheden bezig. Er wordt veel in groepsverband gewerkt, alles draait om het begrip 
'teamworking'. In dit kader staat het management open voor flexplekken. Niet vanuit het oogpunt dat 
het personeel veel thuis werkt. lntegendeel, de werknemers zijn veel in het kantoorgebouw aanwezig. 
Het personeel is gemiddeld opgeleid en de steer in het kantoorgebouw is formeel. Veel van de 
bureaucratische functionelen bevinden zich in een groeifase door overname of autonome groei, maar 
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ook in een krimpfase. Met behulp van het 7S-model van McKinsey wordt deze organisatie typologie als 
volgt getypeerd: 

• Strategie: 
• Structuur: 
• Systeem: 
• Staf: 
• Skills: 
• Stijl: 
• Shared values: 

Kenmerk.en bedrijf: 
• Klantgericht 

planmatig en met lange termijnhorizon 
hierarchisch en specialistisch 
formeel en standaardisatie in alle systeemfacetten 
routine, zowel ongeschoold als geschoold en staven 
efficientie staat voorop, consistente output 
sterk hierarchisch, centraal en duidelijk rollenverdeling 
niet echt aanwezig 

Kenmerken personee/: 
• Sociaal 

• Project- en procesmatig • Gedisciplineerd 
• Spaarzaam en risicomijdend • Minder ambitieus 
• Taakgericht • Traditioneel 
• Functioneel • Degelijk 
• Hi~rarchisch • Regelmaat en orde 
• Collectief • Zekerheid 
• Introvert • Gemiddeld opgeleid 
• Conservatief • Gebonden aan kantoorgebouw 
• Bureaucratisch 
• Eenvoudig werkzaamheden 

10.4 Stedelijke specialisten 

Tot de stedelijke specialisten behoort 13% van de kantoororganisaties. 

10.4.1 Typering 
Stedelijke specialisten vertegenwoordigen kantoororganisaties die afhankelijk zijn van de 

stedelijke omgeving waarin zij zich bevinden. De stad inspireert en houdt deze organisaties alert, omdat 
de core business van interactieve stedelingen dynamisch is. Het vermogen om in te spelen op 
ontwikkelingen is van levensbelang. Daarnaast wonen de meeste medewerkers in de gevestigde stad. 
Gedacht kan worden aan kleine en middelgrote zakelijke dienstverleners, bij wie de nadruk meer op de 
inhoud ligt dan op de creativiteit. De medewerkers zijn specialisten in hun vak. Onder de stedelijke 

specialisten vallen grafische ontwerpers, PR bureaus, internetproviders, specialistische adviesbureaus, 
design bureaus, makelaars en advocaten (Trenite van Doorne). Imago en reputatie spelen een factor 
van betekenis, echter niet in de zin dat status verworven moet warden . 

Veel stedelijke specialisten zijn reeds bekende namen in de stad waar zij gevestigd zijn. Een 
goed imago van de buurt straalt af op het beeld dat buitenstaanders reeds van stedelijke specialisten 
hebben. De architectuur en de uitstraling van het kantoorgebouw bevestigen dit beeld eveneens. Een 
zekere mate van historiciteit en authentieke ambiance is aansprekend; kantoorvilla's doen het dan ook 
goed bij de stedelijke specialisten. Deze gebouwen stralen een zakelijke en statige sfeer uit die past bij 
de bedrijfsvoering. Een goede bereikbaarheid met de auto is een pre (veel medewerkers met een auto 
van de zaak), maar geen vereiste. Voorzieningen in de omgeving, onder andere om relaties mee naar 
toe te nemen, zijn daarentegen zeer belangrijk. De stedelijke specialisten vergelijken hun ideale kantoor 
met de volgende groepen automodellen: 
1. Alfa Romeo 156, BMW X5 en Chrysler PT Cruiser 
2. Audi A6, Volvo S80 en BMW 7 

10.4.2 Kantoorbeleving 
Het kantoorgebouw wordt met name als een werkplek gezien. Voor het interieur warden geen 

overdreven budgetten gereserveerd. Het kantoorgebouw op zich vormt de huls om kennis en draagt bij 
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aan de vorming en ontwikkeling van de vaak hoogopgeleide medewerkers. lntrinsieke motivatie en 

zelfontplooiing zijn dan oak bij de medewerkers belangrijke drijfveren. Het balanceren tussen werk en 
prive is een issue voor veel medewerkers en daarmee oak voor de organisatie zelf. De meeste 

stedelijke specialisten geven de voorkeur aan vaste werkplekken. Werknemers kunnen zich in hun 
eigen kantoor beter concentreren op kennisintensieve werkzaamheden. In het kantoorgebouw van de 

stedelijke specialisten heeft iedereen een vaste werkplek. 
Factoren op het gebied van imago en identiteit spelen voor de stedelijke specialisten een 

belangrijke rol bij de keuze van een kantoorgebouw. Zij willen met hun kantoorgebouw hun gedegen 
merkwaarde uitdrukken. Ze hebben al een gevestigde naam. Dit betekent dat zij niet hoeven op te 

vallen, maar wel een bepaalde statigheid en representativiteit willen uitstralen. De historiciteit van een 
gebouw en het imago van de buurt en de straat in de stad spelen hierbij een belangrijke rol. 
Klantenbinding vergroten en klantgericht gedrag stimuleren, zijn andere argumenten om veel aandacht 
te besteden aan factoren op het gebied van sales en marketing. Daarnaast spelen factoren op het 

gebied van operations een belangrijke rol bij de keuze van een kantoorgebouw. De stedelijke omgeving 
dient als een doelmatige werkomgeving die primaire processen ondersteunt. Door middel van vaste 

werkplekken willen de stedelijke specialisten de productiviteit van hun medewerkers optimaliseren. 
Factoren op het gebied van personeel zijn van ondergeschikt belang. De medewerkers zorgen zelf dat 

het werk een uitdaging blijft. 

Locatie 
• Bereikbaarheid per auto I ... .. •~ .r 

' 

• Bereikbaarheid per OV c: 
• Voorzieningen in omgeving ·v• ,., .. ".• .. 
• Ligging bij andere kantoren c::::l 

Functie 
• Kantoor is ontmoetingsplek c 
• Kantoor is werkplek 

... ,;· " 

• Kantoor is opleidingsplek 
·' ~ 

• Voorzieningen in kantoorgebouw rn 
• Vaste plekken 

Uitstraling 
• Extravert I prominent 

• Uniek I eigenheid 

• Zakelijk I statig 

• Luxe materialen 

k" ~ntnnr in iC1t.incnAnm 
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Locatie: 
• Binnenstedelijk 
• Stedel ijke uitstraling 
• Voorzieningen aanwezig 
• Niet per se goed bereikbaar met de auto 
• Geen pionierslocatie 

lnterieur kantoorgebouw: 
• Eigen werkplek; mensen hechten waarde aan 

eigen territorium 
• Eigen werkplek; mensen kunnen zich daardoor 

beter concentreren 
• Primair een opleidingsplek 

184 

,")i;:r,--r .. 'p-.!"r.f"'~;u-..:f? ~-';"".., lf'r.wo. 

'""-

Exterieur kantoorgebouw: 
• Aan buitenkant te zien wat er in de binnenkant 

gebeurt 
• Bestaand bouw 
• Historisch gebouw 
• Statig gebouw 
• Uitnodigend gebouw 
• Imago ontleend aan kantoorgebouw 
• Geen kantoortoren 
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10.4.3 Bedrijfsstijl 
Stedelijke specialisten zijn mensgerichte - in plaats van taakgerichte - organisaties. En 

doorgaans relatief kleine kantoororganisaties. Ze bestaan vaak uit 1 vestiging met minder dan 20 
werknemers. Ze zijn lokaal georienteerd. Veel van deze kantoororganisaties bevinden zich in een 
groeifase door overname. Het personeel is overwegend hoger opgeleid en heeft een gemiddelde 
leeftijd (tussen de 30 en 45 jaar). Het personeel is gebonden aan het kantoorgebouw en ontvangt vaak 
klanten. ledereen is individueel bezig met kennisintensieve werkzaamheden. Ze zijn inhoudelijk 
gedreven en intrinsiek gemotiveerd. In vergelijking met de andere kantoorbelevingssegmenten zien de 
stedelijke specialisten het kantoorgebouw vaker als een opleidingsplek. Het personeel vindt het werk 
interessant, zolang het een inhoudelijke uitdaging voor hen blijft. Zadra deze uitdaging wegvalt, zijn zij 
moeilijk vast te houden. Oak niet door middel van goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Elke werknemer heeft zijn eigen klantenkring, waardoor er 'individuele koninkrijkjes' kunnen ontstaan. 
Met behulp van het 7S-model van McKinsey wordt deze organisatietypologie als volgt getypeerd: 

• Strategie: 
• Structuur: 
• Systeem: 
• Staf: 
• Skills: 
• Stijl: 
• Shared values: 

Kenmerken bedrijf: 
• Klantgericht 
• Mensgericht 
• lndividueel 
• Kennisintensief 

zoveel mogelijk marktgericht 
plat met veel autonomie voor de werknemers 
afhankelijk van de skills van de werknemers 
hoog opgeleid en gemotiveerd 
specialistische vakkennis 
voorbeeldgedrag en delegeren 
professionaliteit van de organisatie 

• lmmaterieel 
• lndividualistisch 
• lntrinsiek 
• Maatschappelijk en politiek geengageerd 
• Reflectief 

• Platte organisatiestructuur • Tolerant 
• Specialistisch • Principieel 

• Niet consumptie- en vermaakgericht 
Kenmerken personae/: • Balans zoeken tussen werk en prive 

• Hoger opgeleid 
• Gemiddelde leeftijd 

• Zelfontplooiing 
• Solidair 
• Sociaal 

10.5 Extraverte trendsetters 

Tot de extraverte trendsetters behoort 2% van de kantoororganisaties. Zij vormen daarmee het 
kleinste kantoorbelevingssegment. 

10.5.1 Typering 
Extraverte trendsetters vertegenwoordigen kantoororganisaties die een statement willen 

maken. Zij vormen - vinden zij - "de creme de la creme" op hun vak gebied, waarbij creativiteit en 
innovativiteit hoog in het vaandel staan. Voorbeelden van extraverte trendsetters zijn: Ogilvy, 
FHV/BBDO, Lost Boys, Greenpeace, 0111 Architecten, de hoeklieden van de Moolen, maar oak 
mediaorganisaties (VPRO-gebouw). Het kantoorgebouw van de extraverte trendsetters moet deze 
kwaliteiten versterken en daarmee dient het net zo spraakmakend, bijzonder en trendy te zijn. Dit 
kunnen moderne klassiekers in de bouwkunst zijn, maar oak een oude loads op een verlaten 
fabrieksterrein die aan de binnenkant bijzonder is vormgegeven en voorzien van de laatste trendy 
gadgets. Extraverte trendsetters willen trots zijn op hun kantoorgebouw. Dit geldt zowel voor het 
exterieur als het interieur van het gebouw. Deze drang naar excentriciteit gaat gepaard met een grate 
intrinsieke motivatie. Het gaat de extraverte trendsetters niet puur om de show, maar ze leven zich wel 
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uit. Voorbeeld van een kantoorgebouw is het reclamebureau van Kesselskramer in Amsterdam 
(gevestigd in een voormalige kerk). 

De kantoorgebouwen van extraverte trendsetters kunnen overal staan; in het centrum, aan de 
rand van het centrum of daarbuiten. Meer van belang is de uniciteit van de locatie of de 
spraakmakendheid van het gebouw. Wei hechten extraverte trendsetters veel waarde aan voldoende 
parkeerplekken voor de mede werkers. Maar weinig extraverte trendsetters hebben hun kantoorruimte 
in eigendom. Klanten warden bij voorkeur in een representatieve ruimte ontvangen en medewerkers 
vergaderen graag in loungeruimtes. Dit alles wil niet zeggen dater gebruik moet warden gemaakt van 
dure materialen. lntegendeel, extraverte trendsetters leggen hier niet de prioriteit. De extraverte 
trendsetters vergelijken hun ideale kantoor met de volgende groepen automodellen: 
1. Peugeot 206, Volkswagen Golf en Renault Megane 
2. Alfa Romeo 156, BMW XS en Chrysler PT Cruiser. 

10.5.2 Kantoorbeleving 
Bij extraverte trendsetters horen oak trendy en innovatieve medewerkers. Velen zijn hoger 

opgeleid en houden van de goede dingen des levens en het opdoen van ervaringen. Hard werken is 
het motto, oak als dit in zekere zin ten koste gaat van het prive-leven. Het kantoorgebouw moet de 
creatieve en innovatieve processen faciliteren door een open indeling, de beschikbaarheid van 
ontmoetingsruimtes voor de medewerkers en als het even kan geen vaste werkplekken. De extraverte 
trendsetters vinden een informele steer met klanten en tussen personeel erg belangrijk. 

In vergelijking met de andere kantoorbelevingssegmenten zijn de extraverte trendsetters het 
meest veeleisend met betrekking tot de keuze van een kantoor gebouw. Zij letten met name op factoren 
met betrekking tot financien, sales en marketing. Extraverte trendsetters hebben een duidelijk merk en 
visie voor ogen dat zij met hun bedrijf willen uitdragen. Door middel van factoren op het gebied van 
sales and marketing willen zij de merkwaarde in producten en werk- omgeving uitdrukken en aan 
klanten en medewerkers laten zien waar de onderneming voor staat. Zij willen graag een 
onderscheidende onderneming neerzetten. Extraverte trendsetters zijn op en top marketeers en zijn 
constant bezig om concurrentievoordelen en productiviteitsverhoging op de markt te behalen. Dit 
verklaart de nadruk op de financiele factoren. Het leveren van kwaliteit blijft hierbij hoog in het vaandel 
staan. 

Locatie: 
• Spraakmakende locatie 
• Opvallende bouwwerken aanwezig 
• Stedelijke uitstraling 
• Horecavoorzieningen in omgeving 
• Voorzieningen voor dagelijkse boodschappen 

aanwezig 
• Pionierslocatie 

Exterieur kantoorgebouw: 
• Afwijkend van andere kantoorgebouwen 
• Prominent in omgeving 
• Prominent gebouw binnen bedrijfstak 
• Spraakmakende architectuur 
• Historisch gebouw 
• Speels gebouw 
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• Uitnodigend gebouw 
• Imago ontleent aan kantoorgebouw 
• Geen kantoortoren 
• Lijkt niet op een kantoorgebouw 

lnterieur kantoorgebouw: 
• Open indeling; hierdoor ontstaat maximale 

samenwerking 
• Ruime indeling; bewegingsruimte is belangrijk 
• Geen eigen werkplek; zien geen voordelen in 

vaste werkplekken 
• Loungeruimte aanwezig 
• Representatieve ruimte voor ontvangst grate 

groepen 
• Niet primair een opleidingsplek en werkplek 
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Locatie 
• Bereikbaarheid per auto c: 
• Bereikbaarheid per OV 

• Voorzieningen in omgeving I 

• Ligging bij andere kantoren 

Functie 
• Kantoor is ontmoetingsplek 

I 

• Kantoor is werkplek c:::: 
• Kantoor is opleidingsplek 

• Voorzieningen in kantoorgebouw 

• Vaste plekken 

Uitstraling 
• Extravert I prominent 

c: 
• 

• Uniek I eigenheid 

• Zakelijk I statig 

• Luxe materialen 

• Kantoor in eigendom 
-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

10.5.3 Bedrijfsstijl 
De extraverte trendsetters zijn klantgerichte organisaties die het "wij-gevoel" belangrijk vinden. 

Het personeel bezoekt en ontvangt veel klanten. Het personeel is met individuele, innovatieve I 
creatieve en kennisintensieve werkzaamheden bezig. Er bestaan twee soorten extraverte trendsetters. 
De pionier die een nieuw bedrijf heeft opgezet en het familiebedrijf die van ''vader op zoon"' gaat. In het 
eerste bedrijf werken in het algemeen de mensen met 'nieuw geld'. Zij zijn vernieuwend en 
experimenteel in hun bedrijfsvoering en -filosofie. Deze nieuwe kantoororganisaties zijn de "echte" 
trendy bedrijven. In het familiebedrijf werken de "nieuwe conservatieven". Dit zijn de mensen met "oud 
geld". Deze bedrijven zijn conservatiever. Ze willen alle ruimte geven aan technologische 
ontwikkelingen, maar verzetten zich - in tegenstelling tot de eerstgenoemde - af tegen sociale en 
culturele vernieuwing. Deze hebben veelal dure antiek in het kantoor staan en zijn trendy in de zin van 
"classy modern". Uit respect voor de familie en geschiedenis houden zij vast aan de reeds bestaande 
huisstijl. Tevens zijn zij meer risicomijdend en formeler. Met behulp van het 7S-model van McKinsey 
wordt deze organisatietypologie als volgt getypeerd: 

• Strategie: op basis van intui"tie 
• Structuur: veelal centraal, plat en ad hoc geregeld 
• Systeem: informeel in alle facetten, directe aansturing 
• Staf: weinig, veelal ongeschoold maar wel loyaal 
• Skills: pragmatisch en flexibel opereren 
• Stijl: alleenheersend maar wel met een club I groepscultuur 
• Shared values: de visie en de briljante ideeen van de baas 

De extraverte trendsetters zijn relatief kleine kantoororganisaties. Zij hebben vaak 1 of 2 
vestigingen en minder dan 20 mensen in dienst. Deze kantoororganisaties bewegen zich met name op 
de regionale en Europese markt. Veel van deze kantoororganisaties bevinden zich in een groeifase 
door autonome groei of in de consolidatiefase. Het personeel is gemiddeld van leeftijd (tussen de 30 en 
45 jaar) en heeft een relatief hoge opleiding genoten. 
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Kenmerken bedrijf: • Extrinsiek 
• Platte organisatiestructuur • Collectief 
• Extravert 
• 'Wij'-gevoel belangrijk Kenmerken personeel: 
• Niet-routinematig • Ondernemend 
• lnnovatief • Kritisch 
• Creatief • Trendgevoelig 

• Kennisintensief • Extrinsiek 

• Mens- en klantgericht • Tolerant 

• Verschaft identiteit • lmpulsief 

• Superieur aan prive • Avontuur1ijk 

• Vrij zijn • Vrijblijvend (anything goes') 

• Leven in het hier en nu • Ervaringsgericht 

• Onafhankelijk zijn • Hoger opgeleid en gemiddelde leeftijd 

• lnformeel • Experimenteel 

• Trots 

10.6 Sobere verkooporganisaties 

Tot de sobere verkooporganisaties behoort 20% van de kantoororganisaties. 

10.6.1 Typering 
Sobere verkooporganisaties vertegenwoordigen kantoororganisaties waarbij alles draait om 

productie en verkoop. Het kantoorgebouw faciliteert deze functies voor de organisatie en de 
medewerkers, maar speelt geen rol in de beeldvorming richting klanten. Gedacht kan warden aan 
kantoren in een industriele omgeving en distributiecentra. Sobere verkooporganisaties vallen vaak 
onder tussen- en groothandelorganisaties. Voorbeelden zijn Grahe, Sikkens, Strukton, Heijmans en 
Rockwool. Deze organisaties hebben een duidelijke binnen- en buitendienst. Ze zijn niet specifiek 
gericht op het ontvangen van klanten. Sobere verkooporganisaties zijn meer op sales dan op marketing 
gericht. 

De kantoorgebouwen zijn vaak solitair gesitueerd buiten de bebouwde kom. Vanwege deze 
afzondering neemt het belang aan voorzieningen binnen het gebouw of complex toe. Daarbij kan 
gedacht warden aan bedrijfskantines, vergaderruimtes, interne opleidingscentra, maar oak aan 
beveiligingsvoorzieningen. De uitstraling en de inrichting van de kantoorgebouwen is sober en 
functioneel. Sobere verkooporganisaties hebben het kantoorgebouw vaak in eigendom. De sobere 
verkooporganisaties vergelijken hun ideale kantoor met de volgende groepen automodellen: 
1. Volkswagen Passat, Opel Vectra, en Renault Laguna 
2. Fiat Seicento, Ford Siesta en Honda Civic. 

Daar waar productie en administratie de boventoon voeren, vormen relatief oudere en 
laagopgeleide medewerkers de meerderheid van het personeelsbestand. Deze medewerkers vormen 
de binnendienst. Zij hebben een meer traditionele kijk op het leven; zien het gezin als hoeksteen van de 
samenleving. De meer verkoopgeorienteerde medewerkers zijn jonger en middelbaar opgeleid. Deze 
medewerkers vormen de buitendienst. Zij houden er meer een moderne kijk op het leven na. Zij 
ontlenen aan hun werk status en zoeken de daarbij behorende gadgets, zoals een auto van de zaak, 
laptop, mobiele telefoon, et cetera. Hun focus ligt oak meer internationaal. Het aantal feitelijke uren die 
zij in kantoorgebouw doorbrengen is relatief klein. 

188 C.P.Claus 



Kantoorsegmenten 

10.6.2 Kantoorbeleving 
Financiele en operationele factoren spelen voor de sobere verkooporganisaties een belangrijke 

rol bij keuze van een nieuw kantoorgebouw. Enerzijds financieel om de productie te verhogen. Met 
betrekking tot het kantoorgebouw ligt de focus op reductie van de kosten. Anderzijds operationeel om 
de logistiek te optimaliseren. Factoren op het gebied van personeel , identiteit en imago zijn van 
ondergeschikt belang. De identiteit van de locatie is bijvoorbeeld niet belangrijk, maar wel de 
bereikbaarheid van de locatie voor af- en aanvoer van goederen. 

Locatie 

• Bereikbaarheid per auto 

• Bereikbaarheid per OV 

• Voorzieningen in omgeving 

• Ligging bij andere kantoren 

Functie 

• Kantoor is ontmoetingsplek 

• Kantoor is werkplek 

• Kantoor is opleidingsplek 

• Voorzieningen in kantoorgebouw 

• Vaste plekken 

Uitstraling 

• Extravert I prominent 

• Uniek I eigenheid 

• Zakelijk I statig 
I 

• Luxe materialen 

• Kantoor in eigendom 

-100% -80% -60% 

Locatie: 
• Pionierslocatie 
• Niet parkachtig 
• Niet stedelijk 
• Niet per se goed bereikbaar met openbaar 

vervoer 
• Geen voorzieningen in de omgeving 
• Geen andere organisaties met goede naam 

gevestigd 
• Geen vergelijkbare organisaties gevestigd 

Exterieur kantoorgebouw: 
• Lijkt niet op een kantoorgebouw 
• Eigendom 

10.6.3 Bedrijfsstijl 

I 

[ 

CJ 

c::::i 
I 

• 

I 

Cl 

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

' • ' - I. : 

• Geen speels gebouw 
• Geen statig gebouw 
• Geen uitnodigend gebouw 
• Imago niet ontleent aan kantoorgebouw 

lnterieur kantoorgebouw: 
• Eigen werkplek; mensen hechten waarde aan 

eigen territorium 
• Eigen werkplek; mensen gedijen het beste in een 

vaste structuur 
• Eigen werkplek; mensen kunnen zich daardoor 

beter concentreren 
• Geen variaties aan ruimtes qua grootte en sfeer 

De sobere verkooporganisaties bestaan uit relatief veel kleine bedrijven. De meeste hebben 1 
vestiging en minder dan 20 werknemers in dienst. Veel van deze kantoororganisaties bevinden zich in 
een groeifase door autonome groei. Een deel van de sobere verkooporganisaties zijn jong en 
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gemiddeld opgeleid en een ander deel is relatief oud en lager opgeleid. Bij de sobere 
verkooporganisaties zijn tevens twee soorten werknemers werkzaam. De ene groep behelst de 
verkopers die veel onderweg zijn of thuiswerken. Ze verkopen goederen en zijn niet kennisintensief 
bezig. Het gaat om degelijke producten zonder emoties. Deze 'salesmensen' genieten ervan om van 
klant naar klant te gaan en 'producten aan de man te brengen'. Zij moeten daarom representatief zijn 
en krijgen een auto, laptop en andere gadgets 'van de zaak'. Hier zijn deze extrinsieke werknemers 
trots op. In tegenstelling tot de uitstraling van het kantoorgebouw, streven zij als persoon naar status en 
erkenning. De andere groep werknemers zijn de mensen die op kantoor blijven en bezig is met de 
administratie en de productie. Met behulp van het 7S-model van McKinsey wordt deze organisatie 
typologie als volgt getypeerd: 

• Strategie: zoveel mogelijk marktgericht 
• Structuur: 
• Systeem: 
• Staf: 
• Skills: 

plat met veel autonomie voor de werknemers 
afhankelijk van de skills van de werknemers 
hoog opgeleid en gemotiveerd 
specialistische vakkennis 

• Stijl: 
• Shared values: 

Kenmerken bedrijf" 
• Verkoopintensief 

voorbeeldgedrag en delegeren 
professionaliteit van de organisatie 

• 'Wij'-gevoel minder belangrijk 
• Veranderingsgezind 
• lmpulsief 
• Handelsgeest 
• Eenvoud 

Verlangen naar erkenning en waardering 
Consumptie- en vermaakgericht 
Technologie-minded 
lmpulsief en avontuurlijk 
Vrijheid behouden 
Centrale drijfveer 
I nkomensverbetering 
lndividualistisch • lndividueel 

• Binnendienst: 

Kenmerken personee/: 
• Buitendienst: 

Excentriek gemotiveerd 
Materialistisch 
Carriere maken 
Statusgevoelig 
Handelsgeest 
Vrij zijn van traditie en plichten 
Open staan voor vernieuwing en verandering 
Internationale orientatie 

10. 7 lngetogen conservatieven 

Verlangen naar autoriteit en regels 
Verlangen naar erkenning en waardering 
Conformistisch en risicomijdend 
Regelmaat 
Consumptie- en vermaakgericht 
Materialistisch 
Statusgevoelig 
T echnologie-minded 
Zekerheid 
lnkomen en uitdaging 

Tot de ingetogen conservatieven behoort 6% van de kantoororganisaties. 

10. 7.1 Typering 
lngetogen conservatieven vertegenwoordigen kantoororganisaties die opereren in de meer 

traditionele kennisintensieve dienstverleningssector. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld ~ 

kleine en middelgrote notariskantoren, accountants, ambassades/consulaten, belastingadviseurs en 
private banken. Voorbeelden van bekendere bedrijfsnamen zijn FGH-bank, FMO en Bouwfonds. 
Degelijk, conservatief, statig en daarmee relatief stijf. Ze zijn niet extravert maar hebben wel een ~ 
degelijke uitstraling. Ze verkopen hoogwaardige kennis. Je gaat er naar toe omdat iemand in je netwerk 
je erop heeft gewezen. De omgangsvormen zijn formeel, zowel richting clienten als bij het personeel ~ 

onderling. lngetogen conservatieven zijn geworteld in de regio. Ze zijn vaker lokaal georienteerd en 
hebben in het algemeen geen 'grote namen'. Clienten en personeel bevinden zich vaak in de nabije 
omgeving. Het merendeel van de ingetogen conservatieven ontvangt geen klanten. ~ 
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lngetogen conservatieven zoeken niet zozeer de binnenstad op, eerder de randen van de stad. 

Bereikbaarheid is minder een issue voor deze organisaties, wel stelt men prijs op voldoende 
parkeerplekken. De kantoorgebouwen vallen niet op, maar dienen wel statigheid en doelmatigheid uit te 
stralen. lngetogen conservatieven willen graag 'betrouwbaarheid' uitstralen. De voorkeur gaat daarbij 
uit naar bestaande gebouwen. De ingetogen conservatieven hebben geen behoefte aan een 
indrukwekkend of hightech gebouw. De naam van de organisatie staat wel prominent op de voorgevel. 
In veel gevallen hebben ingetogen conservatieven het kantoorgebouw in eigendom. De ingetogen 
conservatieven vergelijken hun ideale kantoor met de volgende groepen automodellen: 
1. Opel Astra, Mitsibushi Carisma en Volkswagen Bora 
2. Fiat Seincento, Ford Siesta en Honda Civic 
3. Alfa Romeo 156, BMW X5 en Chrysler PT Cruiser. 

10.7.2 Kantoorbeleving 
Ook het interieur kenmerkt zich door doelmatigheid en soberheid. Het gebruik van dure 

materialen past niet bij ingetogen conservatieven en de aard van de medewerkers. Ze wi llen zich niet te 
duur voor doen. De doorgaans hoogopgeleide medewerkers ender de ingetogen conservatieven 
kenmerken zich door een traditionele kijk op het leven. In de kantoorgebouwen van ingetogen 
conservatieven wordt hard gewerkt, maar niet meer dan nodig is. Het gezin verdient immers ook 
aandacht. Zij passen prive dezelfde doelmatigheid en soberheid toe die zij ook op het werk hopen te 
vinden; "doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg". Wei zou in hun ideale kantoorgebouw 
kinderopvang zeer welkom zijn. Omdat het om specialistische werkzaamheden gaat, hebben vaste 
werkplekken de voorkeur. 

Locatie 
• Bereikbaarheid per auto 

• Bereikbaarheid per OV 

• Voorzieningen in omgeving 

• Ligging bij andere kantoren 

Functie 
• Kantoor is ontmoetingsplek 

• Kantoor is werkplek 

• Kantoor is opleidingsplek 

• Voorzieningen in kantoorgebouw 

• Vaste plekken 

Uitstraling 
• Extravert I prominent 

• Uniek I eigenheid 

• Zakelijk I statig 

• Luxe materialen 

• Kantoor in eigendom 
-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Bij de keuze van een kantoorgebouw zijn financiele en operationele factoren voor de ingetogen 
conservatieven belangrijker dan factoren op het gebied van identiteit, imago en personeel. Zij hechten 
veel waarde aan operationele factoren om dat zij het belangrijk vinden om een overzichtelijke structuur 
te creeren en zelf de regie over huisvestingsprocessen te voeren. De nadruk ligt op financiele factoren 
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omdat zij het belangrijk vinden om concurrentievoordeel te creeren en rendementsverhoging op 

vastgoed te behalen. De ingetogen conservatieven streven minder naar een zo hoog mogelijke 

bezettingsgraad. 

Locatie: Vervolg exterieur gebouw: 

• Geen stedelijke uitstraling • Geen indrukwekkend gebouw 
• Geen high tech gebouw • Niet perse goed bereikbaar met auto en 

openbaar vervoer • Eenvoudige materialen; niet te duur voor doen 
• Voldoende parkeergelegenheid 

lnterieur kantoorgebouw: 

Exterieur kantoorgebouw: • Vaste werkplekken; zien geen voordelen in 
• Historisch gebouw 
• Statig gebouw 

flexplekken 
• Kinderopvang aanwezig 
• Geen open indeling • Uitnodigend gebouw 

• Imago ontleent aan kantoorgebouw 
• In eigendom 

• Geen representatieve ruimte aanwezig voor 
ontvangst grote groepen 

• Bestaande bouw 
• Niet afwijkend van andere gebouwen in 

omgeving 

10.7.3 Bedrijfsstijl 

• Geen loungeruimte aanwezig 

De kantoororganisaties binnen de ingetogen conservatieven zijn gemiddeld tot groat in 
omvang. De meeste kantoororganisaties hebben 2 vestigingen en er werken 100 tot 200 werknemers 

per vestiging. Veel van deze kantoororganisaties bevinden zich in een consolidatiefase. De ingetogen 

conservatieven kenmerken zich door een platte organisatiestructuur. Elke werknemer is specialist in 

zijn vak en I of takenpakket. Het personeel is relatief oud (ouder dan 45 jaar) en ervaren. Ze warden 

nauwelijks tot niet aangestuurd. Ze zijn individueel met kennisintensieve werkzaamheden bezig. Veel 

werknemers zijn niet goed op de hoogte van de werkzaamheden van hun collega's. Oak van elkaars 

prive-leven weten zij weinig. Ze werken van 9 tot 5 en gaan dan weer snel terug naar hun gezin thuis. 

Werken betekent voor hen 'brood op de plank'. Met behulp van het 7S-model van McKinsey wordt deze 

organisatietypologie als volgt getypeerd: 

• Strategie: 
• Structuur: 
• Systeem: 
• Staf: 
• Skills: 
• Stijl : 
• Shared values: 

Kenmerken bedrijf: 

top hoofdlijnen, per business unit variatie 
decentralisatie 
formele netwerken, binnen business unit variatie mogelijk 
afhankelijk van de business unit 
marktgericht opereren 
afhankelijk van de divisievorm van de business unit 
het gemeenschappelijke van de totale divisie 

• Solid air 
• Platte organisatiestructuur • Acceptatie van autoriteit en regels 
• Kennisintensief • Plichtsbesef 
• Taakgericht • Orde, regelmaat en discipline 
• lndividueel • Risicomijdend 
• Lokaal georienteerd • Sober en spaarzaam 
• lngetogen • Gericht op passief vermaak 
• Formeel • Ondergeschikt aan gezinsleven 
• Traditioneel • Orientatie op gelijkgestemden 

• Hechten aan 'vermeende' etiquette 
Kenmerken personeel: • Ervaren 
• Traditioneel • Form eel 
• Harmonieus • Oud 
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Kantoorsegmenten 

10.8 Maatschappelijke dienstverleners 

Tot de maatschappelijke dienstver1eners behoort 13% van de kantoororganisaties. 

10.8.1 Typering 
De maatschappelijke dienstverleners vertegenwoordigen kantoororganisaties die veel prioriteit 

geven aan het faciliteren van de sociale interactie tussen de werknemers. Veel van de 
maatschappelijke dienstver1eners zijn echte overheidsinstellingen zoals ministeries, stichtingen, 
verenigingen, provinciale overheidsinstellingen, waterschappen, zorginstellingen, maar ook organisaties 
als Kadaster en FNV. Maatschappelijke georienteerde organisaties passen in dit plaatje. Het zijn vaker 
non-profit organisaties. De interne communicatie is belangrijker dan de externe communicatie. Zij zien 

hun kantoorgebouw als een belangrijke ontmoetingsplek. 
Deels bevinden maatschappelijke dienstver1eners zich in het centrum van de stad (bijvoorbeeld 
ministeries en provinciehuizen). Bereikbaarheid met open baar vervoer is hier uiteraard van belang. 
Andere vertegenwoordigers van de maatschappelijke dienstverleners bevinden zich vaak aan de rand 
van de stad, Hier is de bereikbaarheid met de auto, de nabijheid van snelwegen en parkeer 
mogelijkheden belangrijk. Voorzieningen zoals winkels en horecagelegenheden zijn meegenomen, 
maar geen absolute must. Maatschappelijke dienstver1eners geven de voorkeur aan huur boven 
eigendom. De maatschappelijke dienstver1eners vergelijken hun ideale kantoor met de volgende 
groepen automodellen: 
1. Opel Astra, Mitsubishi Carisma en Volkswagen Bora 
2. Nissan Almera, Skoda Fabia en Fiat Punta. 

9.1.1 Kantoorbeleving 
Voor de maatschappelijke dienstverleners heeft het kantoorgebouw geen toegevoegde waarde 

als het om externe beeldvorming gaat. De interne focus daarentegen is alles waar het om draait. Het 
kantoor als ontmoetingsplek is bij wijze van spreken tot dogma verheven. Maatschappelijke 
dienstver1eners gaan voor een ruime indeling van het kantoor, afwisseling in groottes van de kamers, 
ontmoetingsruimtes en open ruimtes om de samenwerking tussen collega's te maximaliseren. 
Flexplekken passen eveneens in dit concept. Het gebruik van hoogwaardige materialen is niet zozeer 
gebruikelijk, enerzijds omdat daar geen belang aan wordt gehecht, anderzijds omdat sommige 
maatschappelijke dienstver1eners zich dit gezien hun publieke functie niet mogen permitteren. Vanuit 
maatschappelijk oogpunt zijn zij geneigd duurzame materialen te gebruiken. De werknemers van de 
maatschappelijke dienstver1eners zijn geen extraverte carrierejagers. Maatschappelijke relevantie en 
engagement hopen zij in hun werk te vinden en ook te geven. Producten en diensten warden samen 
gemaakt, niet zelden door mensen met expertise op verschillende terreinen en deze interactie moet ook 
door het kantoorgebouw mogelijk worden gemaakt. 

Locatie: 
• In nabijheid van treinstation 
• Voorzieningen voor dagelijkse boodschappen 

aanwezig 
• Vergelijkbare organisatie gevestigd 

Exterieur kantoorgebouw: 
• Duurzame materialen in kader van 

maatschappelijk ondernemen 
• Niet afwijkend van andere gebouwen 
• Niet prominent in omgeving 
• Geen spraakmakende architectuur 
• Geen indrukwekkend gebouw 
• Geen kantoorgebouw in eigendom 
• Imago niet ontleent aan kantoorgebouw 

ID: 0474332 

lnterieur kantoorgebouw: 
• Primair een ontmoetingsplek 
• Niet primair een werkplek 
• Open indeling; hierdoor ontstaat maximale 

samenwerking 
• Flexplekken; werknemers komen zo makkelijker 

met elkaar in contact 
• Flexplekken; door keuzemogelijkheden stimuleer 

creatieve processen 
• Geen eigen werkplek; zien geen voordelen in 

vaste werkplekken 
• Loungeruimte aanwezig 
• Geen ruimere werkplekken voor mensen met een 

hogere status 
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I ' Locatie D • Bereikbaarheid per auto 

Bereikbaarheid per OV 
D • 

:· . .; 

• Voorzieningen in omgeving 
I "·· ...... -.- -~ .- ·.·•,. _, .. _,-. ., .,. 

• Ligging bij andere kantoren 

Functie ,. ,. ? 

• Kantoor is ontmoetingsplek 
•:. 1 

• Kantoor is werkplek 

• Kantoor is opleidingsplek 
I · .. ·- "'' ~. 

• Voorzieningen in kantoorgebouw 
~ 

• Vaste plekken 

Uitstraling " .; . ··-·· •; .. 
• Extravert I prominent ,,_.,. .. ·-
• Uniek I eigenheid ,..,,,, . ... , 

• Zakelijk I statig 
" 

,., 
·-~ -

Luxe materialen 
I 

• . ._,_ ....... ~. "' . ... 

• Kantoor in eigendom 
-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

• t I• ~· ,,, ...... _......_~ 

""'""" 

Factoren op het gebied van personeel spelen voor de maatschappelijke dienstverleners een 
belangrijke rol bij keuze van een kantoorgebouw. Net als de bureaucratische functionelen zijn de 
secundaire arbeidsvoorwaarden op het gebied van sociale voorzieningen goed geregeld. Verder vinden 
zij het belangrijk om een inspirerende werkomgeving te creeren voor hun werknemers en een levendig 
kantoor dat meer is dan een werkomgeving. Financiele factoren spelen ook een belangrijke rol bij de 
keuze van een kantoorgebouw. Dit vinden zij belangrijk vanuit het oogpunt van kostenreductie. 
Maatschappelijke dienstverleners streven echter minder naar een zo hoog mogelijke bezettingsgraag. 
Ze zijn minder spaarzaam met betrekking tot het interieur van het kantoorgebouw, aangezien het 
gebouw als een belangrijke ontmoetingsplek en comfortabele werkplek dient te functioneren. 

10.8.2 Bedrijfsstijl 
Maatschappelijke dienstverleners zijn vaak grote kantoororganisaties. De meeste organisaties 

hebben meer dan 10 vestigingen of 5 tot 1 O vestigingen. In het kantoorgebouw zijn meer dan 500 
mensen werkzaam. Deze kantoororganisaties bevinden zich met name op de nationale markt. Veel van 
deze kantoororganisaties bevinden zich in een groeifase, zowel door autonome groei als door 
overname. Er is geen leeftijds- of opleidingsklasse oververtegenwoordigd bij de maatschappelijke 
dienstverleners. Het zijn mensgerichte kantoororganisaties. Als ze op kantoor zijn, zoeken de 
werknemers elkaar veel op. Er heerst een duidelijke overlegcultuur. Tevens heerst er een informele 
sfeer in het kantoorgebouw. Het 'wij'-gevoel' is belangrijk voor de maatschappelijke dienstverleners. 
Maatschappelijke dienstverleners werken veel parttime en zijn vaak in overleg. Daarom zijn flexplekken 
voor deze kantoororganisaties een uitkomst. Zowel het management als personeel staat open voor 
flexplekken. Met behulp van het 7S-model van McKinsey wordt deze organisatietypologie als volgt 

~~: 4 
• Strategie: gericht op innovatie 
• Structuur: organisch en gedecentraliseerd 
• Systeem: afstemming tussen teams 
• Stat: hoog opgeleide specialisten in teams 
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• Skills: innovatief probleemoplossend 
• Stijl: taakgericht en zeer decentraal, macht ligt bij experts 
• Shared values: grensverteggende innovatie 

Kenmerken bedrijf: • Sociaal 
• Introvert • Reflectief en kritisch 
• Niet statusgevoelig • Solida·ir en tolerant 
• Mensgericht • lnternationaal ge"fnteresseerd 
• lnformeel • Planmatig 
• Platte organisatiestructuur Collectief • Principieel 

Kenmerken personeel: 
• Mobiel 
• lmmaterieel 

• Niet consumptie- en vermaakgericht 
• Maatschappelijk nuttig zijn 
• Balans zoeken tussen werken en prive-leven 
• Sober 
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Bijlage 11: Winkelsegmenten 

11.1 Winkelgebieden 

Oat niet alle winkelgebieden hetzelfde zijn spreekt voor zich. Wei kan er, op basis van een 
aantal karakteristieken zoals omvang en functie, een typologie worden samengesteld. In het kort gaat 
het om centrale en ondersteunende winkelgebieden. Een centraal winkelgebied is het grootste 
winkelcentrum in een woonplaats. hieronder worden de binnensteden, hoofdwinkelcentra en 
kernverzorgende centra gerekend. De ondersteunende winkelgebieden zijn ondergeschikt aan het in 
dezelfde woonplaats gelegen centrale winkelgebied. Het gaat hier om stadsdeelcentra, wijk- en 
buurtcentra. In deze bijlage zal per winkelgebied een korte toelichting worden gegeven. Het betreffen 
hier in tegenstelling tot in hoofdstuk 7 en 8 alle volgens het Retailhandboek 14 te onderscheiden 
winkelgebieden. In hoofdstuk 7 en 8 zijn namelijk alleen de eerste acht, voor binnenstedelijke 
(her)ontwikkeling relevante, gebieden benoemd. 

11.1.1 Centraa/ winkelgebied; Binnensteden (>400 verkooppunten) 
Er zijn 17 winkelgebieden die tot de categorie binnensteden gerekend kunnen worden, 

voorbeelden hiervan zijn het centrum van Amsterdam en Maastricht. Gemiddeld genomen worden hier 
600 winkels aangetroffen en omvat het winkelvloeroppervlak meer dan 108.000 m2. Bijna 50% van het 
aantal winkels betreft mode- en luxe-aanbod, de beeldbepaler van de binnensteden. Op relatief grote 
afstand volgen vervolgens de branches in-en-om het huis en vrije tijd. De warenhuissector doet vooral 
van zich spreken als naar het winkelvloeroppervlak gekeken wordt. Gemiddeld zijn er 3 warenhuizen in 
de binnensteden (in ieder geval een Hema en V&D). 

Binnensteden 

• Levensmiddelen 

o Persoonlijke verzorging 

• Warenhuizen 

• Mode en luxe 

CJ Vrije tijd 

o In-en-om het huis 

o Overige detailhandel 

10.1.1 Centraa/ winkelgebied; Hoofdwinkelgebieden (100-400 verkooppunten) 
Het aantal hoofdwinkelcentra in Nederland bedraagt 124, met een gemiddeld 

winkelvloeroppervlak van bijna 35.000. Onder deze categorie vallen onder andere Den Helder-Centrum 
en Tilburg-centrum. Het aantal winkels en het winkelvloeroppervlak zijn afgenomen, maar doordat het 
oppervlak minder snel afneemt, vindt er schaalvergroting plaats in deze winkelgebieden. Ook in de 
hoofdwinkelcentra is de modesector prominent aanwezig. Verder zijn de branches in-en-om het huis en 
levensmiddelen in ruime mate aanwezig. Het aantal warenhuizen is iets afgenomen ten opzichte van 
vorigjaar. 

•'~ 
• Levensmiddelen 

o Persoonlijke verzorging 

• Warenhuizen 

Hoofdwinkelgebieden • Mode en luxe 

o Vrije tijd 

o In-en-om het huis 

o Overige detailhandel 

14 Bron: Retail handboek 2005, Locatus, Woerden, februari 2005 
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Winkelsegmenten 

10.1.2 Centraal winke/gebied; Kernverzorgende winkelgebieden groot ( 50-100 winkels) 
Hiervan ligt het aantal op 154, waaronder Boxtel-Centrum en Oegstgeest-Centrum. Deze 

winkelgebieden hebben gemiddeld 71 winkels en bijna 13.000 m2 winkelvloeroppervlak. Deze centra 
hebben een ander karakter dan de hoofdwinkelcentra. Het belang van de dagelijkse aankopen is hier 
veel groter. Dit blijkt uit het grotere aandeel levensmiddelen. Daarnaast blijft de mode en luxebranche 
belangrijk aandeel behouden. 

Kernvenorgende 
winkelgebieden groot 

, ___ 
• Levensrriddelen 

D Persoonlijke verzorging 

• Warenhuizen 

• Mode en luxe 

D Vrije tijd 

o In-en-om het huis 

o Overige detailhandel 

10.1.3 Centraal winke/gebied; Kernverzorgende winkelgebieden klein (<50 winkels) 
Dit zijn er 627, met gemiddeld 19 winkels en een winkelvloeroppervlak van ruim 3.200 m2. Het 

centrum van Abcoude en Renesse vallen in deze categorie. Dagelijkse goederen vinden we hier 
verhoudingsgewijs meer dan in de grote kernverzorgende gebieden. Dit is echter vooral een gevolg van 
de mindere draagkracht in deze winkelgebieden voor de niet dagelijkse goederen. Veel van deze centra 
zijn ook het enige centrum in de woonplaats. 

Kernvenorgende 
winke/gebieden klein 

• Levensrriddelen 

o Persoonlijke verzorging 

• Warenhuizen 

• Mode en luxe 

o Vrije tijd 

o In-en-om het huis 

o Overige detailhandel 

10.1.4 Ondersteunend winke/gebied; Stadsdee/centra (>50 verkooppunten) 
Van deze gebieden zijn er 91 in totaal. Er is hier een tweedeling kenbaar tussen nieuwe 

planmatige ventra zoals Helftheuvel passage in 's Hertogenbosch en "oude stijl" centra zoals Leyweg te 
Den Haag. Het gemiddeld aantal winkels voor dit type winkelgebied is 89 en de gemiddelde omvang ligt 
iets boven de 12.700 m2. Opvallend is de, in vergelijking met andere type winkelcentra, kleine 
winkelomvang. Niet elk stadsdeelcentrum heeft een warenhuis binnen zijn gelederen. De oude 
stadsdeelcentra hebben veelal kleine panden en kunnen moeilijk een warenhuis herbergen. 

Stadsdee/centra , ____ 

JD: 0474332 . 

• Levensrriddelen 

o Persoonlijke verzorging 

• Warenhuizen 

• Mode en luxe 

D Vrije tijd 

D In-en-om het huis 

o Overige detailhandel 
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10.1.5 Ondersteunend winkelgebied; Wijkcentra groot (25-50 verkooppunten) 
Er zijn 134 grote wijkwinkelcentra met gemiddeld 33 winkels in de detailhandel en met ruim 

5.000 m2 winkelvloeroppervlak. Voorbeelden van grote wijkwinkelcentra zijn Brusselse Poort te 
Maastricht en Crabbehof te Dordrecht. De grote groep wijkwinkelcentra kent een relatief hoog 
levensmiddelenaanbod. 

In dit type centrum treffen we vaak de landelijk bekende supermarktketens aan. Niet 
verbazingwekkend, gezien de wijkverzorgende functie. Levensmiddelen koopt de consument in het 
algemeen het liefst dicht bij huis. Ook de sector mode en luxe-artikelen voor in-en-om het huis komen 
regelmatig voor in deze winkelgebieden. 

Grote wijkwinkelcentra 

• Levensmddelen 

D Persoonlijke verzorging 

• Warenhuizen 

• rvlode en luxe 

D Vrije tijd 

D In-en-om het huis 

D Overige detailhandel 

10.1.6 Ondersteunend winkelgebied; Wijkcentra klein (10-25 winkels of 5-10 winkels 
met 2 supermarkten) 
Het aantal kleine winkelcentra bedraagt 462, met een gemiddeld aantal winkels van 15 en bijna 

2.300 m2 winkelvloeroppervlak. Ook in de kleine winkelcentra is de levensmiddelenbranche prominent 
aanwezig. Winkelcentra die in deze categorie vallen zijn bijvoorbeeld Parkwijk te Haarlem en 
Goverwelle te Gouda. 

Kleine wijkwinkelcentra • 
' 

• Levensrriddelen 

D Persoonlijke verzorging 

• Warenhuizen 

• rvlode en luxe 

o Vrije tijd 

D In-en-om het huis 

D Overige detailhandel 

10.1.7 Ondersteunend winkelgebied; Buurtwinkelcentra (5-9 winkels met geen of 1 
supermarkt) 
Er zijn 415 buurtwinkelcentra in Nederland met een gemiddeld winkelvloeroppervlak van 1.150 

m2. De belangrijkste speler blijft hier de levensmiddelensector; nabijheid is een belangrijke factor voor 
de consument bij het doen van boodschappen. In-en-om het huis is een branche die ook regelmatig 
voorkomt in buurtwinkelcentra. 

Buurtwinkelcentra 
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• Levensmiddelen 

o Persoonlijke verzorging 

• Warenhuizen 

• Mode en luxe 

o Vrije tijd 

o In-en-om het huis 

D Overige detailhandel 
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10.1.8 Overig winke/gebied; Grootscha/ige concentraties (gemidde/d > 500 m2 en 
minstens 50% van winkelv/oeropperv/ak moet doe/gericht zijn) 
Er warden 128 grootschalige concentraties geteld, met gemiddeld 17 winkels en bijna 23.000 

vierkante meter winkelvloeroppervlak. De branche in-en-om het huis speelt hier de hoofdrol. 
Aanbieders op het terrein van wonen (meubelboulevards) en doe-het-zelf treffen we hier met name 
aan. Ook de nieuwe categorie Grootschalige detailhandelvestigingen (GDV-locatie), bijvoorbeeld 
Alexandrium (Rotterdam) en Megastores (Den Haag), valt hierin. Deze locaties hebben een breder 
aanbod dan meubelboulevards. Op dit moment blijken mode- en luxe artikelen en vrije tijdsartikelen al 
beide 3% van de verkooppunten in te nemen. De toename van deze winkelgebieden gaat echter 
gestaag door. 

Grootschalige 
concentratie 

10.1.9 Overig winkelgebied; Speciaa/ winkelgebied 

• Levensmiddelen 

o Persoonlijke verzorging 

• Warenhuizen 

• fl/ode en luxe 

o Vrije tijd 

0 n -en-om het huis 

o Overige detailhandel 

Winkelgebieden op een uitzonderlijke locatie of winkelgebieden met een speciaal thema 
worden aangemerkt als speciale winkelgebieden Designer Outlet Center in Roermond en Luchthaven 
Schiphol zijn bijvoorbeeld in deze categorie opgenomen. 

Speciaa/ winkelgebied 

ID: 0474332 

• Levensmiddelen 

o Persoonlijke verzorging 

• Warenhuizen 

• fl/ode en luxe 

D Vrije tijd 

o In-en-om het huis 

o Overige detailhandel 
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11.2 Brancheverdeling 

Gemiddeld aantal wtnkels per type wtnketgebied- en branchegroep - -

Tp Wmlce/gebl«I 

Ce';S:,;;::/'1ebieden _ 

L oofdwinl<elgebied : 
I emverz01gend centrum groct _ 1

1 ~ emverz01gend centrum kJein _ 

76.6 
~.5 
14,2 
5,4 

r2ndersteunende winl<~n ! 
~ t sre<tsdeebnrnnn 1 -22. 1 
L_kWtJ<centrum groot ___ _ _ _ J 10,4 

I Wtj<centrum li_"!_n _ _ ; 6, 7 
_ Buuttcentrum ~ 1 
; -<:Mrige winl<e~n- -
. - f Grootechalige conc8d1at;. 
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&,9 

26,7 
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~ • i ~ 
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i t I t i 
-- 2,8 ""'[" )fg,2 

1;, 82,0 
81,6 
21,8 
8,1 
1,0 

110.8 
~.1 
14.1.. 
(9 

0,0 21,1 

o.o '·" 
0,3 
0.1 
0.0 
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Gemlddeld vloeroppervlak per type-winkelgebled en branchegroep 
Blenche · 
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' 
°' -~ ( 

~ .I 
~ 

I 

=' 

i ~ .I j j .. 
Tp Wlnhelgebled r =' c:: • 'i i i 

'I ... J • ~ ~ r 1 ' -c:: 

I "II c:: ]. I • j ,. I i • ·r ,. 
~ I I i :~ ! .s 'i 3 ~ 

- ! 
~ :::. 

J:!::".;"""""'" L _ · _, I 
i 7.38'1 fJ.007 I 1D..426 115.189 44.170 13.084 21.001 

, Hoofdwnl<elgebied- l ~.559 ~~1 . 276 _) _5.835 , -2.;64 13.102 3.481 7.490 
Kemwrz01gend centrum groct I 3.086 664 ; 3.150 441 4.00Q 1.104 3.1M I Kemverz01gend cenlrum /<.fem r 1.132 :- 101 ]"' '-~ 20 618 110 970 

Ondersteunende winl<elgebieden 

~ S!""""'"""""" 3.340 627 3.9&7 5M 
Wtj<centrum grool 1.080 324 2.:114 3Q 

Wtj<centrum Ii/Bin 1.283 151 tMO 2 
Buuttcentlum - -- - i 688 TO 751 2 

· <:Mrige winl<.eig.~.,, 
· I Grootechalige concnrat;. 466 32 ., 
~- ' ~~~~ 815 123 513 
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Winkelsegmenten 

Brancheverdellng naar-winkelvloeroppervlak per type wlnkelgebled 
·- Branche - · · · 

Type Winkelgebied 

OI 
.!;; 

~ 
i:: t! JI 
..! ~ ·~ 
{l ~ ii 

l i ! 
. ! &'. ~ . 
~Centrale-winkelgebieden · 1· ·· ·· : • 

m
innenstad · ·· ·· 6,8 % · 2;8% -'. 9,6 'Iii. ' 13,9 % 
ootdwinkelgebied · . · · · : 13;3 % _ ·~-3. 7-_% _; 17.0 'Iii ··a.o % 

ernverzorgend centrum grO'l!_~ 24,3 %1-5.?. ~. ; 29,5 'Iii 3,5 % 
. ernverzorge!!.d centrum klein _ ~- 35.· 1.% I ··6,_1 % : 41,2 'iii 0,6 % 

Ondersteunende winkelgebieden 
1 

f 
Stadsdeelcentrum -·-- ~ ·· .. - ~·: 26,3%_f 4,9 % i 31,2 'iii 4,4 % 
Wij<.centrum groot 38,5 % i 6,3 % 44,8 'Iii 0,8 % 

·1 Wij<.centrumklein · ·-- 49,2% '! 6,0% 55,J 'Ai 0,1% 
i Buurtcentrum 59,5 % 6, 1 % 65,6 'Ai 0,2 % 

, Overige winkelgebieden · 

l Grootschalige concentratie 2,0 % 0, 1 % 
i Speciaal winkelgebied ·---· 14,0 % 16, 1 % 

11.3 Standkwaliteit winkellocaties 

1 - ,- -r·-- -· .. 
~ 

Cl> 
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~ lb 
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~ :::. 

·~ ~ 
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""' -a; ~ 
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~ 

41,1 % 12,IJ % 
40,1 % 10,1.% 
31,5% 8,7% 
21,0% 5,3% 

JI -=' i '11 
f ~ ;s 

I 11 
"E 
"I 'ii 
II ! 'S 
I-

Naast een verdeling in winkelgebieden, worden er binnen de grotere winkelgebieden ook nog 
eens diverse standkwaliteiten onderscheiden. Winkelstraten hebben een hogere of lagere standkwaliteit 
naar mate ze meer of minder bezoekers weten te trekken. 8ij het in kaart brengen van standkwaliteiten 
wordt uitgegaan van het drukste punt in een centrum. Dit punt wordt op 100 gesteld. De standkwaliteit 
verhoudt zich in een bepaalde mate tot het huurniveau. Voor de karakteristieken geldt veelal de 
opdeling van winkelgebieden in A 1, A2, 81 , 82 en C locaties. Het gaat hier om een hierarchie 
gebaseerd op geografische situering ten opzichte van het centrum en de passantenstromen 15

. 

11.3.1 A 1-/ocaties 
Gebieden of winkelstraten met de hoogste bezoekersaantallen, uitgedrukt in een index lopend 

van 100 (= drukste punt gemeten over de volle breedte van de straat) tot 75. Kenmerkend is een 
voetgangersdomein, omzoomd met een zeer hoge concentratie winkelareaal en de aanwezigheid van 
grootschalige landelijk bekende publiekstrekkers. Modezaken, schoenen- en lederwarenzaken en 
warenhuizen leggen hier belslag op meer dan 75% van de winkelvloeroppervlakte 

• Gelegen in sterk geconcentreerd winkelgebied tussen de belangrijkste magneten zoals 8ijenkorf, 
V&D en Hema 

• Voetgangersgebied 
• Tweezijdige bewinkeling 
• Landelijk opererende filiaal- en franchisebedrijven, veel schoeisel en kleding (parfumerieen en 

drogisten in opkomst). 

15 Bron: Winkellocaties in beweging, W. V.M. van Rijt-Veltman; N.J. Sipma, HBO, Zoetermeer, oktober 2004 
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Bij/age 11: Winkelsegmenten 

11.3.2 A2-/ocaties 
Gebieden of winkelstraten met een drukte-index van 50-75. Modezaken, schoenen- en 

lederwarenzaken zijn met 55 % van de winkelvloeroppervlakte nag steeds dominant aanwezig. 
Landelijk en regionaal opererende filiaal- en franchisebedrijven manifesteren zich hier nadrukkelijk. De 
leegstand is redelijk (5-7%). 

• Direct aansluitend op A 1-locatie 
• Aaneengesloten aan twee zijden 
• Filiaal- en franchisebedrijven, veel schoeisel en kleding, oak gespecialiseerde foodzaken 

11.3.3 81-/ocaties 
Gebieden of winkelstraten met een drukte-index van 25 tot 50. De filiaal- en franchisebedrijven 

domineren hier niet meer het beeld. Driekwart van de winkels is hier in handen van zelfstandige 
ondernemers. De branches textiel en schoeisel nemen 40% van de winkelruimte in. Horeca, 
dienstverlening en baliefuncties warden oak aangetroffen. 

• Aansluitend op het hoofdwinkelbestand in de voetgangersgebieden 
• Weinig subtrekkers, weinig franchise- en filiaalbedrijven 
• Textiel en schoeisel (a.a. discount), huishoudelijke artikelen, elektronica en bijous 

11.3.4 82-/ocaties 
Gebieden of winkelstraten met een drukte-index van 10 tot 25. het gaat vaak om straten met 

veel autoverkeer (of in autoluwe gebieden om de niet-succesvolle doorsteken of pleinen). Grote 
discount-schoenenzaken, sportzaken en supermarkten, alsmede niet-detail handelsvoorzieningen 
warden hier geregeld aangetroffen. De woonbranche is hier met 25-30% het meest dominant aanwezig; 
80% van de winkels is in handen van zelfstandige ondernemers. 

• Aangetakt op een hoofdwinkelstraat 
• Woninginrichtingsector sterk vertegenwoordigd 
• Straat met rijdend verkeer 

11.3.5 C-/ocaties 
Gebieden of winkelstraten met een drukte-index van 5 tot 10. Deze locaties warden 

gekenmerkt door functiemenging, niet-aaneengesloten winkels, branches met een lage 
draagkrachthuur (wonen, dhz, antiek, tweedehands), veel marginaal functionerende winkels, een hoge 
mutatiegraad en hoge leegstand (25%) 

• In de randzone van een winkelgebied 
• Minder aaneengesloten winkelgebied 
• Afwisseling winkels, wonen, werken 
• Woninginrichting, horeca, foodsector, uitzendbureau's 
• Doelbewust bezoek 
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