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Voorwoord 
De tijd is aangebroken om mijn onderzoek af te ronden. Aan de ene kant opgelucht dat 
het voorbij is en ingenieur word, maar aan de andere kant vind ik het oak wel jammer. Met 
veel plezier heb ik mij het afgelopen jaar bezig gehouden met de fitnessbranche en 
contact gehad met fitnessondernemers en andere mensen die actief zijn in deze branche. 
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om deze mensen te bedanken. 

Daarnaast wil ik mijn begeleidsters, Leonie van de Ven en Ingrid Janssen, bedanken voor 
hun enthousiaste manier van sturen en begeleiden. lk heb geluk gehad met zulke 
sportieve begeleidsters. Vervolgens wil ik Thijs Croon bedanken voor de tijd die hij heeft 
vrijgemaakt om mij te helpen met de opzet van mijn onderzoek. 

Tot slot nag wil ik vrienden en familie bedanken voor het meedenken en meelezen. Pap, 
Mam, Veroon en Maarten, jullie hebben mij geweldig geholpen. Meerdere malen heb ik 
stukken van mijn verslag naar jullie gestuurd en kreeg ik deze voorzien van verbeteringen 
en tips van jullie terug . Heel erg fijn dat jullie zo met mij meegedacht hebben. 

Net als in de moderne fitnesscentra, is na een tijd van inspanning, nu de tijd voor 
ontspanning aangebroken. Maar niet voor lang, want over een paar dagen begin ik met 
een nieuwe uitdaging, een nieuwe baan als managementtrainee bij NS Vastgoed , afdeling 
projectontwikkeling. 

Vragen over de scriptie of het onderwerp zijn van harte welkom. 

Mea Westerbeek 

Amsterdam, maart 2005 



Samenvatting 
lnleiding 
Fitness is de afgelopen jaren uitgegroeid tot derde sport van Nederland en de verwachting 
is dat het aantal mensen dat aan fitness doet verder zal toenemen. Door deze 
toegenomen populariteit is de branche op grote schaal veranderd. De branche groeit uit 
van hobby tot bedrijf, waardoor de fitnesscentra grater en multifunctioneler warden. Met 
de groei van de branche neemt de vraag naar inzicht toe. Niet alleen vanuit de 
fitnessbranche zelf neemt de vraag toe, maar ook vanuit de beleggers en 
projectontwikkelaars. 

Dit heeft geleid tot de volgende doelstelling: het opstel/en van een tool om voor een 
gegeven locatie de haalbaarheid van de ontwikkeling van een fitnesscentrum te bepalen. 

Aangezien er weinig literatuur over de fitnessbranche bestaat, is een groot deel van de 
informatie verkregen door het afnemen van interviews. Er zijn fitnessondernemers, 
bouwers, projectontwikkelaars , beleggers, adviseurs en ambtenaren ge"fnterviewd . 

Fitnessbranche 
De fitnessbranche is een jonge branche en groeit hard. In Nederland zijn er bijna 2 
miljoen mensen die aan fitness doen en zijn er ongeveer 1.700 fitnesscentra. Enkele 
toekomstverwachtingen voor de fitnessbranche zijn: 

• Meer fitnesscentra zullen deel gaan uitmaken van een fitnessketen; 
• Meer fitnesscentra zullen multifunctioneler warden, waarbij naast het sporten extra 

aandacht geschonken wordt aan gezondheid, uiterlijk en ontspanning; 
• Er zullen nieuwe doelgroepen aangetrokken warden, waarbij medische 

begeleiding meer nadruk zal krijgen, zoals ouderen, mensen met rugklachten, etc; 
• Fitnesscentra zullen zich differentieren volgens het sterrenprincipe, bekend van de 

hotelbranche, waarbij zowel de kleinere, minder luxe centra als de grotere, luxe 
centra bestaansrecht hebben. 

De vastgoedontwikkeling van fitnesscentra 
Bij het ontwikkelingsproces van fitnesscentra is een verschil te zien tussen de kleine en 
grote fitnesscentra. Bij de kleinere fitnesscentra, die geen deel uitmaken van een 
fitnessketen, verloopt de ontwikkeling van nieuwe fitnesscentra zonder professionele 
begeleiding, waardoor het proces langer duurt. Met professionele begeleiding warden de 
projectmanagers bedoeld die het ontwikkelen van vastgoedobjecten als core-business 
hebben. 

Voornamelijk bij de fitnesscentra die aangesloten zijn bij een keten, verlopen steeds meer 
ontwikkelingsprocessen op een professionelere manier. Veel fitnessketens breiden uit, 
waardoor de fitnessondernemers het ontwikkelen van nieuwe fitnesscentra uitbesteden 
aan professionele partijen. Een voorbeeld van een professionele partij is de 
projectontwikkelaar. Het ontwikkelingsproces, waar de ontwikkelaar bij betrokken is, 
bestaat uit de volgende fasen: 

ii 

• Pre-initiatieffase, waarin de ontwikkelingsmogelijkheden warden afgetast; 
• lnitiatieffase, waarin de eerste ideeen over de locatie, product, prijs en doelgroep 

geformuleerd warden; 
• Locatieverwervingsfase, waarbij de locatie kan bestaan uit grond, een te slopen of 

te herontwikkelen object; 
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• Planontwikkelingsfase, waarbij vier onderling samenhangende deelgebieden 
behandeld worden -markttechnische, juridische, financiele en bouwkundige 
planontwikkeling-; 

• Verhuurfase, de laatste fase waarbij de projectontwikkelaar intensief betrokken is ; 
• Realisatiefase, een fase waar de projectontwikkelaar zelf niet intensief bij 

betrokken is, maar waar de projectontwikkelaar wel goed over kan adviseren. 

Door het vergelijken van een ontwikkelproces waarbij de projectontwikkelaar -een 
professionele begeleider- een rol speelt en een traditioneel ontwikkelproces van 
fitnesscentra, wordt duidelijk dat een ontwikkelaar kan bijdragen aan een positieve 
oplossing voor enkele knelpunten : 

• Het vinden van een geschikte locatie; 
• De bestemmingsprocedure, waarbij voornamelijk de tijdsduur cruciaal is; 
• Het voldoen aan de brandveiligheidseisen; 
• Het organiseren van de financiering van het gebouw. 

Naast het uitbesteden van de ontwikkeling van fitnesscentra is te zien dat 
fitnessondernemers overgaan tot het huren van panden in plaats van deze in eigendom te 
hebben. Door te huren is een veel lagere investering nodig, waardoor liquide middelen 
over blijven voor verdere uitbreiding van de fitnessketen. Om fitnessondernemers !anger 
te binden aan een locatie worden fitnesscentra casco + opgeleverd, waarmee de 
constructie en de vaste inrichting van het gebouw bedoeld wordt. De losse inrichting, 
zoals bar, vloerbedekking en apparatuur is voor zorg en rekening van de 
fitnessondernemer. 

De haalbaarheid van fitnesscentra 
Uit de gehouden interviews zijn de randvoorwaarden naar voren gekomen, die de 
haalbaarheid van een fitnesscentrum bepalen. Onderstaand worden deze 
randvoorwaarden opgesomd: 

1 Locatie-eisen 
o Het fitnesscentrum moet goed bereikbaar zijn per auto en fiets; 
o De locatie moet sociaal veilig zijn; 
o Er moeten voldoende potentiele !eden wonen en werken binnen het 

primaire verzorgingsgebied (8 minuten rijden met de auto of fiets). Daarbij 
dient rekening gehouden te worden met de mensen die lid zijn van een 
concurrerend fitnesscentrum; 

o Een minimale parkeernorm van 1 parkeerplaats per 25 !eden. 

2 Passend functioneel concept 
o De faciliteiten moeten afgestemd zijn op de omgeving. Er moeten geen 

faciliteiten aan het fitnesscentrum toegevoegd worden die al in de nabije 
omgeving aanwezig zijn; 

o De grootte van het fitnesscentrum moet aangepast zijn aan het aantal 
leden dat verwacht mag worden; 

o Er moet draagvlak zijn voor de geboden kwaliteit van het fitnesscentrum. 

3 Juridische haalbaarheid 
o Er dient voldaan te worden aan de eisen om de benodigde vergunningen te 

verkrijgen , voor het bouwen en exploiteren van een fitnesscentrum; 
o Een fitnesscentrum moet binnen het bestemmingsplan passen en anders 

moet een vrijstelling of een bestemmingswijziging verkregen worden. 
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4 Financiele haalbaarheid 
o De fitnessexploitant moet bereid zijn de huur te betalen; 
o De belegger moet zijn gewenste BAR kunnen halen; 
o De ontwikkelaar moet het fitnesscentrum kunnen realiseren voor het 

bed rag dat de belegger wil betalen; 
o Er moet voldoende geld zijn om de grand te verwerven . 

5 Bouwkundige haalbaarheid 
o De vloerbelasting moet minimaal 5 kN/m2 zijn; 
o De geplande faciliteiten moeten in de beschikbare ruimte passen; 
o Er moet voldaan warden aan de installatie-eisen; 
o Er gaat een sterke voorkeur uit naar enkele kolomvrije ruimten; 
o De minimale vrije hoogte moet 3 meter zijn, uit kwaliteitsoogpunt gaat de 

voorkeur uit naar een minimale vrije hoogte van 3,5 meter; 
o Er gaat een voorkeur uit naar een centrale ligging van de entree, receptie 

en bar op de begane grand. 

Om de financiele haalbaarheid te kunnen bepalen is een financieel model opgesteld . Voor 
dit model is de financiele haalbaarheid van drie partijen meegenomen en is uitgegaan van 
de volgende situatie: de ontwikkelaar bouwt het fitnesscentrum voor eigen risico en 
verkoopt het aan de belegger, die het op zijn beurt verhuurt aan de fitnessexploitant. Voor 
het model financiele haalbaarheid wordt verwezen naar bijlage 5. 

De beslisboom 
Als tool om te kunnen bepalen of de ontwikkeling van een fitnesscentrum op een gegeven 
locatie haalbaar is, is gekozen voor een beslisboom. Met een beslisboom kan op een 
overzichtelijke manier een besluitvorming tot stand komen. Voor het opzetten van de 
beslisboom, is de volgende indeling aangehouden: 

• Locatie-eisen; 
• Passend functioneel concept; 
• Juridische haalbaarheid; 
• Financiele haalbaarheid; 
• Bouwkundige haalbaarheid . 

De beslisboom is aan het begin van hoofdstuk 5 weergegeven en bestaat uit vijf 
hoofdbeslispunten, die in verschillende stappen doorlopen moeten warden en waar 
continue interactie en onderlinge afstemming moet plaatsvinden. Er is geen sprake van 
een chronologische volgorde voor het doorwerken van de beslisboom. Om deze reden 
warden de verschillende facetten naast elkaar afgebeeld. Voor een haalbaar 
fitnesscentrum moet het antwoord op alle beslispunten "ja" zijn . 

De beslisboom is getoetst op het bestaande fitnesscentrum Vitae in Weert. Aan de hand 
van de bijgestelde beslisboom is bepaald of de ontwikkeling van fitnesscentrum Vivald i op 
de Zuidas in Amsterdam haalbaar is. Vanwege de hoge grandkosten twijfelde men eraan 
of de ontwikkeling van dit centrum financieel haalbaar zou kunnen zijn. Alie punten van de 
beslisboom zijn hiervoor doorlopen en gebleken is dat het fitnesscentrum haalbaar is. 
Doordat er in Amsterdam een functioneel grandprijsbeleid is, blijken de grandprijzen veel 
lager te zijn dan verwacht. Hierbij is ervan uitgegaan dat de belegger een bruto 
aanvangsrendement (BAR) van 8% hanteert. Deze BAR lijkt op deze aantrekkelijke 
locatie realistisch. 
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Aanbevelingen 
Fitness is een jonge branche, mede hierdoor is er nog weinig onderzoek gedaan naar 
deze branche. Dit is het eerste onderzoek in Nederland dat zich richt op fitnesscentra in 
relatie tot vastgoed. Om een compleet beeld te vormen van de randvoorwaarden die de 
haalbaarheid van de ontwikkeling van fitnesscentra bepalen, zijn meerdere facetten 
meegenomen, waardoor het onderzoek zeer breed is geworden. Voor een 
vervolgonderzoek wordt geadviseerd om meer de diepte in te gaan, waarbij gedacht kan 
worden aan: 

• Het onderzoeken en opstellen van standaardprocedures voor het verkrijgen van 
de vereiste vergunningen; 

• Een onderzoek en uitgebreide beschrijving van de installatie-eisen waar een 
fitnesscentrum aan moet voldoen; 

• Het kwantitatief onderzoeken van de grootte van het verzorgingsgebied en het 
percentage dat hiervan lid wordt. 

De meeste fitnessondernemers zijn niet bereid veel inzicht te geven in de financiele 
gegevens. Om een compleet beeld te vormen zijn meer gegevens nodig. Meer openheid 
in de financiele gegevens kan in geval van een goed lopend fitnesscentrum vertrouwen 
wekken bij de kapitaalverschaffers. 
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1. lnleiding 

1.1. Aanleiding 
"Na zwemmen en fietsen is fitness de derde sport van Nederland geworden. 12% van de 
Nederlandse bevolking tussen de 6 en 79 jaar doet aan fitness. De verwachting is dat het 
aantal mensen dat aan fitness doet verder zal toenemen" [1]. 

De aanleiding voor het onderwerp van dit afstudeeronderzoek is drieledig. Ten eerste 
heeft de persoonlijke voorkeur voor fitnesscentra een grate rol gespeeld bij de keuze van 
het onderwerp van mijn afstudeeronderzoek. Als fanatieke sporter is fitness een van de 
sporten die ik het meest beoefen. De studievereniging Service van de opleiding 
vastgoedbeheer heeft in 2002 een excursie georganiseerd naar een grootschalig , luxe en 
multifunctioneel fitnesscentrum. Sinds deze excursie ben ik ge"interesseerd geraakt in dit 
soort centra en is mijn fascinatie blijven groeien. 

Ten tweede is er met behulp van internet, literatuur en interviews inzicht verkregen in de 
fitnessbranche. Enkele kenmerkende aspecten van deze branche, die voortgekomen zijn 
uit de verkregen inzichten , hebben geleid tot de theoretische aanleiding van dit 
onderzoek. 

Ten derde is er een praktische aanleiding, die ontstaan is tijdens de stage bij Trimp & van 
Tartwijk, waar mee gewerkt is aan het project Vivaldi op de Zuidas. Onderstaand wordt 
eerst ingegaan op de theoretische aspecten, vervolgens wordt er ingegaan op het project 
Vivaldi. 

De groei van fitnesscentra, in aantal en oppervlakte 
De sociaal-economische ontwikkelingen in termen van toenemende arbeidsparticipatie en 
een toenemende behoefte aan flexibele tijdsindeling drijft de mens richting sporten 
waarvan ze de organisatie zelf in de hand hebben, individuele sporten dus. Fitness, een 
voorbeeld van een individuele sport, neemt sterk in populariteit toe. 

De ontwikkelingen op het gebied van fitnesscentra zijn groat. Naast het kleine 
sportschooltje om de hoek ontstaan er steeds meer grootschalige en multifunctionele 
centra, waar naast inspanning (o.a. fitness en aerobic) ook ruimte is voor ontspanning 
(o.a. sauna en zonnebank). Fitness is in Nederland inmiddels een lifestyle voor bijna twee 
miljoen mensen [2] . De totale jaarlijkse omzet in de fitnessbranche wordt geschat op € 
800 miljoen. 1 

De fitnessbranche: jong en weinig over bekend 
Er zijn vier redenen waarom er weinig gegevens beschikbaar zijn over de fitnessbranche . 
Allereerst is de fitnessbranche relatief jong waardoor er nog weinig gestructureerde 
informatie over deze markt beschikbaar is. Ten tweede warden fitnesscentra gerund door 
praktijkmensen die het verzamelen van getallen en cijfers als een tijdrovende bezigheid 
zien. Het gevolg is vaak een lage respons bij onderzoeken in de fitnessbranche. 
Daarnaast staan de fitnesscentra vanuit concurrentieoverwegingen nogal sceptisch 
tegenover onderzoek, waardoor het moeilijk is om belangrijke informatie van de "experts" 
los te krijgen. Verder geldt dat instituten als NOC*NSF (Nederlands Olympisch 
Comite*Nederlandse Sport Federatie ), TNO of Universiteiten, waar voorname impulsen 
voor onderzoek vandaan komen hun vizier niet op fitnesscentra hebben gericht. 

1 Heel van, J. , persoonlijke communicatie, 3 mei 2004 
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Vraag naar inzicht in fitnessbranche groeit 
Tien jaar geleden is het eerste volledig commerciele en multifunctionele fitnesscentrum 
van Nederland geopend in Amersfoort. Sindsdien zijn er steeds meer van dergelijke 
centra in Nederland gekomen. 

Met de groei van de fitnessbranche is zij (gedwongen) professioneler geworden [3]. De 
fitnesscentra zijn uitgegroeid van hobby tot bedrijf. De groei van de branche en de grotere 
interesse van de consumenten brengt met zich mee dat de fitnessondernemer moet gaan 
managen. Vanuit de fitnessbranche organisaties neemt de vraag naar inzicht in de 
ontwikkeling en de exploitatie van fitnesscentra toe. 

In de branche groeit het besef dat het in het belang van de branche zelf is om feitelijke en 
cijfermatige informatie te verzamelen . Nederland kent een aantal goed renderende 
fitnessketens. Met name deze bedrijven kunnen door meer openheid in de bedrijfsvoering 
bijdragen aan het bedrijfsmatige imago van de branche. Hiermee wordt de branche 
transparanter, wat tevens meer vertrouwen kan scheppen bij beleggers. 

Project Vivaldi 
Een voorbeeld van een te ontwikkelen fitnesscentrum waar een gedegen 
haalbaarheidsonderzoek bemoeilijkt wordt door de geringe informatie , is het geplande 
fitnesscentrum in Vivaldi te Amsterdam. De praktische aanleiding van dit 
afstudeeronderzoek is ontstaan tijdens een stage bij Trimp & van Tartwijk (T&vT). Tijdens 
deze stage is meegewerkt aan de ontwikkeling van Vivaldi, een multifunctioneel 
deelgebied van de Zuidas in Amsterdam. Orie marktpartijen; Bouwfonds Ontwikkeling, 
ING Real Estate Development en Blauwhoed Vastgoed hebben zich verenigd in een 
Consortium en ontwikkelen samen met de gemeente Amsterdam de plannen voor Vivaldi. 
Het Consortium heeft T&vT als gedelegeerd projectontwikkelaar ingeschakeld om de 
vervaardiging van het schetsontwerp voor het deelgebied "Vivaldi-park" te managen. De 
architect voor het schetsontwerp is "KPF architects" uit Landen. 

Een van de opgaven voor Vivaldi-park is de ontwikkeling van een prestigieus , grootschalig 
en multifunctioneel fitnesscentrum dat binnen het hoge ambitieniveau van de omgeving 
past. Dit centrum moet ruimte bieden voor sport, ontspanning, gezondheid en uiterlijke 
verzorging.2 

Tijdens de ontwikkeling van Vivaldi-park is de vraag ontstaan in hoeverre de realisatie van 
een dergelijk fitnesscentrum op de geplande locatie haalbaar is. Vanwege de hoge 
grondkosten twijfelt men eraan 6f en h6e deze realisatie een positief resultaat kan 
boeken. 

1.2. Probleemstelling 
Aan welke randvoorwaarden moet een locatie voldoen om er een fitnesscentrum te 
kunnen ontwikkelen? 

1.3. Doelstelling 
Het opstellen van een tool om voor een gegeven locatie de haalbaarheid van de 
ontwikkeling van een fitnesscentrum te bepalen. 

2 Voor meer informatie over Vivaldi-park wordt verwezen naar bijlage 7. 
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1.4. Deelvragen 
Om inzicht te geven in de haalbaarheid van de ontwikkeling van fitnesscentra zijn de 
onderstaande deelvragen in het onderzoek meegenomen: 

• Hoe ontwikkelt de fitnessbranche zich en wat betekent dit voor fitnesscentra? 
• Hoe ziet het ontwikkelingstraject van een fitnesscentrum er uit? 
• Wat zijn de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een haalbaar 

fitnesscentrum? 
• Hoe kunnen de randvoorwaarden verwerkt warden in het opzetten van een tool? 
• Is de realisatie van een fitnesscentrum in het project Vivaldi haalbaar? 

1.5. Onderzoeksopzet 
Figuur 1 geeft de onderzoeksopzet schematisch weer. Uit de analyses van de 
fitnessbranche en het vastgoedontwikkelingstraject van fitnesscentra volgen de 
randvoorwaarden voor een haalbaar fitnesscentrum en wordt een beslisboom opgezet. 
Met behulp van casestudies wordt de tool getoetst en indien nodig bijgewerkt. Als sluitstuk 
wordt met behulp van de tool een advies uitgebracht voor het project Vivaldi. 

Analyse 
fitnessbranche 

I 

Figuur 1: Onderzoeksopzet 
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1.6. Onderzoeksmethode 
Voor dit onderzoek is literatuurstudie gedaan en zijn er interviews gehouden. Aangezien 
er over de fitnessbranche zelf weinig literatuur voorhanden was, is een groat deel van de 
informatie verkregen door het houden van interviews. 

Er zijn interviews gehouden met mensen die betrokkken zijn (geweest) bij de 
vastgoedontwikkeling van fitnesscentra . Aangezien het onderzoek breed opgezet is, zijn 
interviews afgenomen bij mensen met verschillende achtergronden. Er zijn 
fitnessondernemers, bouwers, projectontwikkelaars, beleggers, adviseurs en mensen 
ambtenaren geinterviewd. Er is getracht interviews te houden met mensen die hoog in de 
organisatie van de fitnessketens zitten. Gebleken is dat deze mensen het beste op de 
hoogte zijn van de vastgoedontwikkeling van fitnesscentra. 

Om zoveel mogelijk informatie te krijgen is gebruik gemaakt van open interviews. 'Open 
interview' is de verzamelnaam voor alle interviews die niet volledig zijn gestructureerd en 
waar de vragen en antwoordmogelijkheden niet van te voren vastliggen [4]. In het begin 
van de dataverzameling zijn meer open en informele interviews gehouden om grip te 
krijgen op het onderwerp. Later zijn meer gerichte en specifieke vragen gesteld. 

Van te voren is een lijst gemaakt met voor dit onderzoek relevante onderwerpen. In 
bijlage 1 is een voorbeeld van een lijst met vragen opgenomen. Aangezien de 
achtergrond verschillend is van de mensen die geinterviewd werden, is de lijst per 
interview aangepast. 
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2. Fitnessbranche 

2.1. lnleiding 
In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de fitnessbranche . Na een korte terugblik 
op het ontstaan en de groei van fitnesscentra, warden de fitnesscentra , zoals ze nu in 
Nederland zijn, beschreven. Er wordt aangegeven hoeveel en wat voor soort centra er in 
Nederland zijn. Vervolgens wordt ingegaan op hoe de fitnessbranche georganiseerd is, 
waarbij de verschillende brancheorganisaties en fitnessketens beschreven warden. 

Daarna wordt ingegaan op de trends en toekomstverwachtingen van de fitnessbranche, 
dit wordt gevolgd door een korte blik op fitnesscentra in het buitenland. Een aantal landen 
ligt qua ontwikkeling voor op Nederland en de Nederlandse fitnessbranche zou hier van 
kunnen leren. 

2.2. Definitie Fitness 
In van Dale [5] wordt "fitness" gedefinieerd als: "conditie- of krachttraining als doel op zich, 
meestal in een sportzaal". Volgens Fit!vak [7] een van de vier fitnessbrancheorganisaties 
in Nederland, is "fitness" een verzamelnaam voor vele vormen van bewegen met of 
zonder apparaten en al of niet met muziek. Bovenstaande definities beschrijven beide het 
begrip "fitness", maar zijn voor dit rapport niet uitgebreid genoeg. 

Onderstaand wordt het begrip "fitness" aan de hand van kenmerken, doelen en enkele 
voorbeelden uitgebreid beschreven. Fitness is een verzamelnaam van lichamelijke 
activiteiten die individueel, dus niet in teamverband, beoefend warden. Het doel van 
fitness is om door middel van bewegen fit te blijven, zowel qua gezondheid als qua figuur. 
Fitness kan onderverdeeld warden in krachttraining en conditietraining, ook wel 
cardiofitness genoemd. 

Krachttraining wordt (vrijwel) altijd met behulp van apparaten uitgevoerd. Krachttraining 
wordt voornamelijk door mannen gedaan met als doel sterker en gespierder te warden. 
Onder cardiofitness vallen vele soorten sporten, zoals aerobics, zwemmen, spinnen en 
hardlopen (op de loopband) etc. Zowel krachttraining als cardiofitness zijn vormen van 
sport die indoor beoefend warden. 

Zoals in de van Dale vermeld staat, wordt fitness meestal in een sportzaal beoefend. 
Deze sportzalen warden aangeduid als sportschool, sportcentrum of fitnesscentrum. In de 
beginjaren tachtig werd er enkel over sportschool of sportcentrum gesproken. In de loop 
der jaren is de term "fitnesscentrum" ingebracht. Ondanks dat er voor de ruimte waar men 
aan fitness doet nag steeds gebruik gemaakt wordt van de term "sportschool" , wordt in dit 
rapport van "fitnesscentrum" gesproken. 

2.3. Historie fitnessbranche 
De fitnessbranche kent nog maar een korte historie. Vanaf de beginjaren tachtig zijn 
fitnesscentra als paddestoelen uit de grond geschoten. Enerzijds kwamen fitnesscentra 
voort uit judoverenigingen, anderzijds zijn fitnesscentra opgestart door bodybuilders en 
krachtsporters. Circa 25 jaar geleden kwam "aerobics", een trainingsvorm waarbij 
bewogen wordt op de muziek, overwaaien uit Engeland en Amerika. Tegelijkertijd kwam 
er, in plaats van gewichten en halters, een grate varieteit gebruiksvriendelijke 
weerstandsapparatuur bij. De traditionele sportscholen zagen deze activiteiten, die een 
breder publiek aanspreken, als een interessante aanvulling. Er kwamen steeds nieuwe 
activiteiten bij zoals steps, cardio-fitness, spinning, tae bo, bodypump, body combat, body 
& mind , power plate, enzovoort. 
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Na de groei van de traditionele sportscholen in de jaren '80, worden er in de jaren '90 
volledig op fitness gerichte nieuwe centra opgezet, meestal op particulier initiatief. Deze 
centra worden voornamelijk gevestigd in woongebieden en bieden meer kwaliteit dan de 
traditionelere sportscholen bijvoorbeeld door een sauna of zonnebank. In de jaren '90 
heeft een gemiddeld fitnesscentrum een vloeroppervlakte van 1.000 m2 en 1.000 leden 
[2]. 

Met de groeiende belangstelling voor fitness worden de centra groter en multifunctioneler. 
Er worden meerdere doelgroepen aangesproken, zeals 55+, kinderen en mensen met 
medische klachten. Als gevolg worden verschillende activiteiten en faciliteiten ontplooid 
zoals kinderopvang, sauna, zonnestudio, massage, sportbar, restaurant en zwembad. 

De ontwikkelingen in het buitenland, met name Engeland gaan nog verder. Op zoek naar 
nog meer publiek worden traditionele outdoor activiteiten in het centrum toegevoegd , 
zoals klimwanden , een duikbassin, een golfsimulator en een indoor-skiband. 

2.4. Fitnesscentra in Nederland 
2.4.1. Aantal fitnesscentra 

Fitnesscentrum, sportcentrum, sportschool, bewegingscentrum: Nederland kent vele van 
dit soort instellingen, die zeer verschillend aangeduid worden. De vraag hoeveel 
fitnesscentra er in Nederland zijn is vanwege deze brede begripsaanduiding moeilijk te 
achterhalen. Studenten hebben in opdracht van Fit!vak in het midden van de jaren 
negentig het aantal fitnesscentra geturfd. Zij turfden de bedrijven die op commerciele 
basis functioneerden . Zij verzamelden de adressen van fitnesscentra per provincie en 
gemeente. De conclusie luidde: Nederland telt zo'n 1 .400 fitnesscentra [3] . Hoe dit zich de 
jaren daarna heeft ontwikkeld is niet exact bekend. 

Bij de Kamer van Koophandel vallen de fitnesscentra onder twee rubrieken , namelijk 
"fitnesscentra" en "fitnesscentra , sauna's e.d." [6] . De KvK telt ruim 1.200 fitnesscentra in 
de rubriek "fitnesscentra" en telt ongeveer 400 a 500 fitnesscentra ender de rubriek 
"fitnesscentra , sauna's e.d .". Samen komt dit neer op ca. 1.600 a 1.700 fitnesscentra in 
Nederland in 2004. Dit komt goed overeen met de schatting die door Fit!vak [7] gemaakt 
is van het aantal fitnesscentra in Nederland, die uitkomt op ca. 1.600 fitnesscentra in het 
jaar 2004. 

Wanneer het getal 1.600 als uitgangspunt wordt genomen, dan heeft Nederland ongeveer 
een commercieel fitnesscentrum per 10.000 inwoners. Ter vergelijking, de Verenigde 
Staten telt naar schatting een kleine 20.000 [8] commerciele fitnessclubs op een 
inwoneraantal van ongeveer 290 miljoen [9] , ofwel een club voor iedere 15.000 inwoners. 
Nederland heeft relatief gezien dus vrij veel fitnesscentra, al telt Nederland in vergelijking 
met de VS aanzienlijk meer kleinschalige clubs. Hoe dan ook, het lijkt er langzamerhand 
op dat fitness in Nederland nadrukkelijk aanwezig is in het landschap van sport en 
bewegen. 

2.4.2. Gemiddeld aantal leden per fitnesscentrum 
Fitnesscentra zijn er in alle soorten en maten. Met bijna 2 miljoen beoefenaren en ca . 
1.600 centra, zou een doorsnee fitnesscentrum in Nederland ca . 1.200 leden hebben. Dit 
getal komt goed overeen met de gegevens van de brancheorganisatie Fit!vak [1 O] . 
Volgens Fit!vak was het gemiddeld aantal leden per fitnesscentrum ruim 1.100 in het jaar 
2003. Het gemiddeld aantal leden per fitnesscentrum neemt elk jaar toe. In 2001 was dit 
aantal ruim 900 en in 2002 waren het gemiddeld 1000 leden. De toename van het 
gemiddeld aantal leden heeft twee oorzaken. Ten eerste neemt de oppervlakte van de 
fitnesscentra toe en ten tweede groeit het aantal leden per vierkante meter. 
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Uit de gegevens blijkt dat de spreiding van het aantal leden per centrum groat is: van 120 
tot 7.000 leden [3] . 

2.4.3. Soorten fitnesscentra 
Fitnesscentra zijn er in vele soorten en maten. Van het kleine fitnesscentrumpje op de 
hoek tot een grootschalig multifunctioneel centrum met alles erop en eraan in de bossen 
buiten de stad. Dit zijn slechts twee (uiteenlopende) voorbeelden van fitnesscentra . 

Onderstaand wordt ingegaan op twee verschillende manieren waarop experts uit de 
fitnessbranche de verschillende soorten fitnesscentra ingedeeld hebben. Seiden geven 
wel een idee van de verschillende soorten fitnesscentra , maar zijn voor dit onderzoek niet 
volledig genoeg. 

In het onderzoek van Fit!vak [1 O] wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
• Multifunctionele fitnesscentra; 
• Med ische fitnesscentra; 
• Aerobicscentra; 
• Overige centra . 

Deze verdeling is niet compleet en overlapt elkaar zelfs en zal dan ook niet verder 
meegenomen warden in dit onderzoek. 

Door architect Marletta3 is een indeling gemaakt gebaseerd op het type bezoeker. 
• 

• 

• 

• 

Medische clubs. Deze clubs worden voornamelijk bezocht door ouderen en 
mensen die extra medische aandacht nodig hebben. Over het algemeen zijn deze 
centra rustig en ruim opgezet; 
Trendy clubs. Het publiek is over het algemeen vrij jong en fitnessen met het doel 
om er mooier uit te zien. In deze clubs is het drukker en wordt er speelser 
omgegaan met de kleuren en vormen; 
Zakelijke clubs. Hier zijn zakenlui als klanten en hebben het bevorderen van de 
gezondheid als doel. Deze clubs warden minimalistisch en strak ingedeeld; 
Familieclubs. Hier zijn voornamelijk families lid . Deze centra warden rommeliger 
en gezelliger ingedeeld. 

Deze verdeling richt zich erg op imago en de aankleding van de clubs en niet zozeer op 
de faciliteiten , waardoor deze indeling niet bruikbaar is voor dit onderzoek. 

Tot nu toe is er gesproken over fitnesscentra , de verzamelnaam voor alle centra waar 
men aan fitness kan doen. Sams wordt er echter aan de naam van een centrum een 
toevoeging geplaatst waaruit blijkt om wat voor soort fitnesscentrum het gaat. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

• Fitness & Health centrum. Dit zijn centra waar naast sport ook ruimte is voor de 
gezondheid ; 

• Wellnesscentrum. Dit zijn centra waar ruimte wordt geboden voor sport, 
gezondheid, ontspanning en uiterlijke verzorging; 

• Lifestyle centrum. Met deze term wordt, net als wellnesscentrum ook de centra 
bedoeld waar ruimte wordt geboden voor sport, gezondheid, ontspanning en 
uiterlijke verzorging; 

• Fysio Fitnesscentrum. In deze centra is een fysiotherapeut aanwezig . 

3 
directeur van architectenbureau Archin , gespecialiseerd in interieur en architectuur van fitnesscentra. 
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• Medisch Fitnesscentrum. In deze centra is extra aandacht voor medische klachten 
van de leden. 

Aangezien lang niet alle centra dergelijke toevoegingen geven en er geen eenduidigheid 
bestaat over het gebruik en de toepassing van deze termen warden deze aanduidingen in 
dit rapport niet gebruikt. In dit rapport wordt enkel over fitnesscentrum gesproken. 

Bovenstaande verdelingen en aanduidingen geven wel een beeld van wat voor soort 
fitnesscentra er allemaal zijn, maar zijn niet eenduidig. Voor dit onderzoek gaat het te ver 
om de verschillende soorten fitnesscentra te analyseren en te categoriseren. Aan de hand 
van de gehouden interviews zijn wel enkele aspecten gevonden waarop de fitnesscentra 
van elkaar kunnen verschillen . Dit is gedaan om een idee te geven hoe divers de 
fitnesscentra kunnen zijn . Onderstaand warden deze verschillen opgesomd : 

• Gesubsidieerde publieke centra versus commerciele private centra; 
• Zelfstandige fitnesscentra versus onzelfstandige fitnessgelegenheden (bijv. in 

hotel, ziekenhuis etc.); 
• Multifunctionele centra versus kleinschalig gespecialiseerde centra; 
• Centra voor specifieke doelgroepen versus centra die voor iedereen toegankelijk 

zijn ; 
• Centra met lowbudget voorzieningen versus centra met een hoge kwaliteit en 

exclusief van aard; 
• Centra met 120 leden tot centra met 7.000 leden; 
• Centra van enkele honderden vierkante meters tot centra van enkele duizenden 

vierkante meters. 

2.4.4. Vestigingsgegevens 
Fitnesscentra vestigen zich met name (67%) aan de rand van een stad of dorp [10]. 
Daarnaast zijn er ook veel centra die zich in het centrum van de stad vestigen (27% ). Het 
kleinste percentage (6%) geeft aan buiten stad of dorp te zitten. Voornamelijk de grate 
multifunctionele fitnesscentra zijn buiten een stad of dorp gevestigd. 

De centra zijn voornamelijk op zichzelf staande bedrijven (83%). Het overige deel maakt 
deel uit van een andere accommodatie, bijvoorbeeld van een hotel , 
appartementencomplex, gemeentelijke accommodaties, sportzaken, tennis/squash 
accommodaties, etc. 

2.4.5. Faciliteiten 
In fitnesscentra warden verschillende faciliteiten aangeboden. Afhankelijk van het type 
fitnesscentrum kiest elke ondernemer welke faciliteiten er in zijn centrum aangeboden 
warden . 
Tabel 1 geeft weer welke faciliteiten het meest in fitnesscentra voorkomen , deze lijst is 
echter niet volledig . Er is gebruik gemaakt van de gegevens van twee verschillende 
onderzoeken, die op de meeste punten goed overeenkomen [11] [12]. 
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Faciliteiten PercentaQe 
Algemeen 
Receptie 100% 
Kleedruimtes 100% 
parkeergc:1Ec:1ge onbekend 
Cafetaria 88% 
Sport 
Cardio ruimte 100% 
Krachttrainingsruimte 96% 
Gymzaal (groepslessen) 92% 
Sporthal onbekend 
Tennisbanen 12% 
squashbanen 28% 
Zwembad 8% 
loopbaan buiten 1% 
Beauty & ontspanning 
Sauna 57% 
Solarium 73% 
stoombaden onbekend 
IJsbad onbekend 
Beautysalon / kapper 12% 
Relaxruimte 39% 
Medisch 
persoonlijke begeleiding onbekend 
flsiotherapie 44% 
medisch adviescentrum onbekend 
Overig 
kinderopvang 50% 
Sportwinkel 32% 
y~rgaderzaal 30% 
Restaurant 16% 
Videotheek onbekend 

Tabel 1: Faciliteiten fitnesscentra 

2.4.6. Kenmerken fitnessleden 
Leeftijd 
Er is een grote variatie te zien in de leeftijd van de fitnessbeoefenaren. Veruit de meeste 
leden bevinden zich in de leeftijd van 21 tot 40 jaar. Doordat fitnesscentra zich meer zijn 
gaan richten op ouderen, zal het percentage ouderen toenemen. 

Leeftijd Percentage 
t/m 20 jaar 16% 
21 t/m 30 jaar 30% 
31 t/m 40 jaar 29% 
41 t/m 50 jaar 15% 
51 jaar en ouder 10% 

Tabel 2: Leeftijd fitnessleden 
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Geslacht 
De totale verhouding tussen mannen en vrouwen die lid zijn van een fitnesscentrum is 40-
60 [2] . Hierbij is een duidelijk verschil te zien tussen het aantal vrouwelijke of mannelijke 
beoefenaars en de activiteit. Krachttraining wordt voornamelijk door mannen gedaan, 
groepslessen warden voornamelijk door vrouwen gevolgd en cardiofitness wordt door 
zowel mannen als vrouwen gedaan. 

Financie/e situatie 
De meeste bezoekers van fitnesscentra hebben een betaalde baan. Bij mannen is dat 
73%, bij vrouwen 61 %. De indruk bestaat dat bezoekers van fitnesscentra een modaal tot 
bovenmodaal inkomen hebben [3] . De lidmaatschapstarieven werken in dit verband 
selecterend. 

Afstand woning - fitnesscentrum 
De fitnessklant woont gemiddeld vier kilometer van het fitnesscentrum [3] . De afstand die 
klanten willen afleggen is afhankelijk van de regio of plaats waarin zij wonen. In steden zal 
het aanbod van verschillende centra in een klein gebied veel grater zijn dan op het 
platteland. In grote steden in het buitenland (bijvoorbeeld Landen en New York) richten 
clubs zich slechts op enkele stadsblokken. Daarentegen zijn er grootschalige 
multifunctionele Nederlandse centra waar de ruime meerderheid van de klanten ver van 
het fitnesscentrum af woont. Voor sommige bijzondere multifunctionele fitnesscentra 
wordt 10 of 20 kilometer per auto afgelegd. 

Er wordt hier enkel over de afstand woning tot fitnesscentrum geschreven . Er zijn ook 
klanten die lid zijn van een fitnesscentrum in de buurt van hun werk. Hier zijn geen 
gegevens van bekend. 

Volgens de European Fitness and Aerobic Association [3] komt 60% van de leden met de 
auto naar het fitnesscentrum. Dit getal komt overeen met een onderzoek uitgevoerd door 
het Centraal Bureau voor de [13] Statistiek (CBS). Tabel 3 geeft de gegevens van dit 
onderzoek weer. Opvallend is dat vrijwel niemand met het openbaar vervoer naar het 
fitnesscentrum gaat. 

Vervoermiddel Percentage 
Auto 60% 
Fiets 26% 
Lopend 10% 
Openbaar Vervoer 3% 
Overig 1% 

Tabel 3: Gebruikt vervoermiddel door fitnessleden 

2.4.7. Lidmaatschap fitnesscentrum 
Gezondheid en figuurcorrectie zijn de meest genoemde redenen waarom mensen 
deelnemen aan fitnessactiviteiten [10]. Tabel 4 geeft de bezoekfrequentie van 
fitnessleden[11] . 

Frequentie Percentage 
(~ijna} dageliiks 13% 
3 - 4 keer per week 39% 
1 - 2 keer per week 46% 
Minder dan 1 keer per week 2% 

Tabel 4: Frequentie fitnessbeoefening 
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De piekuren van fitnesscentra zijn door de week tussen vijf en negen uur 's avonds. 
Sommige fitnesscentra worden ook redelijk veel in de vroege ochtenduren bezocht. In het 
weekend wordt ook veel aan fitness gedaan, maar dit gebeurt verspreid over de hele dag 
waardoor het niet extreem druk is. Fitnesscentra zijn door de week overdag minder druk. 
Veel fitnesscentra bieden daarom abonnementen aan die alleen buiten piekuren gelden. 

In fitnesscentra worden meerdere soorten lidmaatschappen aangeboden. Het kan per 
fitnesscentrum verschillen wat voor lidmaatschappen er aangeboden worden. Algemeen 
geldt dat het verloop van fitnessleden, de uitval genoemd, een groot probleem vormt voor 
fitnesscentra. Om leden zo lang mogelijk te binden aan een fitnesscentrum worden leden 
gestimuleerd om lidmaatschappen voor een lange tijd (meestal voor een jaar) af te sluiten. 
Het lidmaatschapsgeld voor een jaar is relatief minder duur dan wanneer men voor een 
kortere periode lid wil worden . 
De volgende lidmaatschappen zijn de meest gangbare die in een fitnesscentrum te vinden 
zijn: 

• dagkaart 
• 1 O rittenkaart 
• Abonnement voor alle tijden (onbeperkt fitness) 
• Abonnement voor daluren (overdag tot 15.00 - 17.00). Meestal aangeboden voor 

senioren en studenten. 
• Abonnementen voor 1 keer per week (dit abonnement wordt lang niet in alle 

fitnesscentra aangeboden). 

Wanneer men een abonnement voor onbeperkt fitness neemt kan er voor een vast 
bedrag per maand van nagenoeg alle faciliteiten gebruik gemaakt worden. 
(sportfaciliteiten, lessen, sauna, zwembad). Slechts voor enkele faciliteiten moet 
bijbetaald worden, zoals voor de zonnebank, beautysalon en medische begeleiding. In de 
meeste centra is het gebruik van kinderopvang gratis en in luxe centra zijn sommige 
dranken en versnaperingen zelfs gratis. 

De contributie kan varieren van €25 ,- tot €90,- per maand. De hoogte van het 
lidmaatschap is afhankelijk van de grootte, de aangeboden faciliteiten, de locatie en het 
kwaliteitsniveau. 

2.4.8. Openingstijden 
In de Verenigde Staten zijn fitnesscentra te vinden die 24 uur per dag open zijn. Dit is in 
Nederland , voor zover bekend, nog niet het geval. Er zijn ruime openingstijden. Vrijwel 
alle centra zijn door de week van 7.00 tot 23.00 geopend en in het weekend tussen 8.00 
en 9.00 open. De sluitingstijd in het weekend varieert van 15.00 tot 20.00. 

2.5. Netwerkorganisaties en clubketens 
De fitnessbranche is een jonge branche die pas in het begin van de jaren tachtig 
nadrukkelijk tot ontwikkeling is gekomen. De levensduur van de branche is deels af te 
lezen in de georganiseerdheid ervan. De fitnessbranche is sterk gefragmenteerd. Dat wil 
zeggen dat de branche een groot aantal individuele ondernemers kent. Dit in tegenstelling 
tot andere branches die reeds langer bestaan, zoals de detailhandelbranche. In deze 
branches wordt de markt beheerst door een kleine(re) groep grote bedrijven. 

De Nederlandse fitnessbranche kent drie netwerkorganisaties: Fit!vak, Vereniging 
Exclusieve Sportcentra (VES) en de European Fitness and Aerobic Association (EFAA). 
Fit!vak heeft als doel de professionaliteit en ontwikkeling in de fitness- en 
gezondheidssector te stimuleren. VES heeft als hoofddoel het uitwisselen van ervaringen 
tussen ondernemers onderling . EFAA is opgericht naar voorbeeld van International 
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Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA), gevestigd in de Verenigde Staten en 
heeft als missie het verstrekken vari informatie en instrumenten om zodoende een 
bijdrage te leveren aan de professionalisering van de fitnessbranche in Nederland. 

Naast deze netwerkorganisaties, waarbij Fit!vak de overkoepelende branche organisatie 
is, kent de branche meerdere clubketens die op commerciele basis met elkaar 
samenwerken, vaak binnen een franchiseformule en -organisatie. 

Omdat veel fitnesscentra bij meerdere organisaties zijn aangesloten, is het moeilijk te 
zeggen in welke mate de branche is georganiseerd. Lid van Fit!vak of de VES betekent 
lang niet altijd dat een fitnesscentrum nauw bij het beleid van de vereniging is betrokken. 

Ondanks de onwelwillendheid van de meeste fitnessondernemers om informatie te 
verschaffen, is de branche in de loop der jaren duidelijk beter georganiseerd en dit lijkt 
zich de komende jaren nadrukkelijk voort te zetten. Voornamelijk de clubketens zijn in de 
groei. Er vestigen zich steeds meer buitenlandse ketens in de Benelux.4 Dit is enerzijds 
een bedreiging voor de branche, anderzijds een stimulans om de professionalisering door 
te zetten. 

Ook al ziet het ernaar uit dat de branche zich in een hoog tempo ontwikkeld heeft, 
feitelijke informatie is hierover in geringe mate voor handen. Het lijkt een kwestie van tijd 
tot Nederland net zoals Duitsland en de Verenigde Staten een standaardwerk krijgt waarin 
cijfers, getallen en ontwikkelingen van de fitnessbranche in kaart zijn gebracht [3]. 

Wanneer ontwikkelingen in het buitenland als voorbeeld worden genomen voor 
Nederland, kan een toename in het aantal clubketens worden verwacht. Tabel 5 geeft 
enkele voorbeelden van ketens uit het buitenland [14] [15]. 

Naam keten Land Aantal clubs Totaal aantal Omzet 
leden per jaar 

Bally Total Fitness Verenigde 323 4 miljoen $ 662 miljoen 
Staten 

Club Corp. Intern. Verenigde 227 200.000 $ 792 miljoen 
Staten 

Central Sports Japan 157 310.000 $ 224 miljoen 
G&PGockel, Paul&P Duitsland 101 109.000 $ 10 miljoen 
Health & Raquet Club Zuid Afrika 62 700.000 $ 92 miljoen 
David Lloyd Groot-Brittannie 25 100.000 $ 104 miljoen 
First Leisure Groot-Brittannie 12 55.000 $ 38 miljoen 

Tabel 5: Overzicht fitnessketens in het buitenland 

Tabel 6 toont de clubketens met de meeste vestigingen in Nederland5
. In 2002 was 23% 

van alle fitnesscentra aangesloten bij een fitnessketen [16]. In de tabel is aangegeven 
hoeveel vestigingen er zijn en hoeveel leden er per vestiging gemiddeld zijn. Al deze 
ketens behoren tot de categorie multifunctionele centra. 

4 
Enkele buitenlandse ketens die zich in de Benelux gevestigd hebben: Cannons , David Lloyd en Fitness First. 

5 Datum: 11 oktober 2004 
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Naam keten Aantal clubs Gemiddeld aantal leden 
(2004) per vestiQinQ 

Achmea Health 19 Ca. 2.800 
Fitness First 13 Ca. 2.300 
Health City 11 Ca. 2.700 
David Lloyd (voormalig 7 Ca. 5.500 
Cannons) 
Better Bodies 6 Ca. 3.500 
Pellikaan Health & 4 Ca. 5.200 
Racquet Club 

Tabel 6: Overzicht fitnessketens in Nederland 

2.6. Trends in de fitnessbranche 
2.6.1. Versporting van de samenleving 

Sport staat midden in de samen/eving. Anders dan een eeuw ge/eden is sport niet /anger 
een marginaa/ fenomeen dat toebehoort aan de mannelijke boven/aag van de bevolking. 
In Nederland sport 65% van de bevolking in de leeftijdsgroep tussen 6- 79 jaar. 20 jaar 
ge/eden was dit aandeel nog 53%. Tegenwoordig sporten evenveel vrouwen als mannen. 
[ 1] 

De laatste 20 jaar is in iedere leeftijdscategorie het aantal sporters toegenomen, zoals 
aangegeven in figuur 2 [17). Opvallend is de toename van het aantal sporters boven de 
35 jaar. In de categorie 35-49 jaar is de toename bijna 20% en in de leeftijdscategorie 50-
64 jaar is de toename bijna 30%. De toename van het aantal sporters boven de 65 jaar is 
helemaal spectaculair: het aantal is meer dan verviervoudigd. Steeds meer ouderen 
ondernemen actie om langer fit te blijven. 

6 - 11 12 - 19 20 -34 35 -49 50 - 64 65+ 

leeftijd 

sportdeelname 1979 ■ toename sportdeelname 1980 - 1999 

Figuur 2: Sportdeelname per leeftijdscategorie in Nederland 

Uit hetzelfde onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat sporten die tussen 
1979 en 1999 duidelijk populairder zijn geworden vooral individuele sporten betroffen, met 
name fitness en golf. Het aandeel mensen dat individuele sporten beoefent is in deze 
periode gestegen van 42% naar 52%. Vooral fitness heeft de laatste 15 jaar een enorme 
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groei doorgemaakt: in 2003 doet 12% van de Nederlandse bevolking aan fitness [1] en is 
daarmee de derde sport van Nederland [7]. 

De deelname aan duo-sporten en teamsporten laat geen noemenswaardige 
veranderingen zien. 

2.6.2. Populariteit fitness 
De toegenomen deelname aan fitness moet gezien worden in samenhang met een aantal 
maatschappelijke trends. Tabel 7 geeft de meest relevante trends weer. De gegevens zijn 
afkomstig uit drie verschillende onderzoeken [18) over ontwikkelingen in de sportbranche. 

Trend Korte typerinq 
Gezondheidsbesef Zowel bij burgers, bedrijven als de overheid groeit het 

gezondheidsbesef. De waardering voor een goede gezondheid is 
zeer hoog. 

24-uurs economie Werken gebeurt lang niet altijd meer van 8.00 tot 17.00, maar op 
de meest uiteenlopende tijden en dagen. 

Afname vrije tijd Er ontstaat een tweedeling binnen de maatschappij : een groep 
mensen met weinig tijd maar veel geld en een groep met veel tijd 
maar weinig_geld. 

lndividualisering Mensen willen en moeten veel meer dan vroeger hun eigen 
levenspad bepalen. 

Eqocentrisme Meer dan vroeqer stellen mensen teqenwoordiq zichzelf centraal. 

Tabel 7: Maatschappelijke trends die invloed hebben op de groei van fitness 

Onderstaand worden de maatschappelijke trends toegelicht en wordt voor elke trend de 
link met de fitnessbranche gelegd. 

Gezondheidsbesef: Het gezondheidsbesef groeit. Het RIVM (Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieuhygiene) beschouwt lichamelijke activiteit als een belangrijke 
determinant van gezondheid [19) . Amerikaanse onderzoekers laten zien dat lichamelijke 
activiteit de belangrijkste be'invloedbare factor is om vroegtijdige sterfte te voorkomen. De 
preventieve waarde (gezondheidswinst) van regelmatige lichamelijke activiteit voor de 
volksgezondheid is volgens hen grater dan stoppen met roken [20). 

Fitnesscentra spelen goed in op het toenemende gezondheidsbesef. Slogans als: "Fitness 
voor een gezond lichaam en een gezonde geest" klinken de meeste mensen bekend in de 
oren. Voor een gezond lichaam bieden fitnesscentra ruimte om te sporten. Voor een 
gezonde geest bieden steeds meer fitnesscentra ruimte voor ontspanning (bijv. sauna). 
Daarnaast zijn er veel fitnesscentra waar medische begeleiding aanwezig is. 

24-uurs economie: Er zijn steeds meer banen die buiten de "normale" werktijden (van 
8.00 tot 17.00) vallen. Vanuit het ideaal de klant 24 uur per dag te bedienen, hebben 
bedrijfsleven en overheid de afgelopen jaren veel gedaan om een continu draaiende 
economie mogelijk te maken. 

Fitnesscentra doen mee aan de 24-uurs economie. In navolging van o.a. supermarkten, 
worden ook de openingstijden van de fitnesscentra steeds ruimer. In de Verenigde Staten, 
waar de 24-uurs economie vooral in de grote steden grote invloed uitoefent op het gedrag 
van mensen, zijn meerdere centra te vinden die zelfs 's nachts geopend zijn . Door de 
ruime openingstijden van de fitnesscentra kunnen de leden op eigen gewenste tijden 
sporten. 
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Afname vrije tijd: De leeftijdscategorie van mensen van wie de vrije tijd afneemt, ligt 
tussen de 20 en 50 jaar. De tijd van trouwen, kinderen krijgen en verhuizen wordt wel het 
"spitsuur van het !even" genoemd. De opeenhoping van diverse werkzaamheden en 
verplichtingen is zodanig dat de netto vrije tijd van deze groep werkenden tussen de 20 en 
50 jaar sinds de jaren zeventig teruggelopen is van gemiddeld 45 naar 42 uur per week. 

De fitnessbeoefenaar heeft als kenmerken een leeftijd van om en nabij de dertig jaar en 
een bovengemiddeld inkomen [3]. Vee! bezoekers passen in de categorie van mensen die 
het erg druk hebben. Er is grote behoefte aan een efficiente tijdsbesteding en daarbij ook 
aan flexibele tijdsindeling . Fitness sluit goed aan bij deze behoeften. Men kan zonder 
rekening te hoeven houden met anderen beslissen of en wanneer men naar het 
fitnesscentrum gaat en kan daarbij op een efficiente manier aan zijn gezondheid en 
lichaam werken. 

lndividualisering: De individualisering betekent voor de fitnessbranche dat iedereen zijn 
eigen sportactiviteiten kiest. 

Fitnesscentra spelen hier op in: zij bieden programma's aan die aangepast zijn aan de 
wensen van de klanten en introduceren met regelmaat nieuwe trends. Het zogenaamde 
clubsysteem is hier een goed voorbeeld van. Bij dit systeem wordt de klant lid van de club 
en kan daarmee alles doen op elk moment binneri de openingstijden, zo vaak als die dat 
zelf wil. lndividualisering betekent overigens niet automatisch dat mensen de sporten in 
hun eentje willen beoefenen. Ook een step- of circuities kan een individuele vorm van 
sport genoemd warden. lndividuele sporten zijn tegenhangers van team- en duo sporten, 
waarbij de deelnemers afhankelijk zijn van het wel of niet komen van andere 
teamgenoten. Bij individuele sporten zijn de deelnemers niet afhankelijk van elkaar. 

Egocentrisme: Het wordt steeds normaler gevonden dat mensen ook aandacht besteden 
aan zichzelf, dit uit zich onder andere in de toename van persoonlijke verzorging. 

Fitnesscentra geven de mensen de gelegenheid om zichzelf te verzorgen en aandacht 
aan hun uiterlijk en gezondheid te geven. Er zijn steeds meer centra waar niet alleen 
ruimte wordt geboden om te sporten, maar waar ook tal van mogelijkheden zijn om te 
ontspannen en jezelf te laten verzorgen. Er zijn bijvoorbeeld sauna's, beautysalons etc. 

2.6.3. Van sportschool naar Lifestyle center 
Van oorsprong zijn fitnesscentra overwegend kleinschalig van opzet (beperkt aantal 
ruimten en geringe grootte) met veel aandacht (in de zin van beschikbare ruimte) voor 
bodybuilding en fitness [3]. 

Vanaf de jaren negentig zijn de fitnesscentra in Nederland steeds multifunctioneler 
geworden. Verder is bodybuilding overduidelijk op de achtergrond gekomen. In de meeste 
fitnesscentra zijn deze activiteiten en/ of doelgroepen niet of vrijwel niet meer aanwezig . 
Wei telt Nederland nog enkele bodybuildingscholen, meestal kleinschalig qua opzet, 
bestemd voor deze specifieke groep sporters. De inhoud en de inrichting van 
fitnesscentra is in Nederland behoorlijk gewijzigd. Dit zal zich voortzetten, mede onder 
invloed van trends in het buitenland. 

Volgens P. Wolfhagen, verkoopmanager van Fitlinxx in de Benelux, kunnen de volgende 
ontwikkelingen binnen fitnesscentra van 1980 tot 1998 onderscheiden warden. Tabel 8 
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laat de relatie zien tussen aanduiding , activiteiten en de (rol) van de begeleider.6 Naast 
deze drie kan een verband warden gelegd met de doelgroep en bezoekers van 
fitnesscentra. Zo werden sportscholen overwegend bezocht door bodybuilders, 
krachtsporters en budoka's. Later is deze doelgroep veranderd . Er zijn steeds meer 
consumenten gekomen met algemene fitheids- en gezondheidsmotieven. 

Aanduiding Activiteiten Beqeleider 
Sportschool Bodybuilding, budosporten7 Trainer, (budo )leraar 
Fitnesscentrum Krachttraining , fitness (fitness) Trainer 
Fitness / Aerobicscentrum Fitnes, aerobic, cardio Fitnessi nstructe u r 
Fitness/ Gezondheidsprogramma's lnstructeur / therapeut 
Gezondheidscentrum 
Lifestyle Center Brede invulling Lif estylecons u lta nt 

Tabel 8: Ontwikkelingen van fitnesscentra van 1980 tot 1998 
( 

De tabel is niet te voorzien van exacte tijdsaanduidingen. De overgang van sportschool 
naar Lifestyle center heeft zich niet precies in een afgebakende periode voltrokken . 
Fitnesscentra zijn terughoudend in het veranderen van hun naam. 

De ontwikkeling van sportschool naar Lifestyle center moet geschetst warden tegen de 
achtergrond van een aantal maatschappelijke trends. Naast de eerder beschreven trends 
-gezondheidsbesef, 24-uurseconomie, afname vrije tijd, individualisering, egocentrisme
liggen nag twee andere trends ten grondslag aan de ontwikkeling van sportschool naar 
Lifestyle center [3] . Deze trends warden onderstaand kart beschreven. 

Commercialisering: Oorspronkelijk komt het fitnesscentrum voort uit sportscholen, waar 
het commerciele belang ondergeschikt was aan de liefde voor de sport. Echter nu haken 
bedrijven en fitnessondernemers steeds meer in op behoeften van mensen om hieraan 
geld te verdienen. De fitnesscentra zijn meegegaan met de commercialisering door een 
breder aanbod van faciliteiten aan te bieden. 

G/obalisering: Nederland krijgt meer en meer te maken met wereldwijde invloeden, 
onder meer gestimuleerd door het internet. Vele landen liggen, met name Engeland, 
Duitsland en de Verenigde Staten liggen qua ontwikkelingen in de fitnessbranche voor op 
Nederland. 

Voor bovenstaande beschrijving is gebruik gemaakt van gegevens uit 1998. De 
fitnessbranche is sindsdien niet stil blijven staan, zij is professioneler geworden en er zijn 
meer functies aan de fitnesscentra toegevoegd zoals kinderopvang , videotheken en 
beautysalons. 

In bovenstaande beschrijving en tabel is de aanduiding "Lifestyle Center" overgenomen 
van P. Wolfhagen. "Lifestyle Center" is een van de vele aanduidingen die gebruikt wordt 
voor dergelijke centra. In dit rapport wordt geen gebruik meer gemaakt van deze term. 

2.6.4. Toekomstverwachting fitnessbranche 
Oat fitness populair is en voorlopig ook blijft is in het voorafgaande duidelijk geworden. 
Wat de toekomstverwachtingen in de fitnessbranche verder zijn wordt onderstaand 
puntsgewijs aangegeven: 

6 
Naar idee van Wolfhagen , presentatie EFAA conventie mei 1998. 

7 
Budosporten , het geheel van Japanse vecht- en zelfverdedigingsporten 
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• Meer fitnesscentra zullen deel uit gaan maken van een fitnessketen . Niet alleen de 
van oorsprong Nederlandse ketens, maar ook de uit het buitenland afkomstige 
ketens breiden verder uit [16]. De toetreding van buitenlandse ketens heeft een 
kwaliteitsverhogend effect op de branche, waarmee het verwachtingspatroon van 
de consument verhoogd wordt [21]. 

• Er zal een totaalconcept met betrekking tot fitness en gezondheid (bijvoorbeeld 
schoonheidsverzorging) [11] aangeboden warden om extra inkomsten te 
genereren. 

• Er zullen nieuwe doelgroepen aangetrokken warden, waarbij medische 
begeleiding meer nadruk zal krijgen, zoals ouderen, mensen met rugklachten etc. 
Door de vergrijzing is het aantrekken van ouderen een grote kans voor de 
fitnessbranche. Sporten is bij ouderen een populaire vorm van vrijetijdsbesteding 
[22] . De combinatie van mensen met lichamelijk klachten en ouderen gaat goed 
samen. 

• Er is een groeiende belangstelling voor ontspanning. Door de mentale en fysieke 
inspanningen die de moderne maatschappij vergen wordt door de consument als 
tegenwicht allerlei vormen van "wellness" gezocht [23]. Wellness is de combinatie 
van de woorden "wellbeing" (welzijn) en "fitness" en betekent "gezondheid". 

• ING was in 1989 het eerste bedrijf in Nederland dat een bedrijfsfitnessruimte voor 
zijn medewerkers inrichtte [24]. Sindsdien zijn er steeds meer bedrijven die 
bedrijfsfitness aanbieden. Deze trend zal zich in de komende jaren doorzetten 
[ 11]. 

• Fitnesscentra zullen zich differentieren volgens het sterrenprincipe, bekend van de 
hotelmarkt. Op deze manier zullen zowel de kleinere, minder luxe centra als de 
grotere, luxe centra bestaansrecht hebben. Aangezien er bij de verschillende 
sterren andere prijzen horen. 

• Een nieuw concept is het 'Live and Leisure'-concept waarin wonen, sporten en 
recreatie en aanverwante diensten ge"fntegreerd warden aangeboden. Aangezien 
het concept aansluit bij belangrijke maatschappelijke bewegingen in de 
Nederlandse samenleving, wordt er verwacht dat dit concept een groot succes zal 
zijn . Op dit moment is in Zwijndrecht het eerste 'Live and Leisure'-concept 
ontwikkeld en zijn er in Leidsche Rijn en Amsterdam 'Live and Leisure'-projecten 
in voorbereiding [25]. 

• De fitnessbranche groeit van hobby tot be,drijf. Fitnesscentra die hier niet in mee 
gaan, moeten sluiten of laten zich opkopen door een keten. 

Uit bovenstaande toekomstverwachtingen komt naar voren dat de belangstelling voor 
wellness toeneemt en dat het aantal fitnessketens zal groeien. Door bovenstaande 
toekomstverwachtingen te combineren zou een mogelijkheid kunnen zijn dat fitnessketens 
ervoor kiezen om een hoofdvestiging met daarnaast enkele kleinere vestigingen 
(subvestigingen) te creeren . Wanneer men lid wordt van deze keten kan men zowel 
gebruik maken van de faciliteiten van de subvestiging als van de hoofdvestiging. Het idee 
is dat de subvestiging frequent bezocht wordt wanneer men effectief wil sporten en dater 
minder frequent gebruik gemaakt wordt van de faciliteiten van de hoofdvestiging wanneer 
men naast het sporten gebruik wil maken van overige faciliteiten zoals een zwembad, 
uitgebreide sauna, etc. In tabel 9 warden de verschillen tussen de hoofdvestiging en de 
kleinere vestigingen uitgewerkt. 
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Hoofdvestiging Subvestigingen 
1 hoofdvestiging, centraal gelegen Meerdere subvestigingen 
tussen de subvestigingen. 
Alie faciliteiten aanwezig (sport, Sportfaciliteiten aanwezig 
ontspanning, beauty, etc.} 
Grote nadruk op ontspanning en Grote nadruk op sport 
luxe 
Minder frequent bezoek Frequent bezoek 
Lage grondprijs Hog_ere grand prijs 
Buiten stad of dorp Binnen stad of dorp 
Goed bereikbaar per auto Bereikbaar met auto en fiets 

Tabel 9: Verschil tussen hoofdvestiging en subvestiging 

2.7. Fitnesscentra in het buitenland 
Een aantal landen ligt qua ontwikkelingen in de fitnessbranche voor op die van Nederland. 
De Nederlandse fitnessbranche laat zich steeds vaker inspireren door nieuwe ideeen en 
concepten uit het buitenland. Duitsland, het Verenigd Koninkrijk (het VK) en de Verenigde 
Staten (de VS) zijn landen waar Nederland op het gebied van fitnesscentra veel van 
geleerd heeft en nog steeds van leren kan. Aangezien er in het VK een aantal grate 
investeerders op het gebied van fitnesscentra zijn, loopt het VK qua financieel aspect 
zelfs voor op de VS en Duitsland. 

De dataverzameling van de Nederlandse fitnessbranche is summier. Aangezien de 
dataverzameling van enkele andere landen uitgebreider is, is het voor dit onderzoek 
zinvol om naar gegevens van onderzoeken en statistieken uit andere landen te kijken. 

International Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA) is een internationale non
profit organisatie voor de groei, bescherming en promotie van de fitnessindustrie. IHRSA 
is in 1981 opgericht vanuit Boston (VS). IHRSA beschikt over standaardwerk waarin 
cijfers, getallen en ontwikkelingen van de fitnessbranche in overzicht zijn gebracht. Voor 
dit onderzoek is gebruik gemaakt van deze gegevens [26]. 

Tabel 10 vergelijkt enkele gegevens van de fitnessbranche van de VS, Duitsland, het VK 
en Nederland met elkaar. De gegevens van het percentage fitnessleden in Nederland 
(11 %) wijkt licht af van de in paragraaf 2.5.1 genoemde 12%. De cijfers komen van 
verschillende bronnen. In het vervolg wordt uitgegaan van de eerder genoemde 12% 
aangezien die bran uit Nederland zelf komt. Opvallend is dat het percentage fitnessleden 
ten opzichte van het aantal inwoners in Duitsland en het VK aanzienlijk lager ligt dan in de 
VS en Nederland. Dit lijkt in strijd met het gegeven dat het VK en Duitsland op Nederland 
voor liggen qua fitnessontwikkelingen. In Nederland zijn de fitnesscentra echter redelijk 
verspreid over het gehele land, terwijl in het VK de fitnesscentra geconcentreerd zijn in de 
grate steden. Buiten deze steden speelt fitness een veel kleinere rol. 
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Aantal Aantal Percentage 
fitnesscentra Aantal leden omzet inwoners fitness led en 
[271 (miljoen) (27] (miljard) (27] [281 

vs 23.500 39,4 $ 14, 1 290 miljoen 14% 
Du its land 6.500 5,1 € 3,16 80 miljoen _ 6% 
VK 1.943 3,4 € 2,7 60 miljoen __ __ 6% 
Nederland 1.600 1,8 € 0,80 16 miljoen 11% 

Tabel 10: Gegevens fitnessbranche van de VS, Duitsland, het VS en Nederland 

Wanneer men naar het verloop van het totaal aantal leden van fitnesscentra in de VS kijkt 
ziet men dat het aantal vrijwel elk jaar gestegen is [29]. Voor het aantal leden wordt 
verwezen naar bijlage 2. Het ledental is de afgelopen jaren in Nederland ook gegroeid. In 
Nederland is 12% van de inwoners lid van een fitnesscentrum. Door de groeiende 
belangstelling voor fitness en kijkend naar de VS waar het percentage fitnessleden nog 
elk jaar groeit, ligt het in de verwachting dat de ledenaantallen in Nederland de komende 
jaren ook toe zullen blijven nemen. Verwacht mag warden dat het percentage fitnessleden 
de komende jaren zal groeien tot 14%. 

Naast een ledengroei van fitnesscentra is het aantal fitnesscentra in de VS sinds 1987 
ook gestegen [29] . Voor het aantal fitnesscentra wordt verwezen naar bijlage 3. In 1987 
was het aantal fitnesscentra nog 11.804, terwijl het aantal in 2003 23.500 is. Het aantal is 
in 16 jaar dus verdubbeld8

. De fitnesscentra groeien de afgelopen jaren niet alleen in 
aantal , maar ook in oppervlakte. Geconcludeerd kan warden dat fitness een steeds 
grotere rol speelt in de samenleving. Dit geldt niet alleen voor de VS, maar ook voor 
Nederland, het VK en Duitsland. 

IHRSA heeft steekproefsgewijs enkele leden gevraagd wat bij hun de vijf meest 
winstgevende activiteiten of faciliteiten zijn . Tabel 11 [30] geeft aan hoeveel procent van 
de ondervraagden de gegeven activiteit of faciliteit bij de vijf meest winstgevende vindt 
horen. 

volQorde activiteit 
1 Persoonliike traininQ 50.5% 
2 Massage therapie 28.2% 
3 Sportwinkel 26.2% 
4 Aqua activiteiten 24.3% 
5 Tennis activiteiten 20.5% 
6 Cafetaria 11 .7% 
7 Solaria 9.7% 
8 Fysieke therapie 7.8% 
9 Kinderactiviteiten 6.8% 

Tabel 11: Top 9 van meest winstgevende activiteiten 

Om een idee te geven van de verschillende soorten fitnesscentra zijn onderstaand drie 
sectoren met hoeveelheden in percentages weergegeven . Dit zijn gegevens uit een 
onderzoek van IHRSA, die gekeken heeft naar de verschillende sectoren fitnesscentra in 
Amerika [8]. 

8 voor de grafiek wordt verwezen naar bijlage 3; groei aantal fitnesscentra in de VS vanaf 1987 tot 2003. 



47% van de Amerikaanse fitnesscentra zijn zelfstandig commerciele centra. 38% valt 
binnen de non-profit sector. Hierbij kan gedacht warden aan fitnessgelegenheden bij 
ziekenhuizen, jeugdherbergen, universiteiten etc. De overige 15% zijn centra die niet 
zelfstandig opereren, maar wel commercieel zijn. Hier kan gedacht warden aan 
fitnessgelegenheden in hotels, kuuroorden en kantoorgebouwen. 

47% 

15% 

Figuur 3: Sectoren fitnesscentra in de VS 

2.8. Conclusie 

commerciele centra 

■ onzelfstandige 
commerciele centra 

□ non-profit centra 

Met bijna 2 miljoen beoefenaars is fitness een populaire sport in Nederland geworden en 
lijkt de populariteit van fitness de komende tijd alleen maar toe te nemen. Verwacht wordt 
dat 14% van de Nederlandse bevolking aan fitness gaat doen. De fitnesscentra in 
Nederland hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld in de richting van meer 
multifunctionaliteit, wat zich de komende jaren voort zal zetten. Meer multifunctionaliteit 
wil zeggen meer oefenruimtes en een breder pakket aan activiteiten gericht op 
gezondheid, uiterlijk en ontspanning. 

Meer fitnesscentra zullen deel uit gaan maken van een fitnessketen. Verwacht wordt dat 
fitnesscentra zich meer zullen richten op medische begeleiding, waardoor een grotere 
groep mensen aangesproken zal warden om te gaan en vooral ook te blijven fitnessen. 

Zoals aangegeven in paragraaf 2.4.3 zijn er veel verschillende soorten fitnesscentra . Dit 
onderzoek richt zich op een groat deel van de fitnesscentra, namelijk op alle centra die 
multifunctioneel , zelfstandig en commercieel zijn, waar fitness de hoofdactiviteit is. 



3. De vastgoedontwikkeling van fitnesscentra 
3.1. lnleiding 

"Fitnesscentra schieten als paddestoelen uit de grand". De afgelopen 6 jaar is het aantal 
fitnesscentra in Nederland verdubbeld [6]. Aan de opening van een fitnesscentrum gaat 
echter een lang ontwikkelingstraject vooraf. 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vastgoedontwikkeling van fitnesscentra. Uit de 
afgenomen interviews9 is gebleken dat er een groat verschil te zien is tussen de 
ontwikkelingsprocessen van fitnesscentra . Bij de kleinere fitnesscentra , die geen deel 
uitmaken van een fitnessketen, verloopt de ontwikkeling niet met behulp van 
"professionals". Met "professionals" warden in dit rapport de projectleiders bedoeld die 
het ontwikkelen van vastgoedobjecten als core-business hebben. De projectmanagers 
hebben kennis van het gehele vastgoedproces dat doorlopen moet warden. Door deze 
kennis kunnen veel problemen en vertragingen voorkomen warden. 

Over het algemeen verloopt het ontwikkelingsproces bij de grotere fitnesscentra, die wel 
aangesloten zijn bij een keten , professioneler. Het is niet bekend welk percentage met 
professionele begeleiding werkt, maar de indruk is dat dit nu nag niet om een aanzienlijk 
deel gaat. Met name ketens die van oorsprong uit het buitenland komen maken vaker 
gebruik van professionele begeleiding. In onder andere Engeland en de Verenigde Staten 
wordt meer gewerkt met professionele partijen. 

Oat de ontwikkeling van fitnesscentra zonder professionele begeleid ing verloopt, heeft 
meerdere oorzaken. Als eerste zijn fitnessondernemers echte praktijkmensen die graag 
alles zelf doen en dus oak het ontwikkelen van nieuwe centra. Uit interviews is gebleken 
dat fitnessondernemers niet het voordeel zien van het inschakelen van professionele 
partijen en denken dat het inschakelen van professionele partijen meer geld kost dan dat 
het opbrengt. De fitnesscentra die niet aangesloten zijn bij een keten werken minder met 
professionals. 

De ontwikkeling van kantoren, woningen en winkels is begin 2oe eeuw ontstaan. Hierdoor 
hebben deze ontwikkelingsprocessen zich kunnen professionaliseren en oak 
standaardiseren; hierbij vergeleken, loopt de fitnessbranche achter. In dit hoofdstuk wordt 
in paragraaf 3.3 als eerste "het professionele ontwikkelingsproces" beschreven. Hierin 
speelt de projectontwikkelaar, een professionele begeleider, een centrale rol. Het 
ontwikkelingsproces wordt beschreven vanuit het perspectief van de projectontwikkelaar. 
In deze beschrijving warden de verschillende fasen van de projectontwikkeling toegelicht, 
dat als leidraad voor de beschrijving van het ontwikkelingsproces van fitnesscentra dient. 
Uit de gehouden interviews is duidelijk geworden hoe dit bij de ontwikkeling van 
fitnesscentra gaat en wat daarbij de knelpunten zijn. Door beide trajecten te beschrijven 
wordt het verschil tussen professionele ontwikkelingen en de ontwikkeling van 
fitnesscentra benadrukt. 

In paragraaf 3.4 wordt het verschil tussen beide ontwikkelingsprocessen verduidelijkt door 
voor beide processen de verschillende actoren, die bij het ontwikkelingstraject van 
fitnesscentra betrokken zijn , weer te geven. 

9 Voor de lijst van interviews wordt verwezen naar de bijlagen. 
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Steeds meer ketens breiden uit10
, zowel door het bouwen van nieuwe centra als door het 

overnemen van bestaande centra. Hierdoor is een verschuiving te zien van 
fitnessondernemers die de panden huren en er is een verschuiving te zien naar meer 
professionele ontwikkelingsprocessen. Om als fitnessondernemer niet alleen met de 
ontwikkeling van fitnesscentra bezig te zijn, zullen er taken uitbesteed moeten worden aan 
professionele partijen . Er zijn meerdere partijen die de professionele begeleiding van de 
ontwikkeling van fitnesscentra kunnen doen. De projectontwikkelaar is daar een van . 
Wanneer de projectontwikkelaar een rol gaat spelen bij de ontwikkeling van fitnesscentra , 
gaat het ontwikkelingstraject van fitnesscentra meer lijken op het ontwikkelingsproces 
zoals beschreven voor kantoren , winkels en woningen. In paragraaf 3.5 wordt beschreven 
welke voordelen het kan bieden om bij de ontwikkeling van fitnesscentra met een 
projectontwikkelaar te werken . 

3.2. Definitie 
Voor een heldere begripsaanduiding worden de begrippen "projectontwikkeling" en 
"projectontwikkelaar" gedefinieerd. 

In de Vastgoedlexicon van Keeris [31] staan de volgende definities van 
projectontwikkeling en de projectontwikkelaar: "projectontwikkeling is het geheel van core
business activiteiten van een projectontwikkelaar". "De projectontwikkelaar is een partij 
binnen de vastgoedmarkt, welke bij de realisatie van een vastgoedobject betrokken is 
vanaf de fase van het initiatief tot en met de ingebruikname ervan vanuit een commerciele 
invalshoek, waarbij hij minimaal een coordinerende functie heeft in de conceptuele en 
ontwikkelingsfase en vervolgens de realisatie van het betreffende object voor eigen 
rekening en risico uitvoert, daarbij geen intentie heeft tot zelf exploiteren ervan gedurende 
een langere periode". 

In het NEPROM jubileumboek [32] wordt de projectontwikkelaar als volgt omschreven: "de 
projectontwikkelaar investeert in de ontwikkeling en realisatie van vastgoedobjecten in de 
markt. Hij houdt zich bezig met zowel nieuwe projecten als herontwikkeling van bestaand 
vastgoed". 

In een dictaat [33] van Kohnstamm voor het vak Vastgoedkunde aan de opleiding 
Economie aan de UvA wordt de functie van projectontwikkelaar omschreven als : "voor 
eigen rekening en risico projecten voor de markt tot stand brengen vanaf het initiatief tot 
en met ingebruikstelling". 

Uit een literatuurstudie naar de definitie van projectontwikkeling, uitgevoerd door Croon 
[34] blijkt dat voortdurend de volgende kenmerken van projectontwikkeling naar voren 
komen: 

• De projectontwikkelaar ontwikkelt en realiseert marktconforme vastgoedprojecten 
voor eigen rekening en risico ; 

• Er is sprake van een integrale betrokkenheid bij het ontwikkelingsproces ("van A 
tot Z"); 

• De projectontwikkelaar is in principe niet uit op bezit en exploitatie van vastgoed . 
Zijn betrokkenheid strekt zich uit tot en met de verkoop van ingebruikneming ; 

• De projectontwikkelaar heeft een coordinerende taak in het proces, is manager 
van het proces en draagt de eindverantwoordelijkheid van het resultaat. 

10 Onder andere: Fitness First, Health City, David Lloyd, Fitland , etc. 
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In dit rapport wordt de beschrijving van Croon gehanteerd. Deze geeft puntsgewijs een 
volledig beeld van wat projectontwikkeling is. 

3.3. Proces 
Onderstaand wordt het projectontwikkelingsproces beschreven zoals men dat kent van 
bijvoorbeeld de kantoren-, woning- en winkelbouw. Hiervoor is gebruik gemaakt van de 
indeling die M.H.J. Titulaer in zijn afstudeerverslag, "wooncorporaties & 
projectontwikkeling, een dynamisch document als ondersteunend instrument", gehanteerd 
heeft [35]. In deze beschrijving zullen de verschillende fasen van de projectontwikkeling 
toegelicht worden. 

Figuur 4 is naar voorbeeld van Kohnstamm en Vismans [36] opgenomen en geeft het 
totale vastgoedproces van een vastgoedobject weer. Het projectontwikkelingsproces is 
daar weer een afgeleide van. De fasen waarbij de projectontwikkelaar intensief betrokken 
is zijn de grijs gekleurde vakken in de figuur. 

Pre-initiatief 

lnitiatief 

Locatieverwerving 

Planontwikkeling 

Markttechn. Juridisch Financieel Bouwkundig 

Realisering 

Verhuur /verkoop 

Beheer & exploitatie 

Figuur 4: Het vastgoedproces, naar voorbeeld van Kohnstamm en Vismans 

3.3.1. Pre-initiatief 
De pre-initiatieffase vormt de fase waarin de ontwikkelingsmogelijkheden worden afgetast. 
De projectontwikkelaar bekijkt in deze fase of de ontdekte ontwikkelingsmogelijkheid in 
eerste instantie een realistisch gehalte heeft. Er wordt een aantal fundamentele zaken als 
eigendom, oppervlak, bestemmingsplan, financien, etc. onderzocht die een eventuele 
ontwikkeling in de weg zouden kunnen staan. Daarnaast wordt in deze fase de voor de 
besluitvorming te stellen randvoorwaarden / uitgangspunten bepaald en 
marktverkenningen verricht. Kort gezegd worden er in de pre-initiatieffase verschillende 
prospects gesondeerd. In deze fase worden nog geen kosten gemaakt. 

Toegepast op de fitnessbranche 



Het initiatief voor de ontwikkeling van een fitnesscentrum ligt vrijwel altijd bij de 
fitnessondernemer zelf. Echter wanneer een fitnesscentrum onderdeel uitmaakt van een 
gebiedsontwikkeling ligt het initiatief meestal wel bij de ontwikkelaar. Aangezien dit meer 
een uitzonderingssituatie is, wordt er hier vanuit gegaan dat het initiatief bij de 
fitnessondernemer ligt. De fitnessondernemer doet een marktverkenning en zoekt daarbij 
naar geschikte agglomeraties waar genoeg mensen wonen om er een fitnesscentrum te 
realiseren. Afhankelijk van de grootte van het fitnesscentrum wordt er gezocht naar 
agglomeraties van minimaal 25.000 tot 100.000 mensen binnen een straal van ongeveer 
8 minuten rijden met de auto en fiets. Er wordt tevens gekeken naar de concurrentie van 
bestaande fitnesscentra in de agglomeratie. 

3.3.2. Het initiatief 
In de initiatieffase wordt verder gegaan met de interessante prospects uit de pre
initiatieffase. Deze prospects warden in de initiatieffase projects en vanaf dat moment 
warden er kosten gemaakt voor de projects. In deze fase warden de eerste ideeen over 
de locatie, product, prijs en doelgroep geformuleerd. Als bekend is wat en waar kan 
warden gebouwd, kunnen er berekeningen warden gemaakt met betrekking tot de 
financiele haalbaarheid. Meestal wordt een marktonderzoek verricht en een ruwe 
financiele raming gemaakt. 

Bes/ispunt en -document 
De beslissing om door te gaan met een project zal gebaseerd warden op een 
haalbaarheidsanalyse. Samen met een projectdefinitie vormt de haalbaarheidsanalyse het 
beslisdocument van de initiatieffase: het initieel plan. Samengevat bestaat de analyse uit 
de volgende onderdelen: 

• een inschatting van het draagvlak; 
• een goed beeld van de vraag en het aanbod in de beoogde vastgoedmarkt; 
• een inschatting van alle kosten en opbrengsten; 
• een inschatting van de mogelijkheden om de nodige vergunningen te verkrijgen; 
• een inschatting van de benodigde tijd om het project te realiseren; 
• de mogelijkheden om het project te financieren; 
• vaststelling van het risicoprofiel. 

Fitnessbranche 
Wanneer de fitnessondernemer een geschikte agglomeratie gevonden heeft voor een 
nieuw fitnesscentrum, wordt in deze agglomeratie een locatie gezocht. De 
fitnessondernemer gaat ofwel zelf naar de gemeente om te vragen waar een locatie 
beschikbaar is, of neemt hiervoor een makelaar in de hand. Bij het zoeken naar nieuwe 
locaties wordt rekening gehouden met de grondprijs en de parkeermogelijkheid. Wanneer 
er gesproken wordt met fitnessondernemers blijkt een veel gehoorde klacht dat zij moeilijk 
aan nieuwe locaties kunnen komen. 

De beslissing om door te gaan met de ontwikkeling van een fitnesscentrum wordt niet met 
een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek gedaan zoals beschreven is bij de professionele 
ontwikkeling. Op basis van een geloof in de haalbaarheid en op grond van ervaringen die 
de fitnessondernemers hebben van andere ontwikkelingen van fitnesscentra wordt 
besloten of er wel of niet doorgegaan wordt met de nieuwe locatie. 

3.3.3. Locatieverwerving 
In veel gevallen ontstaat een initiatief in samenhang met een beoogde of beschikbare 
locatie. De te verwerven locatie kan bestaan uit grond, een te slopen of te herontwikkelen 
object. Daarbij kan de grond in eigendom verworven warden of in erfpacht warden 



verkregen. Voor verdere planontwikkeling is 2ekerheid over een beschikbare en geschikte 
locatie en over de kosten en tijd die gemoeid 2ijn met de verwerving daarvan 
nood2akelijk. 

De waarde van grand is sterk afhankelijk van de locatie en verschilt per (markt)situatie. In 
veel gemeentes richt de grondprijs 2ich naar de opbrengsten en rendementen van de 
(toekomstige) gebruikers van de grand. Wat grand waard is verschilt per partij . De 
ontwikkelaar 2al de marktkansen van de toekomstige gebruikers van de grond inschatten. 
Zijn doel is het verschil tussen verkoopprijs van een project en kostprijs 20 groot mogelijk 
te houden. De2e commerciele benadering voor de berekening van de grondwaarde staat 
bekend als de residuele grondwaardeberekening. De2e waardemethode bepaalt de 
waarde van grand door mogelijke marktwaarde van het onroerend goed of de 
opbrengsten van de bebouwing te kapitaliseren en hier de kosten voor de bouw en de 
winstmarge vanaf te trekken . Voor de grondwaardeberekening wordt verwe2en naar 
bijlage 4. Ook voor de2e fase geldt als beslisdocument de haalbaarheidsstudie. In de2e 
studie is namelijk aangegeven wat de maximale bieding mag 2ijn waarvoor de grand of 
het object kan warden aangekocht. 

Fitnessbranche 
Doordat Nederland steeds meer volgebouwd raakt is het moeilijk vrije bouwgrond te 
vinden. Ook de fitnessondernemers merken dat het moeilijk wordt om vrije grond te 
vinden om een fitnesscentrum te bouwen. Steeds meer fitnesscentra warden in 
herontwikkelingspanden gerealiseerd. Hierbij valt te denken aan voormalige garage- en 
winkelpanden . 

De grondprijs is een belangrijke factor voor de keu2e van de locatie van een nieuw 
fitnesscentrum. Anders dan bij winkels en kantoren, 2ijn de inkomsten van fitnesscentra 
niet 20 afhankelijk van de locatie. Wat toplocaties voor winkels of kantoren 2ijn, hoeft voor 
een fitnesscentrum niet 20 te 2ijn. Winkels en kantoren 2ijn, in tegenstell ing tot 
fitnesscentra , afhankelijk van een goede passantenstroom en hechten een grate waarde 
aan een goede 2ichtlocatie. Daarbij komt dat de lidmaatschapsgelden nauwelijks 
afhankelijk 2ijn van de locatie. In het volgende hoofdstuk 2al uitgebreid ingegaan warden 
op de locatie-eisen van fitnesscentra. 

3.3.4. Planontwikkeling 
De belangrijkste actoren in de planontwikkelingsfase 2ijn de initiatiefnemer en de 
gemeente. De gemeente neemt, als reg isseur, een belangrijke rol in de planontwikkeling 
in , maar haar betrokkenheid varieert nogal per project. 
De ontwikkelingsfase kan in vier onderling samenhangende deelgebieden warden 
gesplitst [37] : 

• De markttechnische planontwikkeling; bestaande uit een marktverkenning en het 
daarop gebaseerde vastgoedconcept en het Programma van Eisen (PvE). 

• De juridische planontwikkeling; omvat ondermeer 
bestemmingswij2iginsprocedures, de aanvraag van nood2akelijke vergunningen 
en de voorbereiding van overeenkomsten die worden gesloten tussen de 
verschillende partijen. 

• De financiele planontwikkeling ; betreft de raming van kosten, opbrengsten, 
financiele risico 's en projectrendement. Tevens worden er 
financieringsconstructies geanalyseerd en verkend. 

• De bouwkundige planontwikkeling ; betreft het ontwerpproces en de 
bouwvoorbereiding . 
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De planontwikkeling is een iteratief subproces binnen het projectontwikkelingsproces, 
waarbij genoemde onderdelen in verschillende stappen doorlopen warden en continue 
interactie en onderlinge afstemming plaatsvindt. 

Markttechnische planontwikkeling 
De markttechnische planontwikkeling bestaat uit een marktverkenning en het daarop 
gebaseerde PvE. De marktverkenning moet een gedegen inzicht verschaffen in de 
markttechnische haalbaarheid van het initiele plan. Daarvoor zullen de volgende aspecten 
aan bod moeten komen: 

• Afzetmogelijkheid; 
• De prijsstelling; 
• Het ontwerp; 
• De doelgroep; 
• Locatiekwaliteit; 
• Prijs-kwaliteitverhouding; 
• Marktbenadering; 
• Concurrentie. 

Bij elk vastgoedsegment (bijvoorbeeld winkels, woningen, kantoren, etc.) ligt de nadruk 
van de marktverkenning op andere onderwerpen. Een marktverkenning is niet alleen 
nuttig voor de ontwikkelaar om te weten te komen of het project markttechnisch haalbaar 
is, het kan tevens de gemeente overtuigen van de vraag naar dergel ijke projecten . 
Wanneer de onderzoeksresultaten bekend zijn, kan er een PvE geschreven warden. Het 
PvE is te omschrijven als een geordende verzameling van eisen en wensen die de 
huisvestingsbehoefte weergeeft [35]. Het eisenpakket bestaat in hoofdzaak uit drie 
onderdelen [38]: 

• Randvoorwaarden 
• Karakteristiek van te huisvesten doelgroepen 
• Eisen aan het gebouw en terrein. 

Het PvE ontwikkelt zich van grof naar fijn, zoals de stappen van het schetsontwerp naar 
Bestek. In elke ontwerpfase wordt het getoetst op de uitgangspunten en haalbaarheid. 
Het PvE vormt een beslisdocument voor de plantontwikkelingsfase. Een onvolledig PvE 
leidt uiteindelijk tot een minder goed beheersbaar proces en tot een financieel nadeel. Op 
grand van het ontwikkelde "basis" Programma van Eisen kan de verdere planontwikkeling 
plaatsvinden. Tegenwoordig wordt de nadruk in het PvE op de te behalen prestaties 
gelegd. Bijvoorbeeld voor een spinningzaal hoeft de opdrachtgever niet meer de 
gewenste oppervlakten te geven, maar voldoet de gewenste prestatie en dan hoeft er in 
het pvE alleen aangegeven te warden hoeveel spinningsapparaten er in de zaal moeten 
kunnen. De projectontwikkelaar moet deze prestaties dan vertalen naar oppervlakten. 

Juridische planontwikkeling 
Een cruciale rol is weggelegd voor de juridische planontwikkeling . Dit deelgebied bevat 
namelijk onderdelen waar de ontwikkelaar weinig tot geen invloed op uit kan oefenen. Het 
betreft hier zaken op publiekrechtelijk gebied, zoals de ruimtelijke ordeningsaspecten en 
zaken op privaatrechtelijk gebied, zoals raamovereenkomsten met gemeente, 
samenwerkingsverbanden met andere marktpartijen, huur- en koopcontracten etc. 

Publiekrechtelijk qebied 
Onderstaand warden de ruimtelijke ordeningsaspecten nader toegelicht. De ruimtelijke 
ordening is te splitsen in een onderdeel vergunningen en een onderdeel Ruimtelijke 
Ordenings (RO) -procedures. 
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Vergunningen 
Vastgoedontwikkelingen zijn aan een grote hoeveelheid regels gebonden. Voordat er 
gebouwd mag worden moet de ontwikkelaar tal van vergunningen verkrijgen . 
Onderstaand worden de meest voorkomende vergunningen beschreven [39]. 

• Bouwverqunninq: 
Volgens de Woningwet is het verboden te bouwen zonder bouwvergunning . De 
bouwvergunning wordt verleend door de gemeente; 

• Sloopverqunninq: 
Een sloopvergunning is verpl icht om een bouwwerk, standplaats of woonwagen 
geheel of gedeeltelijk te slopen. Gemeenten moeten hiervoor in hun 
bouwverordening voorschriften opnemen over sloopwerkzaamheden. Veel 
gemeenten hebben dat uitgewerkt in een sloopmelding of sloopvergunning; 

• Milieuverqunninq : 
Een milieuvergunning stelt regels aan luchtvervuiling, geur- en geluidhinder en de 
veiligheid van bedrijven. In de vergunning staat aan welke milieuvoorschriften een 
bedrijf moet voldoen. De Wm-vergunning (Wet milieubeheer) moet warden 
aangevraagd bij de gemeente of provincie; 

• Kapverqunninq : 
Voor het kappen van bomen is een kapvergunning nodig. Gemeenten leggen in de 
bomenverordening vast welke bomen zonder vergunning mogen warden gekapt 
en voor welke bomen een meldings- of vergunningsplicht geldt; 

• Gebruiksverqunninq: 
Voor gebouwen waar veel mensen bijeenkomen, is een gebruiksvergunning nodig . 
De gebruiksvergunning heeft betrekking op brandveiligheid, bewegwijzering en 
vluchtmogelijkheden. Deze vergunning stelt bijvoorbeeld een maximum aan het 
aantal personen dat in het gebouw mag zijn. De regels hiervoor zijn opgenomen in 
de gemeentelijke bouwverordening; 

• Drank- en Horecaverqunninq: 
De drank- en horecavergunning is noodzakelijk voor het verstrekken van 
alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaats tegen betaling . Van belang is dat 
de leidinggevenden kunnen beschikken av.er een verklaring sociale hygiene, van 
goed gedrag zijn en de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. Het horecapand dient te 
voldoen aan de inrichtingseisen; 

• Verklarinq schone qrond 
Voor aanvraag van een bouwvergunning en een milieuvergunning moet een 
verklaring van schone grond zijn afgegeven. 

Van de bovenstaande vergunningen is de bouwvergunning de belangrijkste vergunning 
en zal daarom hieronder nader toegelicht warden. Een bouwvergunning houdt in volgens 
Artikel 40 van de Woningwet: het verbod op bouwen zonder vergunning , waar de 
uitzondering voor vergunningvrije bouwwerken. Vergunningsvrije bouwwerken zijn 
schuurtjes, dakkappen etc. 

Een bouwvergunning kan alleen warden geweigerd op artikel 44: het imperatief limitatief 
stelsel van weigeringsgronden: 

• Strijd met bouwbesluit; 
• Strijd met de bouwverordening ; 
• Strijd met het bestemmingsplan; 
• Strijd met de welstandseisen; 
• Monumentenvergunning 
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lmperatief limitatief betekent dat de bouwvergunning alleen mag en geweigerd moet 
warden indien een van bovengenoemde punten van toepassing is. Verder zijn er geen 
weigeringsgronden. Het is een gebonden voorziening . Dit betekent dat de 
bouwvergunning dan van rechtswege verleend moet warden. 

Het bouwbesluit bestaat uit technische eisen voor nieuwbouw en bestaande bouw. Het 
bouwbesluit bevat eisen met betrekking tot de veiligheid , gezondheid, bruikbaarheid , 
energiezuinigheid en milieu[40] . 

De bouwverordening is een door de gemeenteraad vast te stellen lijst met regels met 
betrekking tot onder andere slopen, parkeren en bouwen op verontreinigde grond , etc. 
Een bouwverordening bevat zoveel bepalingen, die per gemeente kunnen verschillen , dat 
hiervan op deze plaats geen opsomming gegeven kan warden. 

RO-procedures 
Binnen de Nederlandse overheid hebben alle drie de bestuurslagen (Rijk, provincie en 
gemeente) hun eigen planningsmogelijkheden op het gebied van ruimtelijke ordening. 
In de gemeente wordt het ruimtel ijk beleid neergelegd in twee wettelijk geregelde 
planvormen, namelijk het structuurplan en het bestemmingsplan. 

Het bestemmingsplan is een middel waarmee de gemeentelijke overheid een beleid voert 
op het gebied van de ruimtelijke ordening en dit is het enige juridisch bindende ruimtelijk 
plan. Wanneer de bouwaanvraag niet binnen het huidige bestemmingsplan valt, zijn er 
twee mogelijkheden om de bouwaanvraag alsnog toe te laten kennen . De gemeente 
verleent vrijstelling of er vindt een bestemmingsplanwijziging plaats. 

Belanghebbenden zoals bewoners, concurrenten, milieuactivisten, etc. kunnen gebruik 
maken van hun inspraakrechten. Tegen alle besluiten omtrent vergunningverlening, 
meldingen en vrijstellingen kan een bezwaarschrift ingediend warden bij het 
bestuursorgaan dat de beslissing genomen heeft [41 ]. Wanneer het bezwaar niet 
ontvankelijk wordt verklaard, kan er in beroep gegaan warden en als laatste kan er in 
hoger beroep gegaan warden . Bezwaren en beroepen kunnen voor grote vertragingen 
zorgen. Het is voor een projectontwikkelaar dan ook in het eigen belang de procedurele 
correctheid van gemeentelijke procedures goed te bewaken. 

Vrijstelling 
Van de bepalingen van een bestemmingsplan kan vrijstelling warden verleend met 3 
soorten vrijstellingen : 

• Vrijstelling volgens artikel 15 WRO: dit zijn "binnenplanse" vrijstellingen , 
vrijstellingsmogelijkheden voor kleine afwijkingen van de bepalingen uit het 
bestemmingsplan. 

• Vrijstelling volgens artikel 17 WRO: tijdelijke vrijstelling voor maximaal 5 jaar. 
• Vrijstelling volgens artikel 19 WRO: permanente vrijstelling voor projecten. 

De binnenplanse vrijstelling behoort lang niet altijd tot de mogelijkheid en de tijdelijke 
vrijstelling is meestal niet gewenst. De artikel 19 procedure is daarom de meest 
toegepaste vrijstellingsprocedure. Het artikel 19 WRO kent drie leden. Het eerste lid , de 
zelfstandige projectprocedure (ZPP), is de meest toegepaste procedure. Door middel van 
een vrijstelling wordt de bestemmingsregeling , zoals neergelegd in het bestemmingsplan , 
doorbroken. Het ZPP-besluit wordt als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen, maar 
is er geen onderdeel van . De duur van de ZPP-procedure is ongeveer 24 weken [42], mits 
er geen bezwaar gemaakt wordt. 

Fitnesscentra ; "go/ no-go?" 

28 



Bestemmingswijziging 
Wordt er geen vrijstelling verleend omdat bijvoorbeeld het bestemmingsplan ouder is dan 
tien jaar of de gemeente besluit andere ontwikkelingen mee te nemen, dan moet er een 
bestemmingsplanprocedure warden gestart. Vaak moet de door de projectontwikkelaar 
aangekochte grand nag een bestemmingsplanwijziging ondergaan. Deze 
wijzigingsprocedure is voor de projectontwikkelaar dan oak cruciaal. Niet alleen de 
uitkomst moet gunstig uitpakken, maar oak het besluitvormingstraject dient snel te 
verlopen . De mogelijke bezwaarprocedures in de herzieningsprocedure kunnen veel tijd 
kosten. Dit kan grote renteverliezen tot gevolg hebben of er kunnen wijzigingen in de 
markt optreden. Al heeft de projectontwikkelaar weinig invloed op deze procedures, hij 
kan toch enkele voorzieningen treffen waardoor bezwaren vermeden kunnen warden. 

Privaatrechtelijke zaken 
De projectontwikkelaar sluit voortdurend overeenkomsten met diverse partijen waaruit 
verbintenissen voortvloeien . Daarbij komt hij veel in aanraking met algemene 
voorwaarden en standaard contracten. De volgende contracten zijn de meest 
voorkomende en belangrijkste overeenkomsten: 

• Koopcontract onroerend goed (grand en / of gebouw) 
• Contracten adviseurs 

o Architect 
o Overige raadgevende adviseurs 

• Aannemingsovereenkomst 
• Ontwikkelingsovereenkomst met de gemeente 

Financiele planontwikkeling 
De financiele planontwikkeling loopt als een rode draad door de hele planontwikkeling 
heen en betreft de raming van kosten , baten, financiele risico 's en rendementen . Alie 
financiele analyses doet de ontwikkelaar zelf, met uitzondering van de 
bouwkostenbegroting. Deze wordt in nauwe samenwerking met de aannemer uitgevoerd. 
In een schema kan het als volgt warden weergegeven [35]: 

Wat moet er gefinancierd warden? 

Wanneer moet er gefinancierd warden? 

Hoe kan het project gefinancierd warden? 

In de initiatieffase is al een voorzet gegeven van een raming van de kosten en de 
opbrengsten van het project. Dit is echter nog gedaan op basis van ervaringscijfers per m2 

en m3
. Naarmate het proces vordert warden de cijfers steeds nauwkeuriger met als 

uiteindelijke begroting de stichtingskostenbegroting. De investeringskosten van een 
gebouw omvatten de volgende kosten: grondkosten, bouwkosten, bijkomende kosten en 
eventueel inrichtingskosten. Deze kostencijfers warden afgezet tegen de verwachte 
opbrengsten. 

In de verwervingsfase warden grondposities gekocht of geopteerd. Hierbij is van belang 
dat er een goedgekeurd bestemmingsplan aanwezig is en dat de aanvang van de 
realisatie van het project in een niet al te verre toekomst ligt. De projectontwikkelaar moet 
bij vertragingen in de RO-procedures zelf de renteverliezen dragen. Wanneer de 
benodigde investeringen berekend zijn, kan het bedrag warden gefinancierd door een 
handelsbank, een gespecialiseerde bank of door andere financiele instellingen. 
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Bouwkundige planontwikkeling 
Vanwege de expertise die nodig is voor het ontwerpproces en de bouwvoorbereiding , 
wordt er voor de bouwkundige planontwikkeling veelvuldig gebruik gemaakt van externe 
adviseurs. De bouwkundige planontwikkeling moet leiden tot een gedetailleerde 
omschrijving van het project, die als basis dient voor de bouwopdracht aan de aannemer. 

Het ontwerpproces vormt een belangrijk onderdeel van de planontwikkel ing. De fasen in 
het ontwerpproces bepalen namelijk de fasering van de totale planontwikkeling . De 
volgende fasen kunnen hierbij onderscheiden warden : 

• lnitiele schetsen van de ontwikkelaar; 
• Schetsontwerp (SO) van architect; 
• Voorlopig ontwerp (VO) van architect; 
• lnformatie verzamelen van opmerkingen van gemeentelijke diensten en adviseurs; 
• Definitief ontwerp (DO); 
• Bestektekeningen en bestek; 
• Werkteken ingen 

Naast het ontwerpproces zijn aspecten van belang, als: keuze architect en adviseurs, de 
bouwvoorbereiding en de bouwaanvraag. 

Beslispunten en -documenten 
Wanneer de planontwikkeling afgerond is en de bouwvergunning verleend is, zijn er 
verschillende "go/ no go" - beslissingen genomen door de ontwikkelaar. De volgende 
beslisdocumenten behoren bij de vier onderdelen van de planontwikkeling : 

• Markttechnische planontwikkeling: PvE; 
• Bouwkundige planontwikkeling: SO, VO, DO, bestektekeningen en bestek; 
• Juridische planontwikkeling : indiening bouwvergunning (incl. gerelateerde 

voorzieningen) en gunningadvies / contract (architecten, adviseurs en aannemer) ; 
• Financiele planontwikkeling : stichtingskostenbegroting en financieringsadvies. 

Fitnessbranche 
Markttechnische planontwikkeling . 
In de fitnessbranche wordt steeds professioneler gekeken naar wat de consument wil. Om 
vastgoedtermen te gebruiken ; er wordt "consument-gericht" gebouwd. Waar eerder alleen 
rekening werd gehouden met de visie van de fitnessondernemer, wordt tegenwoordig ook 
rekening gehouden met wat de potentiele leden willen qua faciliteiten en activiteiten en 
wordt er gekeken wat zij kunnen betalen. Daarnaast warden relevante 
omgevingskenmerken in kaart gebracht, hiermee worden voorzieningen bedoeld die in de 
nabije omgeving aanwezig zijn die daardoor mogelijk niet meer interessant zijn om in het 
fitnesscentrum te realiseren, zoals tennisbanen , squashbanen en zwembad. Aan de hand 
van de visie van de ondernemer, de kenmerken van de potentiele leden, het aantal 
potentiele leden en omgevingskenmerken wordt door de fitnessondernemer een concept 
ontwikkeld voor het nieuwe fitnesscentrum. In het concept is aangegeven welke 
faciliteiten er moeten komen en wat voor kwaliteitsniveau er in het centrum moet zijn . 

De fitnessondernemer schrijft aan de hand van het concept een PvE. Fitnessondernemers 
schrijven een PvE zonder tekeningen te maken. 

Juridische planontwikkeling 
Voor het realiseren van fitnesscentra zijn meerdere vergunningen nodig. De meest 
voorkomende zijn : 
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• Bouwvergunning; 
• Sloopvergunning; 
• Milieuvergunning; 
• Drank- en Horecavergunning; 
• Gebruiksvergunning; 
• Schone grand verklaring . 

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning moet onder andere het fitnesscentrum 
binnen het bestemmingsplan passen en anders moet een vrijstelling verkregen warden . 
Voor een vrijstelling komt het vaak aan op een zelfstandige project procedure (ZPP). 

De aannemer die het werk gaat uitvoeren kan op verschillende wijze warden 
gecontracteerd. De meest voorkomende aannemingsovereenkomst bij fitnesscentra is de 
turnkey- overeenkomst. Turnkey houdt in: verkoop door de realisator aan de 
opdrachtgever van een perceel grand met het daarop gerealiseerde project, zoals dat 
wordt gepreciseerd in die overeenkomst [37]. 

Bij deze methode wordt een aannemer in het initiatiefstadium door de opdrachtgever als 
turnkey aannemer bij het bouwteam betrokken. Dit kan inhouden , dat zowel de architect 
als de overige adviseurs in opdracht van deze aannemer werken. De aannemer levert op 
basis van zeer duidelijke, complete en uitgebreide eisen van de opdrachtgever, het 
gebouw "turnkey" op. 

Fitnesscentra warden meestal casco+ opgeleverd . Onder casco+ hoeft niet altijd exact 
hetzelfde te betekenen, maar het komt er op neer dat casco+ de constructie en vaste 
afwerking van het gebouw is. Onder vaste inrichting warden meestal de wanden , 
installaties, kleedkamers, deuren en tegels verstaan . 

Financiele planontwikkeling 
Fitnessondernemers doen zelf de financiele analyse. In paragraaf 4.4 wordt een financieel 
overzicht van fitnesscentra gegeven. 
Het verwerven van financiering verloopt vaak moeizaam. Niet alleen het gebouw moet 
gefinancierd warden. Er moet oak financiering geregeld warden voor overige 
investeringen, zoals inrichting en fitnessapparatuur. Het verwerven van financiering voor 
het gebouw levert meestal minder problemen op dan die voor de inrichting en apparatuur, 
omdat het gebouw als onderpand voor de financiering kan dienen. De financiering van 
overige investeringen vormt een grater probleem en is soms de reden waarom een project 
niet door kan gaan. 
Fitnessketens vinden meestal makkelijker financiering dan onafhankelijke fitnesscentra , 
omdat de fitnessketens goodwill hebben opgebouwd. 

Bouwkundige planontwikkeling 
Uit de gehouden interviews is gebleken dat de fitnessondernemer vaak de architect zelf 
inschakelt. Een fitnessondernemer vertelde tijdens een interview dat hij de tekeningen zelf 
maakte. Ondanks dat deze fitnessondernemer geen bouwkundige achtergrond heeft, is hij 
van mening dat hij dat zelf ook goed kan . Ook al moet dit wel als uitzondering gezien 
warden , het typeert de fitnessondernemer die alles zelf wil doen. Oak is uit de interviews 
gebleken dat het PvE dat door de fitnessondernemer geschreven is, vaak onvolledig is en 
door de architect moet warden aangepast en aangevuld . 

3.3.5. Verkoop 
De verkoopfase is de laatste fase in het projectontwikkelingsproces. In de praktijk vindt 
deze fase vaak plaats voor de start van de bouw. Al is het niet de laatste fase in het 
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ontwikkelingsproces, het is wel de laatste fase waarbij de projectontwikkelaar intensief 
betrokken is. In de uitvoeringsfase neemt in de meeste organisaties een externe 
(technisch) projectleider het proces over. 

Beslispunt en -document 
Wanneer de verkoopfase inderdaad voor de aanbesteding van het project plaatsvindt, is 
de verkoopfase het laatste beslispunt en tevens "point of no return". Wanneer de bouwer 
groen licht heeft gekregen om te bouwen is er geen weg meer terug en zal het project 
worden opgeleverd. 

Fitnessbranche 
De fitnessondernemers hebben het pand vaak in eigendom. Tegenwoordig gaan steeds 
meer fitnessondernemers over tot het huren van panden. De overgang van eigendom tot 
huren heeft twee redenen: 

• Wanneer een keten wil uitbreiden zijn er liquide middelen nodig. Wanneer de 
panden in eigendom zijn , zit het geld in de gebouwen en is het geld dus op 
korte termijn niet beschikbaar. 

• Wanneer de panden gehuurd zijn , zijn de fitnessondernemers minder 
gebonden aan de locatie dan wanneer het pand in eigendom is. Als achteraf 
blijkt dat een locatie minder goed is dan verwacht kan men makkelijker weg als 
het pand wordt gehuurd. 

3.4. Actoren 
Onderstaand wordt zowel ingegaan op de actoren die actief zijn bij het "professionele" 
ontwikkelingsproces als bij het "minder professionele" ontwikkelingsproces. In figuur 5 
warden de actoren die betrokken zijn bij een "professioneel" ontwikkelingsproces getoond, 
waarbij de projectontwikkelaar een coordinerende en sturende rol heeft. Bij dit 
ontwikkelingsproces is ervan uitgegaan dat de fitnessondernemer het pand huurt van de 
belegger, dit is gedaan omdat in de fitnessbranche steeds vaker overgegaan wordt op het 
huren van de panden. 

Gebruikers 

Ontwerper I 

I 
Overheid 

/ ~-~ 

Fitnessexploitant I - Projectontwikkelaar - l~_A_dv_i_se_u_r_~ 

/ 
Aannemer Kapitaalverschaffer 

Belegger 

Figuur 5: Actoren in het "professionele"projectontwikkelingsproces van 
fitnesscentra 

In figuur 6 worden de actoren getoond die betrokken zijn bij een "minder professioneel" 
ontwikkelingsproces, waarbij de fitnessondernemer zelf de coordinerende en sturende rol 
vervult. Bij dit ontwikkelingsproces is ervan uitgegaan dat de fitnessondernemer het pand 
in eigendom heeft. 
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Ontwerper 

Gebruikers 

Overheid 

/ 
Fitnessexploitant 

Aannemer Adviseur 

Kapitaalverschaffer 

Figuur 6: Actoren in het "minder professionele" ontwikkelingsproces 

Onderstaand worden de verschillende actoren met de bijbehorende rollen toegelicht. 

Ontwerper 
De rol van de ontwerper is het vertalen van het programma van eisen en wensen en de 
visie van de fitnessondernemer op een locatie in bouwmassa's. Ontwerpers zijn vooral 
stedenbouwkundige en architecten. 

Overheid 
Volgens Van de Ven is de overheid een van de belangrijkste partijen binnen de 
projectontwikkeling [37] . De overheid heeft tot taak regulerend op te treden. De 
rijksoverheid en de provinciale overheden hebben veel invloed op het lange termijn beleid. 
De gemeentelijke overheden hebben een niet te onderschatten en 
voorwaardenscheppende rol. De gemeente bepaalt waar en onder welke condities 
gebouwd mag worden, waarbij elk bouwplan dient te voldoen aan het vigerend 
bestemmingsplan. De lokale overheden bepalen de ontwikkelingsrichtingen van een 
bepaald gebied, waarbij ze gebonden zijn aan het beleid van het Rijk. 

Adviseur 
De adviseurs worden ingehuurd om kennis en inzicht te verschaffen over zaken waarvan 
de opdrachtgever of projectontwikkelaar niet voldoende weet. Er zijn tal van adviseurs die 
lang niet allemaal in elk bouwproces hoeven op te treden. Enkele voorbeelden van 
adviseurs zijn: bouwfysisch adviseur, juridisch adviseur, constructieadviseur, 
installatietechnisch adviseur, elektrotechnisch adviseur, kosten adviseur [43]. 

Kapitaalverschaffers 
Met de ontwikkeling van vastgoed zijn grate geldbedragen gemoeid. Om een idee te 
geven; een fitnesscentrum van 2.000 m2 vergt in 2005 ongeveer een investering van€ 2,5 
miljoen. Door de grate kapitaalbehoefte zijn de financieringsmogelijkheden dan ook 
cruciaal voor de mogelijkheden om vastgoed te ontwikkelen. Kapitaalverschaffers kunnen 
onder andere banken en particulieren zijn . De kapitaalverschaffers zijn pas 
ge"fnteresseerd als het rendement van hun geldinvestering hoger is dan dat wat ze elders 
zouden kunnen krijgen. 
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Belegger 
De belegger behoort vanuit de aard van zijn functie op lange termijn te denken. Beleggers 
denken meestal in termen van rendement op lange termijn en bepalen dat vanuit een 
berekening van de "internal rate of return" (IRR) [37]. 

Wanneer het project gebouwd is kan het object ofwel verkocht warden aan een belegger 
ofwel verkocht warden aan de fitnessexploitant zelf. Wanneer het verkocht wordt aan een 
belegger, verhuurt hij het aan de fitnessexploitant [44]. 

Aannemer 
Na de aanbesteding verzorgt de aannemer de uitvoering van het werk. Hij zorgt dat het 
werk in overeenstemming met de betrokken bestektekeningen gerealiseerd wordt binnen 
de gestelde tijd en de aannemingssom. 

Fitnessexploitant 
De fitnessexploitant speelt in het "minder professionele" ontwikkelingsproces een 
sturende en coordinerende rol. 

In de "professionele" situatie wordt getracht de exploitant reeds in een vroeg stadium bij 
het proces te betrekken. De exploitant van zo'n complex sluit voor het object een 
huurcontract af voor meerdere jaren. 

Gebruikers 
De leden zijn de gebruikers van het fitnesscentrum. Zij zijn degene die de contributie 
betalen en dus eisen stellen aan het fitnesscentrum. Om een centrum te krijgen dat past 
bij de toekomstige gebruikers moet al in een vroeg stadium rekening gehouden warden 
met de eisen en wensen van de gebruikers. 

3.5. Meerwaarde van de projectontwikkelaar 
Door het uitbreiden van de fitnessketens zullen de ontwikkelingsprocessen professioneler 
warden en zal de projectontwikkelaar vaker een rol gaan spelen. Hieronder wordt 
ingegaan op de meerwaarde die de projectontwikkelaar kan bieden tijdens de 
ontwikkeling van fitnesscentra. De rol van de projectontwikkelaar is die van "spin in het 
web" of regisseur [37]. Een partij die oog heeft voor ieders belangen, verlangens en 
beperkingen en die oplossingen genereert en bewerkstelligt waarbij de wensen en eisen 
van iedereen zo goed mogelijk gerealiseerd warden . Door de ontwikkeling- en 
managementkennis van ontwikkelaars kunnen er veel voordelen gehaald warden uit de 
samenwerking met deze ervaren partij. 

De meerwaarde van de projectontwikkelaar bij de ontwikkeling van fitnesscentra zijn: 
• Het nemen van financiele risico's. 
• lnbreng van ervaring en deskundigheid; o.a. marktkennis en visie, stedenbouw, 

maakbaarheid en vastgoedkunde; 
• Facilitator tussen de bij het ontwikkelingsproces betrokken partijen; 

De vier grootste knelpunten tijdens het ontwikkelingstraject van fitnesscentra , waarbij de 
ontwikkelaar kan bijdragen aan een positievere afloop zijn: 
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• Vinden van geschikte locatie. Projectontwikkelaars zijn goed op de hoogte van 
beschikbare locaties en zijn hierdoor goed in staat geschikte locaties voor nieuwe 
fitnesscentra te vinden; 

• De bestemmingsplanprocedure, waarbij voornamelijk de duur cruciaal is . 
Aangezien de projectontwikkelaars veel ervaring hebben en daardoor goed op de 
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hoogte zijn van de bestemmingsplanprocedures, kost het vaak minder tijd 
wanneer er een projectontwikkelaar bij het ontwikkelingstraject betrokken is; 

• Voldoen aan de brandveiligheidseisen. Voor het verkrijgen van een 
gebruiksvergunning moet er voldaan warden aan de brandveiligheidseisen. 
Projectontwikkelaars weten goed wat deze eisen zijn. Door deze kennis kan deze 
vergunning sneller verkregen warden wanneer er een projectontwikkelaar bij het 
proces betrokken is; 

• Vinden van financiering. Projectontwikkelaars zorgen voor de financiering van de 
ontwikkeling van het fitnesscentra . Fitnessondernemers hoeven de financiering 
van het gebouw dan niet meer te doen. De financiering voor de overige 
investeringen blijft echter nog wel voor zorg en rekening van de 
fitnessondernemer. 

De Turnkey-overeenkomst wordt bij de ontwikkeling van fitnesscentra veel toegepast. Om 
tot een goed resultaat te komen is het bij deze overeenkomst noodzakelijk dat de eisen 
zeer compleet en nauwkeurig geformuleerd warden. Een projectontwikkelaar heeft veel 
ervaring hiermee en weet hoe de eisen en wensen het best geformuleerd kunnen warden 
voor de architect. Fitnessondernemers zien steeds meer voordelen in het huren van 
panden. Hiervoor moet een belegger gezocht warden die wil investeren in het pand en die 
het pand gaat verhuren. De ontwikkelaar kent de beleggerwereld en kan hiermee dus een 
voordeel bieden bij de huurconstructies. 

3.6. Conclusie 
Omdat de kleine fitnessondernemer het ontwikkelen van nieuwe fitnesscentra graag zelf 
wil doen, verlopen deze ontwikkelingsprocessen niet zo geolied en snel. Voornamelijk bij 
de fitnesscentra die aangesloten zijn bij een keten is een trend te zien naar 
professionelere ontwikkelingsprocessen. Veel fitnessketens breiden uit, waardoor de 
fitnessondernemers het ontwikkelen van nieuwe fitnesscentra uitbesteden aan 
professionele partijen. Om als fitnessketen uit te kunnen breiden zijn ook liquide middelen 
nodig, waardoor fitnessondernemers overgaan op het huren van panden in plaats van ze 
in eigendom te hebben. Fitnesscentra warden vrijwel altijd casco+ opgeleverd, de losse 
inrichting komt voor zorg en rekening van de fitnessondernemer zelf. 

Wanneer er bij de ontwikkeling van nieuwe centra gewerkt wordt met professionele 
partijen zal de projectontwikkelaar een grotere rol gaan spelen. Het ontwikkelingsproces, 
waar de ontwikkelaar bij betrokken is, bestaat uit de volgende fasen: 

• pre-initiatief 
• initiatief 
• locatieverwerving 
• planontwikkeling 
• verhuur en verkoop. 

De vier grootste knelpunten tijdens het ontwikkelingstraject van fitnesscentra, waarbij de 
ontwikkelaar kan bijdragen aan een positieve afloop zijn: 

• het vinden van een geschikte locatie; 
• de bestemmingsplanprocedure, waarbij voornamelijk de tijdsduur cruciaal is; 
• het voldoen aan de brandveiligheidseisen om een gebruiksvergunning te 

verkrijgen; 
• en het regelen van de financiering van het gebouw. 

Om de beslisboom op te kunnen stellen, moeten de randvoorwaarden die de 
haalbaarheid bepalen, uitgezocht warden . De deelgebieden van de planontwikkelingsfase 
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-markttechnisch, juridisch, financieel en bouwkundig- lijken alle facetten te behelzen om 
te bepalen of een fitnesscentrum haalbaar is. Deze vier deelgebieden zullen als indeling 
gebruikt warden om uit te zoeken wat de haalbaarheid van de ontwikkeling van een 
fitnesscentrum bepaalt. 
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4. Haalbaarheid fitnesscentra 
4.1. lnleiding 

Uit het voorgaande hoofdstuk blijkt dat de verschillende randvoorwaarden, die de 
haalbaarheid van de ontwikkeling van een fitnesscentrum bepalen, onder te verdelen zijn 
in de markttechnische-, juridische-, financiele- en bouwkundige haalbaarheid. In de 
beginfase van dit afstudeeronderzoek zijn orienterende interviews gehouden om na te 
gaan of alle randvoorwaarden ender te verdelen zijn in een van deze deelgebieden. 
Hieruit is inderdaad gebleken dat deze onder te verdelen zijn in de vier onderling 
samenhangende deelgebieden: 

• De markttechnische haalbaarheid; 
• De juridische haalbaarheid; 
• De financiele haalbaarheid; 
• De bouwtechnische haalbaarheid. 

De genoemde onderdelen worden in verschillende stappen doorlopen, waarbij een 
continue interactie en onderlinge afstemming plaatsvindt. Onderstaand warden de 
randvoorwaarden waar een fitnesscentrum aan moet voldoen, beschreven. 

Wanneer de informatie niet uit interviews, maar van literatuurbronnen afkomstig is, wordt 
dit aangegeven. 

4.2. Markttechnische haalbaarheid 
4.2.1. Locatie-eisen 

Er is een aantal locatie-eisen van belang voor de ontwikkeling van een haalbaar 
fitnesscentrum, deze worden onderstaand beschreven. 

bereikbaarheid 
De bereikbaarheid van een fitnesscentrum is erg belangrijk. Afhankelijk van de locatie 
(bijvoorbeeld stadscentrum, industrieterrein, woongebied of bosomgeving) dient het 
centrum voor verschillende soorten vervoersmiddelen (auto, fiets en eventueel openbaar 
vervoer) bereikbaar te zijn . "Bereikbaarheid" is een term die te maken heeft met de 
verhouding tussen de afstand die men moet afleggen en de daarvoor benodigde tijd, c.q. 
de inspanning die men zich daarvoor moet getroosten [45]. 

Uit het profiel van de fitnessleden is gebleken dat het overgrote deel met de auto naar het 
fitnesscentrum gaat. De bereikbaarheid per auto is dan ook een belangrijk criterium voor 
vrijwel alle fitnesscentra. Dit wil zeggen dat het de voorkeur geniet om een fitnesscentrum 
nabij een uitvalsweg te vestigen. 

Ongeveer een kwart van de fitnessleden komt met de fiets naar het fitnesscentrum. De 
bereikbaarheid per fiets is daarom eveneens een belangrijk criterium. Aangezien vrijwel 
niemand met het openbaar vervoer naar een fitnesscentrum gaat, lijkt het niet zinvol om 
de bereikbaarheid met het openbaar vervoer mee te nemen als locatie-eis. Opgemerkt 
dient te warden dat bij locaties die slecht bereikbaar zijn voor de auto, zeals stadscentra 
van grote steden, de bereikbaarheid van het OV een grotere rol gaat spelen. 

Het heeft de voorkeur een fitnesscentrum dichtbij of op weg naar voorzieningen te 
vestigen die herhaaldelijk bezocht warden zoals scholen, werk of winkels. 
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Veiligheid 
Een belangrijke locatie-eis is dat het fitnesscentrum in een veilige omgeving ligt. Met 
veiligheid worden twee aspecten bedoeld . Aangezien de piekuren in de avond liggen is 
het belangrijk dat de omgeving sociaal veilig is en vooral ook veilig voelt. Onder andere is 
goede verlichting rondom het fitnesscentrum hiervoor een vereiste. Daarnaast wordt de 
verkeersveiligheid bedoeld . Het centrum moet veilig per auto, fiets of lopend te bereiken 
zijn . 

Verzorgingsgebied 
Het aantal leden dat een fitnesscentrum nodig heeft, is afhankelijk van de grootte van het 
fitnesscentrum. Wanneer er een locatie voor een nieuw fitnesscentrum gezocht wordt, is 
het belangrijk om te weten hoeveel leden er in het nieuwe centrum verwacht kunnen 
worden. Deze worden de potentiele leden genoemd. Uit de gehouden interviews is 
gebleken dat een deel van de fitnessondernemers een globale schatting maakt op basis 
van het aantal inwoners in een stad en kijkt hierbij niet naar de afstand tot het 
fitnesscentrum. 

Echter de professionelere ondernemers hanteren een andere manier om het aantal 
potentiele leden te bepalen. Er wordt gekeken naar het primaire en eventueel secundaire 
verzorgingsgebied . Het primaire verzorgingsgebied is het gebied dat binnen 8 minuten 
bereikbaar is (per fiets, auto, lopend, etc.). Deze norm wordt wereldwijd gehanteerd. Het 
secundaire verzorgingsgebied is het gebied buiten het primaire verzorgingsgebied dat 
binnen 20 minuten bereikbaar is. Een aantal van de ondernemers wijkt {licht) af van het 
aantal minuten dat bovenstaand gegeven is. Aangezien bovenstaande gegevens het 
meest gehanteerd worden door de ondernemers en adviseurs , worden deze in dit rapport 
aangehouden. 

In Nederland is ongeveer 12 % van de bevolking lid van een fitnesscentrum. 
Veiligheidshalve wordt er vanuit gegaan dat 10% van de bewoners van het 
verzorgingsgebied lid wordt van het nieuw te openen fitnesscentrum (rekening houdend 
met de concurrentie). Wanneer een fitnesscentrum zich ook richt op de mensen die in de 
directe omgeving werken wordt er ook vanuit gegaan dat 10% hiervan lid wordt. 

In principe worden alleen de mensen binnen het primaire verzorgingsgebied meegeteld 
als potentiele leden. Afhankelijk van het concept (met andere woorden : is het een sterk 
concept en zijn er veel additionele faciliteiten, bijvoorbeeld een zwembad of grote 
saunagelegenheid) kan er rekening gehouden worden met leden uit het secundaire 
verzorgingsgebied. Over het algemeen worden de mensen uit het secundaire 
verzorgingsgebied gezien als extra potentiele leden. Het moet niet zo zijn dat een 
fitnesscentrum afhankelijk is van leden uit het secundaire verzorgingsgebied. 

Bij het bepalen van het aantal potentiele leden moet rekening gehouden worden met de 
kenmerken van fitnessleden in relatie tot de bewoners van het verzorgingsgebied . 
Bejaarde mensen worden niet lid van een fitnesscentrum. 

Concurrentie 
In Nederland speelt de concurrentie in de fitnessbranche nog geen grote rol. Nederland is 
nog niet verzadigd als het om fitnesscentra gaat. De markt in de grote steden van het VK, 
bijvoorbeeld, is wel verzadigd. In de grote steden van het VK overleven alleen de 
fitnesscentra die het best afgestemd zijn op de wensen en eisen van de leden. 

Bij de ontwikkeling van een nieuw centrum wordt wel rekening gehouden met de 
bestaande fitnesscentra in de omgeving . Wanneer een geschikte locatie gevonden lijkt te 
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zijn, warden de bestaande fitnesscentra in kaart gebracht en wordt nagegaan hoeveel 
leden deze centra in totaal hebben. Bij het bepalen van het aantal potentiele leden moet 
er vanuit gegaan warden dat de leden van de bestaande fitnesscentra niet overstappen 
naar het nieuw te ontwikkelen centrum. 

Parkeergelegenheid 
Aangezien veel bezoekers met de auto naar het fitnesscentrum komen, dient er 
voldoende parkeergelegenheid in de omgeving te zijn. Centra waar de lidmaatschapsprijs 
hoog is bieden vrijwel altijd gratis parkeergelegenheid dichtbij de entree aan. Maar oak in 
centra waar het lidmaatschap minder hoog is, wordt meestal veel belang gehecht aan de 
aanwezigheid van parkeerplaatsen. Een gangbare parkeernorm voor fitnesscentra is 1 
parkeerplaats per 20 a 25 leden. 

Opgemerkt dient te warden dat er oak enkele fitnesscentra zijn waar geen 
parkeerplaatsen in de buurt zijn. Dit is alleen het geval in centra in grate steden waar de 
mensen gewend zijn dat parkeren in de buurt niet mogelijk is (bijvoorbeeld in Amsterdam, 
Den Haag, Rotterdam, etc.). 

Aangezien gemiddeld 26% van de leden met de fiets komt, is het belangrijk dat er 
voldoende fietsenrekken aanwezig zijn. 

Vestigingsmilieus 
Er zijn verschillende vestigingsgebieden waar fitnesscentra zich (kunnen) vestigen . Aan 
de hand van de gehouden interviews en het rapport "vestigingsbeleid voor leisure
bedrijven in Amsterdam" [46] wordt hieronder de geschiktheid van verschillende 
vestigingsmilieus voor fitnesscentra aangegeven. Dit rapport is speciaal gericht op 
Amsterdam, maar kan als voorbeeld dienen voor vestigingsgebieden van centra elders in 
Nederland. 

Het begrip leisure is een verzamelterm voor commerciele publieksverzorgende functies, 
die inspelen op een besteding van vrije tijd van de consument buitenshuis. Het gaat 
daarbij om zelfstandige vormen van economische bedrijvigheid. Meer en meer richten 
leisure-bedrijven zich op verschillende activiteiten. Enkele voorbeelden van leisure
aciviteiten zijn : kartbaan, lasergame, ijsbaan, discotheek, fitnesscentrum, sauna, 
zonnebank, etc. 

Fitnesscentra passen binnen het segment consumentvolgende leisure. Het gaat daarbij 
om tijdverdrijf waar veelal individueel, soms in groepsverband, doorgaans weinig ruimte
vragende moderne vormen van tijdsbesteding plaatsvinden. De verblijfsduur is hier relatief 
kart en wordt meestal gecombineerd met enige verzorgende horeca. Dit segment is sterk 
in ontwikkeling. 

Onderstaande vestigingsmilieus zijn in mindere · of meerdere mate geschikt voor het 
huisvesten van fitnesscentra: 

Centrumgebied 
Het centrum van een stad is geschikt voor de vestiging van voornamelijk kleinschalige 
leisure. De verschijningsvorm van dergelijke leisure-bedrijven is (zeer) compact, ruimte
intensief en kapitaalintensief. Met ruimte-intensief word en de fitnesscentra bedoeld waar 
veel mensen op een klein oppervlakte kunnen sporten. Vooral de kleinschalige en ruimte
intensieve fitnesscentra kunnen zich redelijk goed vestigen in een centrummilieu . De 
relatief hoge grondprijs wordt als groat nadeel gezien van het centrum als 
vestigingsplaats. Zogenaamde restruimten (in bijvoorbeeld winkelcentra of 

TU/e, Real Estate Management & Development 

39 



kantoorcomplexen) zijn vaak geschikt voor het vestigen van fitnesscentra. Fitnesscentra 
hoeven namelijk niet, in tegenstelling tot bijvoorbeeld winkels, in het zicht te liggen. En 
hoeven niet te voldoen aan de eisen voor lichtinval zoals die bij kantoren geldt. Voor deze 
restruimte kan een lagere grondprijs gevraagd warden. De restruimten warden ook wel de 
dode ruimten genoemd. 

Perifere centrumqebieden 
Voor perifere centrumgebieden wordt gestreefd naar het versterken van de menging van 
activiteiten. Dergelijke gebieden zijn g~schikt voor de vestiging van bezoekerstrekkende 
en hoogwaardige leisure met een regionale functie en een positief imago. De grotere 
fitnesscentra met bijvoorbeeld veel aandacht voor de gezondheid kunnen zich goed 
vestigen in perifere centrumgebieden. 

Het qemenqde woon/werkmilieu 
Voor het gemengde woon/werkmilieu wordt gestreefd naar het bieden van levendige 
plekken binnen de woonbuurten. Bij de vestiging van leisure wordt uit oogpunt van 
bereikbaarheid, parkeergelegenheid en economische potentie de koppeling aan 
winkelconcentraties nagestreefd. Fitnesscentra passen, mits niet grootschalig, in de 
woonwijken. 

Sportterreinen 
Sportterreinen kunnen een vestigingslocatie zijn voor leisure-activiteiten op sportgebied, 
indien deze een bijdrage levert aan de intensivering van het terreingebruik. 

Kantoorterreinen 
De aantrekkelijkheid van kantoorterreinen kan toenemen door de vestiging van leisure
functies. Meer menging van functies kan bijdragen aan de verlevendiging en de sociale 
veiligheid. Een nadeel van leisure-activiteiten zou kunnen zijn dat er meer congestie- en 
parkeerproblemen komen, maar aangezien de piekuren van fitnesscentra buiten de 
kantoortijden vallen hoeven de congestie- en parkeerproblemen niet groat te zijn. De hoge 
grondprijs van kantoorterreinen kan ervoor zorgen dat het minder aantrekkelijk is om er 
een fitnesscentrum te vestigen. Ook hier geldt dat de zogenaamde restruimten (in 
bijvoorbeeld winkelcentra of kantoorcomplexen) geschikt zijn voor het vestigen van 
fitnesscentra. 

Bedrijfsterreinen 
Evenals bij perifere detailhandel kan inpassing van leisurebedrijven bijdragen aan de 
levendigheid en sociale veiligheid van bedrijfsterreinen, intensievere benutting van 
bedrijfsterreinen en aan een betere benutting van parkeermogelijkheden in een gebied . 
Grootschalige leisure activiteiten, die veel ruimte behoeven kunnen op bedrijfsterreinen 
warden gesitueerd. Dergelijke voorzieningen kunnen overlast veroorzaken in de zin van 
lawaai en de grate aantallen bezoekers die zij aantrekken. Vanwege de lage grondprijs 
zijn bedrijfsterreinen aantrekkelijke vestigingsgebieden voor fitnesscentra. 

Tabel 12 geeft de verschillende vestigingsmilieus met de daarbij behorende positieve en 
negatieve punten samengevat weer. Deze tabel is, op basis van bovenstaande informatie, 
naar eigen inzicht tot stand gekomen. Daarbij wordt per vestigingsmilieu ook aangegeven 
wat voor soort fitnesscentrum er het beste gerealiseerd kan warden. 
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Vestigingsmilieu Soort 
Positieve punten Negatieve punten fitnesscentrum 

Centrumgebied Kleinschalig Groot aantal bezoekers in Hoge grondprijs, 
fitnesscentrum nabije omgeving, Parkeergelegenheid , 

Restruimten interessant Mogelijke tegenwerking 
voor fitnesscentra. door de buurt. 

Perifeer centrum Grootschalig, Scoort op alle punten Bezoekers moeten van 
gebied hoogwaardig redelijk goed. ver weg aangetrokken 

fitnesscentrum met worden. 
regionale functie 

Gemengd woon/werk Kleinschalig Groot aantal bezoekers in Mogelijke tegenwerking 
milieu fitnesscentrum nabije omgeving . door de buurt. 

Sportterrein Grootschalig Lage grondprijs, Bezoekers moeten van 
fitnesscentrum Goede ver komen, 

parkeergelegenheid . Extra aandacht voor de 
sociale veiligheid. 

Kantoorlocatie Kleinschalig Positief voor imago Hoge grondprijs, 
fitnesscentrum omgeving, Eventueel congestie- en 

Klanten in nabije parkeerproblemen. 
omgeving , 
Restruimten interessant 
voor fitnesscentra. 

Bedrijfsterrein Grootschalig Lage grondprijs, Bezoekers moeten van 
fitnesscentrum Goede ver komen, 

parkeergelegenheid, Extra aandacht voor de 
Werkenden tijdens sociale veiligheid. 
daluren 

Tabel 12: Fitnesscentra en mogelijke vestigingsmilieus 

Zichtlocatie 
De zichtbaarheid is voor een fitnesscentrum geen belangrijke locatie-eis. Voor kleinere 
centra speelt de zichtlocatie een iets grotere rol dan voor grotere fitnesscentra, aangezien 
grotere centra meer naamsbekendheid hebben. 

4.2.2. Functioneel concept 
Binnen de multifunctionele zelfstandige commerciele fitnesscentra bestaan verschillende 
concepten, waarmee de grootte, de faciliteiten die aangeboden warden en het 
kwaliteitsniveau van het centrum bedoeld wordt. Het concept van een fitnesscentrum is 
van een aantal factoren afhankelijk. Onderstaand zijn de meest voorkomende factoren 
beschreven: 

• De visie van de fitnessketen of de fitnessondernemer; 
• De voorzieningen die in de omgeving aanwezig zijn; 
• De mensen die in de omgeving wonen of werken; 
• De doelgroep (leden met medische aandoening, jongeren, zakenlui, etc.) waar het 

centrum zich op wil richten; 
• De financiele middelen die beschikbaar zijn; 
• Het vestigingsgebied waar het centrum gerealiseerd gaat warden; 
• lndien het om herontwikkeling van een gebouw gaat kan de afmeting en indeling 

van het gebouw ook van invloed zijn op het concept. 

Om een beeld te schetsen van de variatie van fitnesscentra wordt onderstaand ingegaan 
op de grootte, de faciliteiten en het prijskwaliteitsniveau. 
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Grootte 
De grootte van een fitnesscentrum kan varieren van enkele honderden vierkante meters 
tot enkele duizenden vierkante meters. Het aantal fitnessleden in verhouding tot de 
grootte van het fitnesscentrum is tegenwoordig bij een goed lopend fitnesscentrum 
minimaal 1: 1. Deze verhouding geldt voor een normaal fitnesscentrum zonder al te veel 
ruimte-extensieve faciliteiten zoals tennis, grote zwembaden en ruim opgezette 
relaxruimten, etc. In geval van kleinere fitnesscentra (bijvoorbeeld 2500 m2

), waar de 
ruimte zeer efficient ingedeeld is, kan de verhouding van aantal leden tot oppervlakte 
oplopen tot 2 1/2: 1. Deze verhouding wordt als maximum gezien. Wanneer de 
verhouding groter wordt, zal dit ten koste gaan van de kwaliteit van het fitnesscentrum. 

Faciliteiten 
De grootte van een fitnesscentrum is afhankelijk van het aantal faciliteiten dat 
aangeboden wordt. Meestal bevinden de grote centra met veel verschillende faciliteiten 
zich buiten de stad. Vooral de faciliteiten die veel ruimte innemen (bijvoorbeeld 
tennisbanen) bevinden zich doorgaans niet in het centrum van een stad of dorp. 

Tabel 13 geeft de meest voorkomende faciliteiten die in hoofdstuk 2 beschreven zijn . In 
deze lijst is aangegeven of een multifunctioneel fitnesscentrum deze faciliteit standaard 
aanbiedt of dat het een additionele faciliteit betreft, waarvoor een fitnessondernemer zelf 
kan kiezen of het in zijn centrum aangeboden moet worden. In dezelfde tabel is voor de 
standaard faciliteiten aangegeven hoeveel ruimte deze ongeveer innemen. De 
ruimtebehoefte van de faciliteiten hangt erg af van de totale grootte van het 
fitnesscentrum. Om deze reden is een fictief voorbeeld aangehouden van een normaal 
basis fitnesscentrum met een totale oppervlakte van 2000 m2

. Voor het bepalen van deze 
oppervlakten is gekeken naar bestaande fitnesscentra en is gesproken met de architect 
Marietta, specialist op het gebied van fitnesscentra. 
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Faciliteit Oppervlakte Opmerking 
Receptie 

100 a 150 m2 

Cafetaria 

"C 
Kleedruimtes 300 m' 

I,. Cardioruimte In een ruimte van 500 mL passen ruim 50 (cardio-ra 500 m2 
ra Krachttrainingruimte en krachttraining) toestellen . "C 
C: Zaal (groepslessen) 200 mL ra - Sauna Cl) 100 a 150 m2 

Relaxruimte 
Zonnebank 12 mL Een zonnebank neemt ca. 6 mL ruimte in. 
Kinderspeelhoek 40 mL 

2e zaal (bijv. spinning) 200 mL Vrijwel overal aanwezig 
Parkeerplaatsen 1 p.p. per 25 Vrijwel overal aanwezig, behalve in sommige 

leden drukke stadscentra 
Tennisbanen (binnen en Voornamelijk aanwezig in grate centra gericht op 
buiten) gezinnen . 

ai Squashbanen Squash is vaker aanwezig dan tennis . 
Q) Zwembad Duur in exploitatie en extra vergunningen voor 
C: 

nodiQ. 0 
+:I Fvsiotherapeut :a In centrum dat zich richt op zorgpatienten. 
"C Medisch adviescentrum 
<( 

Beautysalon/ kar>oer Aanwezig in luxe centra . 
Restaurant Voornamelijk aanwezig in grate centra gericht op 

gezinnen. 
Vergaderzaal Zowel voor eigen personeel als voor 

businessklanten. Meestal in combinatie met 
bedrijfsfitness. 

Tabel 13: Standaard en additionele faciliteiten in een fitnesscentrum 

Prijskwa/iteit 
De kosten van een lidmaatschap zijn afhankelijk van het concept en de locatie van een 
fitnesscentrum. Met andere woorden, de lidmaatschapsprijs is afhankelijk van de grootte, 
het soort en aantal faciliteiten, het kwaliteitsniveau en de locatie. De prijs neemt toe 
wanneer een centrum grater is, meer faciliteiten aanbiedt, ruimer opgezet is, een hoger 
kwaliteitsniveau heeft en op een aantrekkelijke (dure) locatie ligt. 

Er is echter wel een maximum aan het lidmaatschapbedrag dat gevraagd kan warden. 
Lidmaatschapsgelden boven de € 80,- a €90,- per maand voor een onbeperkt 
lidmaatschap warden in Nederland door de !eden niet geaccepteerd. Dit betekent dat een 
groat centrum op een dure locatie niet voorkomt omdat een dergelijk centrum niet 
rendabel te krijgen is. In bijvoorbeeld Engeland en Amerika zijn leden bereid veel hogere 
lidmaatschapsgelden te betalen. 

4.3.Juridische haalbaarheid 
4.3.1. Vergunningen 

Voor het realiseren van een fitnesscentrum zijn meerdere vergunningen nodig. De 
benodigde vergunningen voor een fitnesscentrum zijn in paragraaf 3.3.4 beschreven. Het 
verkrijgen van een gebruiks-, horeca-, milieu-, kap-, en sloopvergunning hoeven geen 
obstakel te vormen voor de haalbaarheid van de ontwikkeling van fitnesscentra. Er zijn 
vaste en objectieve criteria waaraan voldaan dient te warden . 
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Opgemerkt dient te worden dat de wet- en regelgeving sinds de Volendam- en 
Enschederamp strenger en formeler is geworden waardoor het moeilijker is om aan alle 
regels te voldoen. Voornamelijk de brandweereisen zijn door de verscherping van de 
regels erg hoog geworden. 

Uit de gehouden interviews is gebleken dat van alle vergunningen het verkrijgen van de 
bouwvergunning vaak het grootste knelpunt vormt. Om een bouwvergunning te krijgen 
moet een fitnesscentrum ofwel binnen het bestemmingsplan vallen en anders moet er een 
vrijstelling verkregen worden , of zelfs een bestemmingswijziging. Aangezien het voldoen 
aan het bestemmingsplan de meeste problemen oplevert, wordt onderstaand hierop 
ingegaan. 

4.3.2. Bestemmingsplan 
Om een beeld te krijgen van de verschillende soorten bestemmingen waar zondermeer 
een fitnesscentrum gebouwd kan worden zijn voor dit onderzoek de gemeenten 
Amstelveen, Amsterdam (stadsdeel Amsterdam Centrum en ZuiderAmstel) en Eindhoven 
bezocht. Daarnaast is ook uitgezocht welke bestemmingen het bouwen van fitnesscentra 
uitsluiten en voor welke bestemmingen wellicht vrijstellingen verkregen kunnen worden 
voor het bouwen van een fitnesscentrum. Gebleken is dat elke gemeente de 
bestemmingsplannen anders heeft ingedeeld. De verschillende soorten bestemmingen 
zijn niet altijd hetzelfde, maar zijn wel enigszins vergelijkbaar. 

Opvallend is dat stadsdeel Amsterdam Centrum vrijwel nergens het bouwen van 
fitnesscentra toelaat. De grotere fitnesscentra zijn in Amsterdam Centrum het makkelijkst 
te realiseren op bedrijfsterreinen, wat voor andere gemeenten meestal niet zo is. Alleen 
fitnesscentra kleiner dan 150 m2 zijn volgens de bestemmingsplannen meteen toegestaan 
in dit stadsdeel. Aangezien Amsterdam Centrum in meerdere opzichten afwijkt van de 
overige gemeenten wordt dit bestemmingsplan verder buiten beschouwing gelaten . 

De bestemming waar fitnesscentra onder vallen hebben in veel gemeenten een andere 
naam. In bijvoorbeeld de gemeente Eindhoven wordt de bestemming waar fitnesscentra 
onder vallen 'Openbare en / of bijzondere gebouwen' genoemd, in Amsterdam Centrum 
'consument verzorgende dienstverlening' en in Amstelveen en stadsdeel ZuiderAmstel 
vallen fitnesscentra onder 'recreatieve doeleinden'. In ZuiderAmstel vallen fitnesscentra 
ook onder de bestemming 'maatschappelijke voorzieningen '. Deze bestemmingen komen 
over het algemeen niet veel voor in de bestemmingsplannen. Uiteraard is het bouwen van 
fitnesscentra op deze bestemmingen geen enkel probleem. 

Op veel andere bestemmingen is het verkrijgen van een vrijstelling redelijk makkelijk te 
regelen. Dit varieert per gemeente en is onder andere afhankelijk van de houding ten 
opzichte van de ontwikkeling van fitnesscentra. Voor het verkrijgen van een vrijstelling is 
het van belang dat de bestaande functie niet wordt aangetast door de komst van het 
fitnesscentrum. 

Voor enkele specifieke bestemmingen zal het niet mogelijk zijn een vergunning te 
verkrijgen voor het bouwen van een fitnesscentrum. 

In paragraaf 3.3.4 is ingegaan op het verkrijgen van een vrijstelling en op de 
bestemmingswijziging. Of het bouwen van een fitnesscentrum wel of niet toegestaan 
wordt, is voor een groot deel afhankelijk van de mening ten opzichte van fitnesscentra van 
de desbetreffende gemeente, waar onderstaand op ingegaan wordt. Er is gesproken met 
twee grote gemeentes (Amsterdam en Eindhoven), daarnaast is tijdens de interviews met 
de fitnessondernemers gevraagd naar de samenwerking met gemeentes. Duidelijk is 
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geworden dat de samenwerking erg verschillend is per gemeente en zelfs afhankelijk is 
van de ambtenaar. 

Tijdens de interviews zijn de volgende voor- en nadelen, gezien vanuit de gemeente ten 
aanzien van de ontwikkeling van fitnesscentra, naar voren gekomen. Opgemerkt moet 
warden dat niet alle gemeenten er hetzelfde over den ken. 
Voordelen: 

• De gemeenten proberen steeds meer gemeentelijke voorzieningen, zoals 
sportvoorzieningen uit te besteden aan private partijen. De gemeente hoeft niet 
meer voor de exploitatie van de sportvoorzieningen te zorgen, wat de gemeente 
veel geld bespaart; 

• De overheid schenkt veel aandacht aan de gezonde bijwerking van bewegen. Er 
zijn campagnes op de televisie en radio met de mededel ing dat een aantal keer 
sporten per week een goede uitwerking heeft op de gezondheid. Fitness wordt 
gezien als een goede sport voor de gezondheid, waarbij veel bewogen wordt en 
de kans op blessures klein is; 

• Fitnesscentra zorgen voor een toename van de werkgelegenheid ; 
• Fitnesscentra kunnen zorgen voor een versterking van het imago en de sociale 

veiligheid in de omgeving van het centrum; 
• Aangezien fitnesscentra in gebouwen met meerdere lagen gevestigd kunnen 

warden kan een fitnesscentrum mogelijk bijdragen aan ruimte-intensivering; 
• Fitnesscentra kunnen een goede bestemming vormen voor de grote leegstand van 

kantoorgebouwen. 

Naast de genoemde voordelen zien veel gemeenten ook enkele nadelen aangaande de 
ontwikkeling van fitnesscentra, wat een vrijstelling of bestemmingswijziging in de weg kan 
staan. Aangezien de fitnessbranche jong is, hebben de gemeenten niet veel ervaring met 
de ontwikkeling van (grootschalige) fitnesscentra. Door het gebrek aan ervaring ontstaan 
(soms onterechte) negatieve gedachten. Wanneer steeds meer ontwikkelingen van 
fitnesscentra succesvol verlopen, zullen de gemeentes meer vertrouwen krijgen en dit zal 
de voortgang van het verkrijgen van een vrijstelling of de bestemmingswijziging ten goede 
komen. 

Onderstaand warden enkele negatieve gedachten, die tijdens de interviews naar voren 
zijn gekomen, beschreven. Waar mogelijk warden deze onzekerheden verworpen. 

• Gemeenten hebben nog teveel de indruk dat fitnessbezoekers 'bodybuild-achtige 
types' zijn . Zij zetten vraagtekens bij het publ iek dat door fitnesscentra 
aangetrokken wordt en hoe dit publiek zich moet mengen met de omgeving. In de 
loop der jaren is het type fitnessbezoeker echter erg veranderd . Fitnessbezoekers 
zijn geen 'bodybuild-achtige types' meer. 

• Gemeenten zijn bang dat (multifunctionele) fitnesscentra zullen concurreren met 
overige voorzieningen in de omgeving . Wanneer er bijvoorbeeld een zwembad of 
sauna aanwezig is in een fitnesscentrum, zouden deze kunnen concurreren met 
zwembaden of sauna's in de omgeving. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn , 
aangezien de sauna's en zwembaden in een fitnesscentrum meestal klein zijn en 
daarom niet echt kunnen concurreren met de grootschalige sauna's en 
zwembaden in de nabije omgeving. 

• Gemeenten zijn bang dat de toestroom van fitnessbezoekers in bepaalde 
gebieden, bijvoorbeeld op kantoor- of bedrijventerreinen, voor congestie- en 
parkeerproblemen kan zorgen. De piekuren van fitnesscentra vallen echter buiten 
kantoortijden, waardoor de congestie- en parkeerproblemen niet groot hoeven te 
zijn. 
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• Sommige gemeenten zijn van mening dat fitnesscentra goed bereikbaar moeten 
zijn met het openbaarvervoer (OV). Ook al is bekend dat men vrijwel nooit met het 
OV naar een fitnesscentrum gaat, toch willen gemeenten het autoverkeer niet 
stimuleren door fitnesscentra op locaties te vestigen die niet bereikbaar zijn met 
het OV. Vanuit de fitnessbranche wordt er niet gevraagd om locaties die goed 
bereikbaar zijn met het OV, waardoor het zinloos lijkt om deze locaties op te 
dringen aan de fitnessondernemers . 

• Fitnesscentra kunnen voor geluidsoverlast zorgen. Sommige faciliteiten , zoals 
aerobics en fitness , produceren veel geluid . Echter met een goede isolatie kan de 
geluidsoverlast beperkt warden . 

4.4. Financiele haalbaarheid 
Er van uitgaande dat de projectontwikkelaar en de belegger een rol spelen in de 
ontwikkeling van een fitnesscentrum, zijn de rollen kortweg op de volgende manier 
verdeeld. De projectontwikkelaar ontwikkelt het fitnesscentrum, verkoopt het aan de 
belegger en verhuurt het centrum aan de fitnessexploitant, ook wel de fitnessondernemer 
genoemd. Tabel 14 geeft de inkomsten en uitgaven van de drie verschillende partijen 
weer. Daarbij is aangegeven welke inkomsten en uitgaven van verschillende partijen met 
elkaar corresponderen . 

Fitnessexploitant Bele~ 1ger Projectontwikkelaar 
IN UIT IN UIT In UIT 

Contributie Huisvesting Huuropbrengsten Aanschaf Opbrengst Grondkosten 
(Casco+) fitnesscentrum Fitnesscentrum 

Horeca Horeca- Bouwkosten 
inkopen ..... .... • • Overig Personeel Bijkomende 

kosten 
lnrichting 
Energie 
Overige 
kosten 

Tabel 14: lnkomsten en uitgaven van de ontwikkelaar, belegger en fitnessexploitant 

In de onderstaande paragraven wordt de financiele haalbaarheid voor de drie partijen 
toegelicht. 

4.4.1. De fitnessexploitant 
De fitnessbranche kenmerkt zich door een jaarlijkse omzetgroei. Ondanks de 
economische slechtere tijden is de omzet in 2001 met 20% toegenomen, in 2002 met 
12,7%, in 2003 met 3,6% en in 2004 met 4,2% [47] . 

Zoals eerder toegelicht zijn fitnessondernemers zeer huiverig om financiele gegevens te 
verstrekken. Ook de brancheorganisatie beschikt niet over deze gegevens. Desondanks 
is het gelukt door middel van interviews met professionals uit de branche en 
literatuuronderzoek een representatieve opstelling te maken van de opbrengsten en 
kosten. Tabel 15 geeft gemiddelde percentages voor een doorsnee fitnesscentrum met de 
volgende faciliteiten: cardiofitness, krachttraining, groepslessen, bar, sauna, zonnebank 
en kinderopvang. Vanzelfsprekend zijn de percentages afhankelijk van het type centrum. 
Is er bijvoorbeeld een restaurant, dan is het percentage horecaopbrengsten veel hoger. 
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Exploitatie fitnesscentrum Percentage (op jaarbasis) 
Opbrengsten 
Contributie 75-85% 
Horeca 10 - 20% 
Overige inkomsten (zonnebank, 5% 
beauty, verhuur ruimtes, etc.) 

Totale omzet 100% 

Kosten 
Horeca inkopen 5-10% 
Personeel 25- 35% 
Huisvestingjcasco +) 15 - 20% 
lnrichting (interieur en apparatuur) 15-20% 
Energie 5% 
Overige kosten (bedrijfskosten, etc.) 10% 

Bed rijfs resu ltaat 10 - 15% 

Tabel 15: Fitnesscentra: opbrengsten en kosten 

Er warden geen uitspraken gedaan over absolute cijfers van bijvoorbeeld contributie, 
huisvesting en inrichting. Aangezien deze bedragen erg afhankelijk zijn van het concept 
en de locatie, kunnen de cijfers eerder misleidend zijn dan dat ze opheldering geven. In 
hoofdstuk 6 wordt voor de case Vivaldi een advies gegeven over de haalbaarheid van een 
fitnesscentrum. Aangezien de locatie en het concept dan bekend zijn, kunnen er wel 
absolute cijfers gegeven warden. 

Afschrijving 
Wanneer er een investering gedaan wordt, dient men rekening te houden met de 
afschrijvingsperiode. De periode waarop fitnessondernemers afschrijven, blijkt uit de 
interviews, voor iedereen ongeveer hetzelfde te zijn: 

• Gebouw 25 jaar 
• lnstallaties 15 jaar 
• lnterieur 7 jaar 
• Fitnessapparatuur 4 - 5 jaar 

4.4.2. De belegger 
Een belegger heeft een gebouw in eigendom en verhuurt het aan een exploitant. De 
objectkeuze van een belegger is van twee factoren afhankelijk: 

• Een zo hoog mogelijk rendement; 
• Een zo laag mogelijk risico. Beleggers willen zekerheid omtrent de lange termijn 

verhuurbaarheid van het gebouw. 

Doordat de fitnessbranche jong is kan de belegger niet uitgaan van ervaringcijfers van 
deze branche dat een hoger risico inhoudt. Een ander nadeel van beleggen in 
fitnesscentra zijn de dure specifieke branche-eigen investeringen zoals douches, 
kleedkamers en installaties. Wanneer een fitnessexploitant vertrekt als huurder zijn deze 
investeringen niet interessant voor huurders uit andere branches. Fitnesscentra zijn 
daarom geen courante beleggingsobjecten. 
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Een voordeel van beleggen in fitnesscentra is dat de tiuurcontracten voor een lange 
termijn afgesloten warden. De fitnessexploitant investeert zelf in de apparatuur en het 
interieur. Deze kosten zijn niet bij de huur inbegrepen waardoor de exploitant gebonden 
wordt aan de locatie. Voor zowel de fitnessexploitant als de belegger is een lange 
huurtermijn aantrekkelijk. In de fitnessbranche is een huurtermijn van 10 a 20 jaar 
normaal. Voor andere branches, bijvoorbeeld de kantorenmarkt, is een huurtermijn van 5 
a 1 O jaar normaal. 

Het Bruto Aanvangsrendement (BAR) is in Nederland een van de bekendste manieren om 
de waarde van vastgoed te bepalen. De meest gebruikte definitie van BAR is het 
percentage bruto theoretische kasstroom op jaarbasis als percentage van de totale initiele 
investering. De bruto theoretische kasstroom komt overeen met de bruto jaarhuur bij 
volledige verhuur tegen marktprijzen in het beginjaar [44]. 

BAR= 
Bruto jaarhuur in jaar 1 bij volledige verhuur 

Totale initiele investering 

Als grondslag voor de huurprijs wordt vaak het verhuurbaar vloerappervlak (vvo) 
gehanteerd. lnvesteringen warden meestal uitgedrukt in m2 bruto vloerappervlak (bvo). 
Vanzelfsprekend dienen voor een juiste toepassing van de BAR-formule de 
oppervlaktegrondslagen gelijk te zijn. 

De BAR die beleggers hanteren is afhankelijk van het risico. Hoe hoger het risico hoe 
hoger de BAR zal zijn. Fitnesscentra warden gezien als risicovolle beleggingen. Er wordt 
hierbij onderscheid gemaakt tussen "stand alone" fitnesscentra (bijvoorbeeld in een 
afgelegen gebied) en fitnesscentra die onderdeel uitmaken van een grater object 
(bijvoorbeeld in een winkelcentrum). Wanneer een fitnesscentrum onderdeel is van een 
grater object is het risico meer gespreid en daaram volstaat men daar met een lagere 
BAR. 

4.4.3. De projectontwikkelaar 
Een prajectontwikkelaar levert het gebouw meestal Casco+ op. Casco+ is niet eenduidig 
gedefinieerd, maar casco+ betekent meestal de constructie en vaste inrichting van het 
gebouw. Onder vaste inrichting warden meestal de wanden, installaties, kleedkamers, 
deuren en tegels verstaan. De horecabar wordt meestal door de fitnessondernemer zelf 
geregeld. 

De stichtingskosten van een fitnesscentrum bestaan uit drie onderdelen: 
• Grondkosten 
• Bouwkosten 
• Bijkomende kosten 

In andere branches (bijvoorbeeld kantoren) vormen ook de inrichtingskosten een 
onderdeel van de stichtingskosten. Aangezien fitnesscentra Casco+ warden opgeleverd, 
vallen de inrichtingskosten hier buiten de stichtingskosten. De kosten voor vaste inrichting 
vallen onder de bouwkosten. Voor de beschrijving van de grandkosten, bouwkosten en 
bijkomende kosten is gebruik gemaakt van Commercieel Vastgoed van Berenschot 
Osborne [44]. Als leidraad voor de definities is de Nederlandse NEN 2631 
'lnvesteringskosten van gebouwen -begripsomschrijvingen en indeling' aangehouden. 
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Grondkosten 
Onder grondkosten warden verstaan alle kosten die gemaakt warden om een perceel 
grond waar het bouwwerk op komt te staan, te verwerven en geschikt te maken voor 
bebouwing. Hiertoe behoren verwervingskosten, kosten voor infrastructurele 
voorzieningen en kosten voor het bouw- en woonrijp maken. 

Per gemeente kan de manier waarop de waarde van grond tot stand komt verschillen. Uit 
interviews is gebleken dat de hoogte van de grondprijs vaak een doorslaggevende factor 
speelt bij het wel of niet haalbaar zijn van de ontwikkeling van een fitnesscentrum. 

Bouwkosten 
Onder bouwkosten warden alle kosten verstaan die de uitvoerende partijen zoals 
aannemer(s) en installateurs in rekening brengen om het gebouw te realiseren. De 
bouwkosten vormen vrijwel altijd de grootste kostenpost. Uitzondering hierop is 
bijvoorbeeld in Tokyo, waar de grond extreem schaars en dus duur is. Er wordt 
onderscheid gemaakt in kosten die samenhangen met het gebouw en kosten die 
betrekking hebben op het terrein. Beide warden onderverdeeld in: 

• Bouwkundige voorzieningen 
• Werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties 
• Vaste voorzieningen 
• Terrein 

De kosten warden per eenheid, namelijk per m2 vloeroppervlakte gespecificeerd. 

Bijkomende kosten 
De bijkomende kosten zijn kosten van algemene aard, die gemaakt warden om realisatie 
van het project mogelijk te maken. De volgende soorten bijkomende kosten warden 
onderscheiden: 

• Voorbereidings- en begeleidingskosten; (adviseurs en toezichthouders) 
• Heffingen; 
• Verzekeringen; 
• Aanloopkosten; (verhuiskosten, openingskosten, etc.) 
• Financieringskosten; 
• Risicoverrekeningen; 
• Onvoorziene uitgaven; 
• Onderhoudskosten; (tijdens voorbereiding en uitvoering van project) 
• Omzetbelasting; 
• Ontwikkelingsfee. 

Wanneer het fitnesscentrum gebouwd is, kan het door de ontwikkelaar ofwel verkocht 
warden aan een belegger die het verhuurt aan een fitnessexploitant ofwel direct verkocht 
warden aan de fitnessexploitant. Aangezien huren steeds vaker voorkomt in de 
fitnessbranche wordt in dit rapport uitgegaan van de aanwezigheid van een belegger. 

Als alles volgens planning verloopt, verdient de ontwikkelaar een ontwikkelingsfee aan de 
verkoop van het fitnesscentrum. Het bedrag dat de ontwikkelaar verdient valt onder de 
bijkomende kosten (voorbereidings- en begeleidingskosten). Dit wordt de winst van de 
ontwikkelaar genoemd. Deze winst wordt ofwel uitgedrukt in een percentage van de 
stichtingskosten ofwel in een bedrag per m2

. 
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4.4.4. Financieel model 
In bijlage 5 is de beschrijving van de financiele haalbaarheid overzichtelijk in een 
Excelmodel weergegeven . Dit model dient als hulpmiddel bij het bepalen of de 
ontwikkeling van een fitnesscentrum financieel haalbaar is. In dit model zijn enkele 
beginwaarden geformuleerd: 

• De contributie per lid per jaar die gevraagd kan warden voor het betreffende 
fitnesscentrum ; 

• Het aantal leden per m2 vvo (de verhuurbare oppervlakte). Als minimale norm 
wordt 1 lid per m2 aangehouden. Steeds meer centra proberen het aantal leden 
per m2 naar 1 ½ of zelfs naar 2 te brengen. 

• Het aantal m2 bvo (de totaal gebouwde oppervlakte); 
• Het aantal m2 vvo; 
• De verhouding vvo/bvo; deze verhouding is bij fitnesscentra relatief hoog. Door de 

grote ruimtes gaat er weinig ruimte verloren . 
• De BAR van de belegger; 
• De bouwkosten per m2 bvo; 
• De bijkomende kosten per m2 bvo. 

Als uitgangspunt van het financiele model wordt de, door de fitnessondernemer bepaalde, 
contributie per lid per jaar genomen, dat vermenigvuldigd is met het aantal leden per m2 

vvo. Wanneer de percentages van de opbrengsten en kosten geschat zijn, kan de huur, 
die de fitnessondernemer kan betalen, berekend worden . 

Wanneer deze huur bekend is , kan met behulp van de BAR die de belegger wil behalen 
het bedrag bepaald worden wat de belegger uit wil geven aan de verwerving van het 
fitnesscentrum. Om de verwervingskosten te bepalen wordt de huur gedeeld door de 
BAR. 

In dit model zijn de verwervingskosten gelijk met de opbrengst. De transactiekosten zijn 
hierbij verwaarloosd, aangezien deze kosten een zeer kleine post vormen. Als de winst 
van de ontwikkelaar meegenomen is in de bijkomende kosten , is de opbrengst van het 
pand gelijk aan de stichtingskosten. De bouwkosten en bijkomende kosten kunnen 
onafhankelijk van de locatie bepaald worden. Wanneer deze kosten afgehaald worden 
van de totale stichtingskosten blijven de grondkosten over. Dit bedrag is gelijk aan het 
bedrag wat de ontwikkelaar aan de grond kan uitgeven. 

Om een voorbeeld te geven van een financieel overzicht is dit model voorzien van 
waarden van een fictief fitnesscentrum. De aannames zijn tijdens interviews geverifieerd 
en kunnen gezien worden als een realistische weergave. 

4.5. Bouwkundige haalbaarheid 
"Een fitnesscentrum kan overal gebouwd warden", aldus architect Marietta . Een 
fitnesscentrum is over het algemeen geen moeilijk bouwwerk en de gestelde 
bouwkundige eisen van een fitnesscentrum hoeven geen belemmering te zijn voor de 
haalbaarheid. Er zijn enkele criteria die gehanteerd moeten worden of waar rekening mee 
gehouden dient te worden wanneer men een fitnesscentrum gaat bouwen. Dit geldt zowel 
voor nieuwbouwpanden als voor herontwikkelingspanden. Onderstaand worden deze 
criteria beschreven. 
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• Een van de eisen waar aan voldaan moet worden is de minimale vloerbelasting 
van de ruimte waar groepslessen gegeven wordt. Deze moet minimaal 5 kN/m2 

zijn. Deze vloerbelasting is nodig omdat de mensen vaak in fase springen en weer 
neer komen, wat een hogere vloerbelasting vraagt dan normaal. 
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• Er dient voldoende ruimte te zijn voor de gekozen faciliteiten. Faciliteiten die veel 
ruimte in beslag nemen zijn bijvoorbeeld tennisbanen en squashbanen. De 
afmeting van een tennisbaan is ongeveer 35 x 20 meter en van een squashbaan 
ongeveer 7 x 10 meter [48]. Bij squashbanen dient tevens rekening gehouden te 
warden met een dubbele hoogte. De afmeting van zwembaden hangt van de 
functie af. Kleine baden om in af te koelen , grate zwembaden om baantjes te 
trekken. Zwembaden behoeven een vrije hoogte van 4 meter. 

• Er moet voldaan warden aan de hoge klimaatinstallatie-eisen in fitnesscentra. De 
temperatuur in fitness- en aerobicruimten is tussen de 15 en 16 graden Celsius, 
terwijl het in de kleedruimtes rand de 22 graden Celsius moet zijn. In de zomer 
moet de totale ruimte-inhoud van een fitnessruimte 3 maal per uur geventileerd 
warden . In de aerobiczaal kan dit oplopen tot 6 maal per uur. De temperatuur van 
de lucht bij het zwembad moet tussen 26 en 32 graden Celsius zijn . Deze 
temperatuurverschillen en ventilatie-eisen vragen veel van de klimaatinstallaties. 

• Het heeft de voorkeur wanneer enkele ruimten in een fitnesscentrum kolomvrij zijn. 
Bijvoorbeeld wanneer er groepslessen gegeven warden dienen er geen kolommen 
in de weg te staan. Dit geldt ook voor zwembaden, squashruimtes, 
spinningruimtes, etc. 

• De wettelijke minimale vrije hoogte voor fitnesscentra is 3 meter, maar de voorkeur 
gaat uit naar een minimale vrije hoogte van 3,5 meter is. Dit geeft visuele kwaliteit 
en werkt positief tegen het benauwde gevoel in een fitnesscentrum. Een hogere 
vrije ruimte is investeringstechnisch duurder, omdat er dan grotere ruimtes 
gerealiseerd warden . De kwaliteitstoename is echter zo groat dat de meeste 
fitnesscentra een hoog plafond hebben. Vanwege de vele luchtinstallaties in een 
fitnesscentrum moet de plafonddikte minimaal 50 centimeter zijn . 

• Het heeft de voorkeur als de entree, de receptie en de bar centraal en op de 
begane grand gelegen zijn . 

Een fitnesscentrum kan goed in een gebouw met meerdere verdiepingen gevestigd 
warden . Dit is , in tegenstelling tot bijvoorbeeld voor winkels , niet nadelig voor een 
fitnesscentrum. De zogenaamde restruimten van een winkelcentrum zijn daarom geschikt 
voor de vestiging van fitnesscentra . 

4.6. Conclusie 
Of de vastgoedontwikkeling van een fitnesscentrum haalbaar is op een gegeven locatie is 
van meerdere factoren afhankelijk. De locatie-eisen waaraan voldaan dient te warden zijn : 

• Het fitnesscentrum moet goed bereikbaar zijn per auto en fiets; 
• De locatie moet sociaal vei lig zijn ; 
• Binnen het primaire verzorgingsgebied (8 minuten rijden met de auto en fiets) 

moeten voldoende potentiele leden wonen of werken . Hierbij dient rekening 
gehouden te warden met de mensen die reeds lid zijn van een concurrerend 
fitnesscentrum; 

• Vrijwel alle fitnesscentra hanteren een minimale parkeernorm van 1 parkeerplaats 
per 25 leden. Deze parkeernorm is geen harde eis, er zijn ook fitnesscentra die 
goed lopen waar geen parkeerplaatsen aangeboden warden . 

Daarnaast zijn er een aantal eisen voor een passend concept: 
• De faciliteiten moeten afgestemd zijn op de omgeving. Er moeten geen additionele 

faciliteiten aan het fitnesscentrum toegevoegd warden die reeds in de nabije 
omgeving aanwezig zijn; 

• De grootte van het fitnesscentrum moet aangepast zijn aan het aantal leden dat 
verwacht kan warden ; 
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• Er moet draagvlaak zijn voor de geboden kwaliteit van het fitnesscentrum. 

Een fitnesscentrum moet tevens binnen het bestemmingsplan passen. Wanneer dit niet 
het geval is moet er een vrijstelling of bestemmingswijziging aangevraagd warden. Ook 
dient men ervoor te zorgen dat er aan de eisen van de benodigde vergunningen, om een 
fitnesscentrum te bouwen en te exploiteren, voldaan wordt. 

Een fitnesscentrum moet financieel haalbaar zijn. Daarbij warden de volgende eisen 
gehanteerd: 

• De fitnessexploitant moet bereid zijn de berekende huur te betalen; 
• De belegger moet zijn gewenste BAR kunnen halen; 
• De ontwikkelaar moet het fitnesscentrum kunnen realiseren voor het bedrag dat de 

belegger wil betalen ; 
• Er moet voldoende geld zijn om de grond te kunnen verwerven . 

En er moet voldaan warden aan de bouwkundige eisen: 
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• De vloerbelasting moet minimaal 5 kN/m2 zijn ; 
• Er moet genoeg ru imte zijn voor de gekozen faciliteiten; 
• Er moet voldaan warden aan de installatie-eisen; 
• Er gaat een sterke voorkeur uit naar enkele kolomvrije ruimten; 
• De minimale vrije hoogte moet 3 meter zijn, uit kwaliteitsoogpunt gaat de voorkeur 

uit naar een minimale vrije hoogte van 3,5 meter; 
• Er gaat een voorkeur uit naar een centrale ligging van de entree, receptie en bar 

op de begane grond. 

Fitnesscentra; "go / no-go?" 
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5. De beslisboom 
5.1. lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt de beslisboom uiteengezet. Deze beslisboom dient als hulpmiddel 
voor het bepalen of de ontwikkeling van een fitnesscentrum wel of niet haalbaar is op een 
gegeven locatie. De beslisboom is in beginsel opgezet voor de projectontwikkelaar, maar 
kan ook als checklist gebruikt worden door de belegger en de fitnessexploitant en is 
toepasbaar op heel Nederland. 

Er wordt eerst uitgelegd waarom er gekozen is voor het gebruik van een beslisboom. 
Vervolgens wordt de beslisboom, voorzien van uitleg, getoond. 

5.2. Waarom een beslisboom? 
Er zijn meerdere manieren waarop beslissingsproblemen visueel uitgedrukt kunnen 
worden. Voorafgaand aan de keuze voor de beslisboom zijn boeken over 
beslissingstabellen van Verhelst [49] en Mors [50] geraadpleegd. Hierin zijn verschillende 
soorten beslissingstabellen beschreven. Beslissingstabellen vormen een middel om de 
condities die van belang zijn voor de gegevensverwerking en een onderlinge relatie 
hebben, te ordenen en weer te geven. Hiermee is het mogelijk om beslissingsproblemen 
visueel uit te drukken op een manier die eenvoudig kan worden overzien, gecontroleerd 
en verwerkt. 

Voor dit rapport is gekozen voor de beslisboom omdat een beslisboom: 
• Beknopt en overzichtelijk is; 
• Een eenvoudige en snelle besluitvorming tot stand brengt; 
• Gemakkelijk aanpasbaar is; 
• Makkelijker te begrijpen en te lezen is dan een beslissingstabel; 
• Een beslisboom biedt met name oplossing voor een serie eenvoudige 

vertakkingen. 

Voor het opzetten van de beslisboom wordt de indeling van hoofdstuk 4 aangehouden. 
Zeals eerder vermeld, worden de onderling samenhangende deelgebieden in 
verschillende stappen doorlopen en vindt er een continue interactie en onderlinge 
afstemming plaats. Er is geen sprake van een chronologische volgorde voor het 
doorwerken van de beslisboom. Om deze reden zullen de verschillende facetten naast 
elkaar afgebeeld worden. De beslispunten kunnen in principe in willekeurige volgorde 
doorlopen warden, waarbij afstemming moet plaats vinden tussen de verschillende 
beslispunten. De beslisboom kan tevens worden gezien als een checklist om na te gaan 
of er aan alle haalbaarheidsfactoren gedacht is. 

5.3. De beslisboom 
5.3.1. Legenda 

De beslisboom is op voorgaande pagina in zijn geheel weergegeven. Voor de 
leesbaarheid is de beslisboom in bijlage 6 per hoofdbeslispunt weergegeven. De 
hoofdvraag is de vraag of een fitnesscentrum voor een gegeven locatie haalbaar is. Via 
pijlen en vakjes wordt aangegeven welke lijn gevolgd kan worden. Er is gekozen voor 
verschillende vormen, kleuren en lijnen. In tabel 16 wordt de legenda van de beslisboom 
gegeven. 
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Deze vorm is gebruikt voor de beslispunten. De vijf hoofd-beslispunten zijn [ I groter weergegeven dan de sub-beslispunten. 

( ) Deze vorm is gebruikt voor de uitkomsten of een beslissing wel of niet 
haalbaar is. Voor WEL haalbaar zijn ze groen en voor NIET haalbaar zijn ze 
rood . 

<> Deze vorm is gebruikt om aan te geven dat er mogelijk een aanpassing 
gedaan kan worden. 

ROOD Rood betekent dat het NIET haalbaar is. 

GROEN Groen betekent dat het WEL haalbaar is. 

GFFL Geel betekent dat een beslispunt niet doorslaggevend hoeft te zijn. Wanneer 
de uitkomst negatief is, kan er toch besloten worden door te gaan. 

► 
Deze lijnen zijn gebruikt wanneer, na een_ positieve uitkomst, doorgegaan 
wordt naar een volgend hoofd-beslispunt. 

► 
Deze lijn wordt gebruikt wanneer de uitkomst negatief is en leidt tot een niet-
haalbaar fitnesscentrum. 

A = Aanpasbaar 

Tabet 16: De legenda van de beslisboom 

5.3.2. Toelichting beslisboom 
Ter verduidelijking van de beslisboom wordt onderstaand een nadere toelichting, in de 
vorm van een vragenlijst, gegeven. De beslisboom bestaat uit vijf hoofdbeslispunten, 
waarbij de markttechnische haalbaarheid is opgesplitst in locatie-eisen en passend 
concept: 

• locatie-eisen; 
• passend functioneel concept; 
• juridische haalbaarheid; 
• financiele haalbaarheid; 
• bouwkundige haalbaarheid. 

Deze hoofd-beslispunten hebben elk een andere kleur. Elk hoofdbeslispunt is uitgewerkt 
in het vierkant dat correspondeert met de kleur van het hoofdbeslispunt. De beslisboom 
wordt van links naar rechts afgewerkt, waarbij vermeld moet warden dat dit geen 
chronologische volgorde impliceert. 

Voldaan aan locatie-eisen? 
Voor het bouwen van een haalbaar fitnesscentrum is het belangrijk dat er voldaan wordt 
aan de gestelde locatie-eisen. Deze locatie-eisen zijn op te splitsen in vier 
subbeslispunten, die in willekeurige volgorde afgegaan kunnen warden, maar waar van 
alle punten het antwoord "ja" moet zijn . De punten waar aan voldaan moet warden, zijn: 
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• Is de locatie goed bereikbaar per auto en fiets? 
• Wordt de locatie sociaal veilig bevonden? 
• Wonen of werken er voldoende mensen in het verzorgingsgebied? Dit punt wordt 

onderstaand uitgewerkt. 
• Kan in de nabije omgeving van het te ontwikkelen fitnesscentrum een minimale 

parkeernorm van 1 parkeerplaats per 25 leden gehaald warden? Dit uitgangspunt 

Fitnesscentra; "go / no-go?" 



hoeft niet doorslaggevend te zijn. Zoals beschreven in hoofdstuk 4 kan er ook 
gekozen warden voor een fitnesscentrum zonder het aanbod van parkeerplaatsen. 

Voldoende potentiele /eden in verzorgingsgebied? 
Om te kunnen bepalen of er voldoende mensen in het verzorgingsgebied wonen of 
werken moet bekend zijn hoe groat het fitnesscentrum ongeveer gaat warden. Voor het 
bepalen van het aantal benodigde potentiele leden, wordt uitgegaan van een verhouding 
aantal leden per m2 van 1. Bij de berekening van het aantal potentiele leden wordt alleen 
rekening gehouden met de mensen die binnen het primaire verzorgingsgebied wonen en 
werken. Het primaire verzorgingsgebied is binnen een straal van 8 minuten rijden. De 
volgende standaarden worden bij het bepalen van het aantal potentiele leden 
aangehouden: 

• 10 % van de mensen dat binnen het primaire verzorgingsgebied woont of werkt, 
wordt lid van het fitnesscentrum; 

• Van het bovengenoemde aantal moeten de leden die reeds bij een bestaand 
fitnesscentrum binnen het primaire verzorgingsgebied lid zijn in mindering 
gebracht warden . Deze centra dienen in kaart gebracht te warden en hiervan 
maeten de leden bepaald warden. 

De uitkamst hiervan worden de potentiele leden genoemd, waarvan verwacht wordt dat lid 
gaat warden . 

Voar het bepalen of er voldoende potentiele leden zijn moet het antwoard op de vraag of 
het berekende aantal leden grater of gelijk is aan het aantal benodigde leden "ja" zijn. 

Passend functionee/ concept? 
Of het concept, dat ontwikkeld is voor het fitnesscentrum, passend is, is afhankelijk van 
drie punten. Deze punten zijn niet los van elkaar te zien en maeten desgewenst 
teruggekoppeld warden: 

• Zijn de gekozen faciliteiten afgestemd op de locatie? Wanneer er bijvoorbeeld in 
de nabije omgeving tennisbanen zijn, is het niet interessant om tennisbanen in het 
fitnesscentrum te bouwen. 

• Is de grootte van het fitnesscentrum aangepast aan het aantal potentiele leden? 
Het is noodzakelijk dat er binnen het primaire verzorgingsgebied voldoende 
potentiele leden zijn . De grootte van het fitnesscentrum moet afgestemd zijn op 
het aantal potentiele leden. 

• Zijn er voldoende klanten binnen de groep potentiele leden die passen bij het 
gekozen kwaliteitsniveau? Aan elk kwaliteitsniveau hangt een ander prijskaartje. 
Een zeer exclusief fitnesscentrum past uiteraard niet in een wijk, waar de 
bewaners een laag besteedbaar inkomen hebben. 

Juridisch haalbaar? 
Met de juridische haalbaarheid warden de eisen, waar het gebouw aan moet voldoen om 
de vereiste vergunningen te verkrijgen, bedoeld . De juridische haalbaarheid is afhankelijk 
van de volgende punten: 

• wardt er voldaan aan de gestelde eisen die vastgelegd zijn in het bouwbesluit en 
de bouwverordening om de vereiste vergunningen te verkrijgen? 

• Past een fitnesscentrum binnen het bestemmingsplan of is er een vrijstelling of 
bestemmingswijziging ten gunste van het fitnesscentrum mogelijk? 

Financieel haalbaar? 
Ook moet bepaald warden of het te ontwikkelen fitnesscentrum financieel haalbaar is. De 
financiele haalbaarheid is afhankelijk van vier punten: 
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• Is de fitnessexploitant bereid de door de belegger berekende huur te betalen? 
• Kan de belegger zijn gewenste BAR halen? 
• Kan de ontwikkelaar het fitnesscentrum realiseren voor het bedrag dat de belegger 

wil betalen? 
• Is er voldoende geld om de grand te verwerven? 

Bovenstaande punten zijn afgeleid uit het Excelmodel "financieel overzicht" in bijlage 5 en 
kunnen met behulp van dit model uitgerekend warden. 

Bouwkundige haalbaar? 
Daarnaast moet gekeken warden naar de bouwkundige eisen die aan het gebouw gesteld 
warden. In geval van een bestaand gebouw kan een aantal van deze punten bepalend 
zijn. Wanneer het om een nieuw te bouwen fitnesscentrum gaat, gelden de volgende 
punten als aandachtspunten, die alle drie met "ja" beantwoord dienen te warden : 

• Is er een minimale vloerbelasting van 5 kN/m2? 
• Is er voldoende ruimte voar de faciliteiten? Hier dient rekening mee gehouden te 

warden bij de keuze van de faciliteiten? 
• Is er voldaan aan de installatie-eisen? 

De volgende drie punten zijn zeer wenselijk, maar minder doorslaggevend dan de 
bovenstaande punten. Het is per situatie afhankelijk of er wel of niet doorgegaan wordt 
met de ontwikkeling van het fitnesscentrum. De punten warden in volgorde van 
belangrijkheid gegeven : 

• Zijn er kolomvrije ruimten voor bijvoorbeeld squashruimten, zwembaden en de 
zaal waar graepslessen gegeven warden? 

• Is er een vrije hoogte van minimaal 3,5 meter? 
• Is het mogelijk om de entree, receptie en bar centraal op de begane grand te 

vestigen? 

5.4. Conclusie 
Voor het bepalen van de haalbaarheid van de ontwikkeling van fitnesscentra is een 
beslisboom opgesteld . De beslisboom bestaat uit de volgende hoofdbesl ispunten: 

• Is er voldaan aan locatie-eisen? 
• Is het functioneel concept passend? 
• Is er voldaan aan de gestelde eisen om de vereiste vergunningen te verkrijgen? 
• Is het fitnesscentrum financieel haalbaar? 
• Is het fitnesscentrum bouwkundig haalbaar? 

Deze vijf hoofdbeslispunten zijn opgedeeld in verschillende subbeslispunten. Wanneer 
alle beslispunten nagelopen warden, kan voar een gegeven locatie bepaald warden of het 
ontwikkelen van een fitnesscentrum haalbaar is. 

De beslisboom wordt getoetst op Vitae, een bestaand fitnesscentrum in Weert. Daarnaast 
wordt aan de hand van de beslisboom bepaald of de ontwikkeling van een fitnesscentrum 
Vivaldi op de Zuidas in Amsterdam haalbaar is. 

Fitnesscentra; "go/ no-go?" 
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6. Casestudies 
In dit hoofdstuk warden de twee casestudies; "Vivaldi" en "Vitae" beschreven. De 
beslisboom is aan de hand van deze casestudies getoetst en bijgesteld. De eerste 
casestudie is Vivaldi in Amsterdam, waarvan nag niet zeker is of het fitnesscentrum 
gebouwd zal warden en de tweede casestudie is het bestaande fitnesscentrum Vitae in 
Weert. Er is voor deze twee casestudies gekozen omdat beide op zeer uiteenlopende 
locaties liggen. 

Alie beslispunten van de beslisboom zijn voor beide casestudies doorlopen, waarmee een 
uitspraak gedaan kan warden of een fitnesscentrum op de gegeven locatie haalbaar is. 
De casestudie Vivaldi wordt als eerste beschreven, waarbij alle te nemen stappen 
uitgebreid toegelicht zijn. Voor de leesbaarheid is ervoor gekozen om de stappen, die 
hetzelfde zijn als die van Vivaldi, bij casestudie Vitae minder nadrukkelijk toe te lichten. 

6.1. Vivaldi 
6.1.1. lnleiding 

Vivaldi is een nog te ontwikkelen gebied in Amsterdam en is een deelproject van de 
Zuidas 11

. Vivaldi is opgedeeld in twee deelgebieden: Park en A 10. In dit rapport wordt 
alleen ingegaan op het gebied Vivaldi-park, wat bestaat uit een rood gedeelte en een 
groen gedeelte. Het totale programma voor Vivaldi-park betreft circa 125.000 m2 bvo. Dit 
bestaat uit circa 43.000 m2 kantoren, 48.500 m2 woningen en 33.300 m2 overig 
programma (voorzieningen en onderwijsfunctie). "Zone groen" van Vivaldi-park moet 
samen met het reeds bestaande Beatrixpark het groene deel van de Zuidas gaan vormen, 
waar tevens sport een grate rol gaat innemen. De reeds aanwezige voetbalvereniging 
Amsterdamsche Football Club (AFC) speelt een prominente rol in het ontwerp van Vivaldi
park. De vijf velden van AFC krijgen een terrasvormige opbouw die aansluiten op het 
Beatrixpark. 

Het eerste sportveld ligt aan de kant van de De Boelelaan op maaiveld. Omdat de 
infrastructuur ondergronds wordt gelegd, kan de ruimte erboven bebouwd warden. Het 
vijfde veld is dan ook boven de infrastructuur op circa tien meter hoogte gepland. Onder 
de velden en in de plinten is ruimte voor een grootschalig fitnesscentrum, een sporthal 
met zaalvoetbalvelden voor AFC, een kinderdagverblijf, een sport medisch centrum, 
horeca, fietsenstalling en een grate parkeergarage. De velden met de voorzieningen 
warden samen het "Parkgebouw" genoemd. 

Het prestigieus grootschalig multifunctioneel fitnesscentrum, "fitnesscentrum Vivaldi", is 
gepland onder het vierde voetbalveld van AFC (veldnummers lopen op van het zuiden 
naar het noorden). Dit centrum moet ruimte bieden voor sport, ontspanning, gezondheid 
en uiterlijke verzorging. In het globaal Programma van Eisen is een fitnesscentrum van 
ongeveer 5.000 m2 opgenomen [51]. Onder het vierde voetbalveld is een ruimte van 
ongeveer 45 meter bij 100 meter beschikbaar voor het fitnesscentrum en de sporthal, die 
2000 m2 moet warden met een hoogte van 7 meter. De hoogte van de ruimte is 9 meter 
[52] . 
In de volgende paragrafen wordt aan de hand van de beslisboom bepaald of een 
fitnesscentrum haalbaar is in Vivaldi. De beslispunten worden afzonderlijk behandeld, te 
beginnen met het beslispunt: "voldoet de locatie aan de gestelde eisen?". 

11 Voor een uitgebreide beschrijving en plaatjes van Vivaldi wordt verwezen naar bijlage 7. 
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6.1.2. Locatie-eisen 
Bereikbaarheid auto en fiets 
De bereikbaarheid met de auto is zeer goed. Een belangrijk uitgangspunt bij de 
ontwikkeling van het gebied is het zorgen voor een goede ontsluiting . Het Parkgebouw 
wordt aan de westkant ontsloten door de van Leijenberglaan en aan de zuidzijde door de 
De Boelelaan, beide 4 baanswegen. Het Parkgebouw ligt aan de Ring van Amsterdam en 
ligt op nog geen 1,5 kilometer van de afslag naar de snelweg. 

De bereikbaarheid met de fiets is oak goed. Er wordt een nieuw fietspad aangelegd dat 
Amsterdam boven de Ring en Amsterdam onder de Ring moet verbinden . Daarnaast 
blijven de bestaande fietswegen bestaan. Er wordt veel aandacht besteed aan de 
veiligheid van het nieuwe fietspad. De bestaande fietswegen zijn goed verlicht en veilig. 

Ondanks dat de bereikbaarheid van het OV minder belangrijk is voor een fitnesscentrum , 
is het wel interessant om te weten dat het station Amsterdam Zuid WTC op een afstand 
van 5 minuten lopen van het fitnesscentrum ligt. Op dit station stoppen treinen , trams, 
bussen en metro's. Station Zuid WTC zou een van de vijf grootste stations van Nederland 
warden . 

Het antwoord op de vraag : "is de /ocatie goed bereikbaar per auto en fiets? " is "ja". 
Wanneer het antwoord op een vraag positief is, moet er doorgegaan warden naar de 
volgende vraag: "is de /ocatie sociaal veilig?" 

Sociale veiligheid 
De veiligheid is een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van het gebied, waarbij 
rekening gehouden wordt met de verschillende voorzieningen en de wensen van de 
bezoekers. Er mag derhalve verwacht warden dat de sociale veiligheid van het gebied 
goed zal warden . 

De locatie is (wordt) sociaal veilig . Er kan verder gegaan warden met de volgende vraag: 
"zijn er voldoende potentiele /eden in het verzorgingsgebied?". 

Vo/doende potentie/e /eden 
Voor het bepalen van het aantal potentiele leden van fitnesscentrum Vivaldi wordt 
gekeken naar de mensen die binnen het primaire verzorgingsgebied wonen of werken. 
Daarna wordt gekeken naar het aantal leden dat reeds lid is van een concurrerend 
fitnesscentrum. 

Het fitnesscentrum is gelegen in het stadsdeel ZuiderAmstel, dichtbij de grens van 
stadsdeel Amsterdam oud zuid . Het primaire verzorgingsgebied ligt binnen een straal van 
8 minuten rijden met de auto of fiets, wat in deze drukke regio neerkomt op een straal van 
ongeveer 3 kilometer. Het stadsdeel ZuiderAmstel en Amsterdam oud zuid vallen hiermee 
geheel binnen het verzorgingsgebied. Daarnaast valt ongeveer een vijfde deel van 
Amstelveen binnen het verzorgingsgebied12

. In Amstelveen woonden op 1 januari 2004 
78.910 inwoners [53) (78.910 * 1/5 = 15.782). In stadsdeel ZuiderAmstel woonden op 1 
januari 2004 46.690 mensen en in Amsterdam oud zuid 83.200 mensen [54) . In het 
primaire verzorgingsgebied wonen in totaal ruim 145.500 mensen. 

Op de Zuidas werken daarnaast ook veel mensen. Per 2005 werken er 26.000 mensen op 
de Zuidas [55). De mensen die op de Zuidas werken behoren ook tot de potentiele leden 
voor het fitnesscentrum. Een aantal van de mensen die op de Zuidas werkt, woont ook 

12 
Voor een kaart met het verzorgingsgebied wordt verwezen naar bijlage 8. 
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binnen het eerder genoemde verzorgingsgebied . Er moet dus voor gezorgd warden dat 
deze mensen niet dubbel geteld warden. Er is niet bekend hoeveel mensen die op de 
Zuidas werken binnen het eerder genoemde verzorgingsgebied wonen. Op basis van 
gegevens van een onderzoek naar werknemers van ABN AMRO op de Zuidas [56], wordt 
geschat dat ongeveer 70% buiten het verzorgingsgebied woont. Dit komt neer op ruim 
18.000 mensen die op de Zuidas werken en buiten het primaire verzorgingsgebied 
wonen . In totaal werken en wonen er dus 163.500 mensen in het primaire 
verzorgingsgebied. 

Van deze mensen sport een deel al bij een bestaand fitnesscentrum. Er wordt vanuit 
gegaan dat deze mensen niet lid zullen warden van fitnesscentrum Vivaldi. In het 
telefoonboek zijn tien bestaande fitnesscentra in het verzorgingsgebied gevonden. 
Daarnaast wordt op korte termijn het eerste fitnesscentrum geopend op de Zuidas [57], 
wat een grate concurrent van fitnesscentrum Vivaldi zal zijn, aangezien dit op 500 meter 
afstand ervan ligt en een groat fitnesscentrum van 2.500 m2 is met veel verschillende 
faciliteiten. Voor dit onderzoek is bij al deze fitnesscentra nagevraagd hoeveel leden zij 
hebben. Voor het centrum dat nag geopend moet warden is naar een schatting 
gevraagd13

. Totaal hebben deze 11 fitnesscentra ongeveer 25.000 leden. 

Wanneer deze leden in mindering gebracht warden op het aantal mensen dat in het 
primaire verzorgingsgebied wonen, komt het totale aantal op 138.500 mensen, waarvan 
10 % lid wordt. Het totale aantal potentiele leden komt hiermee op 13.850. 

Opgemerkt dient te warden dat de Zuidas een gebied in ontwikkeling is. Het plan is dat er 
op termijn 8.000 nieuwe woningen bijgebouwd warden en dat er in totaal 53.000 mensen 
komen te werken . Aangezien er nag onzekerheid is over het totale programma dat op de 
Zuidas komt, wordt er niet gerekend met het aantal geplande woningen en kantoren. 

Er zijn voldoende potentiele leden in het verzorgingsgebied voor fitnesscentrum Vivaldi. 
Er moet doorgegaan warden naar de volgende vraag: "kan nabij het fitnesscentrum een 
parkeernorm van 1 parkeerplaats per 25 /eden gehaa/d warden?". 

Vo/doende parkeerge/egenheid 
Het Parkgebouw bestaat voor een groat deel uit een parkeergarage. Door HBG is een 
ontwerp gemaakt van het Parkgebouw waarin ongeveer 1300 parkeerplaatsen passen 
[52]. De totale vraag naar parkeerplaatsen van Vivaldi-park is 1.100 [51] . 

Voor het bepalen van de vraag is uitgegaan van 1 parkeerplaats per 50 m2 bvo 
voorziening. Dit is de helft van de parkeernorm (1 parkeerplaats per 25 m2 bvo) die 
gehanteerd wordt voor fitnesscentra. Met een oppervlakte van 4.500 m2 heeft een 
fitnesscentrum 180 parkeerplaatsen nodig. Dit betekent dat er 90 parkeerplaatsen meer 
nodig zijn dan dat er berekend zijn voor de vraag. Aangezien er 200 parkeerplaatsen 
meer in het Parkgebouw passen dan dat er gevraagd wordt (1300-1100), kan de 
parkeernorm wel gehaald warden. Deze extra vraag vanuit het fitnesscentrum moet 
echter wel meegenomen warden in de verdere planontwikkeling van het Parkgebouw. 
Wanneer dit gedaan wordt, kan de parkeernorm van 1 :25 zeker gehaald warden. 

Hiermee zijn alle antwoorden van het eerste hoofdbeslispunt; "voldaan aan /ocatie
eisen?", positief. Er wordt nu naar het volgende hoofdbeslispunt doorgegaan; "is het 
concept passend?". 

13 Voor de namen en aantal leden van deze clubs wordt verwezen naar bijlage 9. 
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6.1.3. Passend concept 
De volgende stap is het ontwikkelen van een eerste concept, waarbij bepaald moet 
warden welke faciliteiten er aangeboden warden, hoe groat het fitnesscentrum wordt en 
wat de prijskwaliteitsniveau wordt. 

Faciliteiten 
De Zuidas moet zich gaan ontwikkelen tot een eigentijdse internationale toplocatie met 
een evenwichtige mix van wonen, werken en voorzieningen . Bij deze ambitie hoort een 
prestigieus en luxe fitnesscentrum. Het fitnesscentrum zal zich op verschillende 
doelgroepen richten: 

• De omwonenden; 
• De werkende mensen op de Zuidas; 
• De !eden van AFC. 

Passend bij deze doelgroepen zal het fitnesscentrum zich richten op sport en ontspanning 
met medische begeleiding. 

In Tabel 17 wordt aangegeven welke faciliteiten er in het fitnesscentrum komen. De 
faciliteiten warden naar voorbeeld van de genoemde faciliteiten uit paragraaf 2.4.5 
behandeld. 

Aanwezige faciliteiten Afmeting Opmerking 
Algemeen 
Receptie 

200 m2 Met gezonde snackmogelijkheid 
Bar 
Kleedruimte 500 m2 

Sport 
Cardio ruimte 

1000 m2 

Krachttrainingsruimte 
Leszalen 400 m2 2 zalen, voor groepslessen en spinning 
Zwembad 600 m2 Groot zwembad, hoogte 4 meter 
Ontspanning 
Sauna 
Stoombaden 200 m2 

Bad om af te koelen Luxe ontspanningsgedeelte 
r ........ 

Relaxruimte 100 m 
Zonnebank 50 m 2 

Medisch 
Persoonlijke begeleiding __ 
Fysiotherapie 50 m2 

Medisch advies 
Overig 
Videotheek 50 m2 Ter ontspanning na het sporten 
Kantoor {personeel) 100 m£ 
Opslag 100 m2 

Tabel 17: Geplande faciliteiten in fitnesscentrum Vivaldi 
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In tabel 18 warden de faciliteiten, die niet in het fitnesscentrum opgenomen warden , 
behandeld . Er wordt tevens aangegeven waarom deze faciliteiten niet aangeboden zullen 
warden . 

Faciliteiten NIET aanwezig Waarom niet 
!:3lgemeen 
parkeerqarage In het Parkgebouw zijn genoeq parkeerplaatsen 
Sport 
Sporthal Wordt door AFC verzorgd met onder andere zaalvoetbal 
tennisbanen Tenniscentrum is er dichtbij 
squashbanen Er zijn veel (grate) squashvoorzieningen in de omg~yi~g 
loopbaan buiten Vivaldi ligt naast een park, waar men buiten kan sporten 
golfsimulator Past niet in het concept 
klimwand Past niet in het concept 
Beauty & ontspanning 
beautysalon / kapper Past niet in het concept 
Overig 
kinderopvang In het Parkgebouw komt al een kinderopvang(SKON) 
sr2ortwinkel Past niet in het concept 
vergaderzaal Dichtbij (WTC) kan men al verqaderzalen huren 

Tabel 18: NIET geplande faciliteiten in fitnesscentrum Vivaldi 

Grootte van het fitnesscentrum 
De grootte van het fitnesscentrum is af te leiden uit de totale oppervlaktes van de 
verschillende faciliteiten die aangeboden warden. Het totale verhuurbaar vloeroppervlakte 
(vvo) komt hiermee op 3.350 m2

• Het bruto vloeroppervlakte (bvo) is het vvo plus 
constructie en technische ruimten14

. Een gangbare verhouding tussen vvo en bvo is bij 
fitnesscentra 0,85, waardoor het totale bvo uitkomt op 3.950 m2

. 

Om ervoor te zorgen dat de verhouding van het aantal leden ten opzichte van het vvo 
boven 1 uitkomt, moet het potentiele ledenaantal meer zijn dan 3.350. Eerder is 
aangegeven dater 13.850 potentiele leden zijn voor het fitnesscentrum in Vivaldi , met een 
grate toename wanneer de plannen voor woningen en kantoren gerealiseerd zijn. Er zijn 
dus voldoende potentiele leden voor de grootte van het fitnesscentrum. 

Prijskwaliteit 
Zoals eerder vermeld, wordt het fitnesscentrum Vivaldi een groat, luxe en multifunctioneel 
centrum. Aangezien het fitnesscentrum ook nog op een goede locatie ligt, mag verwacht 
warden dat de leden relatief veel geld willen betalen voor het lidmaatschap. Een 
jaarabonnement van€ 750,- is voor een onbeperkt lidmaatschap bij fitnesscentrum Vivaldi 
een goede prijs, wat neerkomt op een maandelijkse lidmaatschapsprijs van € 62,50. 

Een relatief hoge lidmaatschapsprijs sluit aan bij de doelgroepen. De bewoners van 
stadsdeel ZuiderAmstel en Amsterdam oud zuid hebben het hoogste besteedbaar 
inkomen van Amsterdam [54]. Vrijwel alle mensen die werken op de Zuidas zijn hoog 
opgeleide mensen en hebben veel te besteden. Er zijn veel advocatenkantoren en 
banken gevestigd op de Zuidas. De voetbalclub staat bekend als een rijke club, waar veel 

14 Voor een uitgebreid overzicht van de terminolog ie van de verschillende ruimten wordt verwezen naar bijlage 
10. 
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vermogende leden zijn. Een fitnesscentrum met een relatief hoog lidmaatschapsprijs past 
dus goed bij de drie doelgroepen. 

De faciliteiten zijn afgestemd op de omgeving, de grootte van het centrum is afgestemd 
op het aantal potentiele leden en de lidmaatschapsprijs sluit aan bij de potentiele leden. 
Hiermee is het antwoord op het tweede hoofdbeslispunt: "is het concept passend?" 
positief. Er moet nu doorgegaan warden naar het derde punt: "is de ontwikkeling van het 
fitnesscentrum juridisch haa/baar?". 

6.1.4. Juridische haalbaarheid 
Voor het bouwen en exploiteren zijn meerdere vergunningen nodig. Belangrijk is dat de 
vergunningen op tijd aangevraagd warden. Dit is vooral het geval bij de bouwvergunning , 
wat lang kan duren voordat die verkregen wordt. 

Voor de bouwvergunning is het noodzakelijk dat een fitnesscentrum binnen het 
bestemmingsplan past. Er wordt nog gewerkt aan het bestemmingsplan voor Vivaldi. In 
het Stedebouwkundig Programma van Eisen, dat door de gemeente Amsterdam is 
opgesteld, is een fitnesscentrum opgenomen, waardoor het waarschijnlijk lijkt dat het 
bestemmingsplantechnisch haalbaar moet zijn. Voor de zekerheid is bij de dienst 
Ruimtelijke Ontwikkeling (dRO) van Amsterdam gecontroleerd of er inderdaad een 
fitnesscentrum onder het vierde voetbalveld zou mogen komen. Door medewerkers van 
dRO die bij Vivaldi betrokken zijn is aangegeven dat het bouwen van een fitnesscentrum 
daar zeker mogelijk is. Een fitnesscentrum zal dus binnen het bestemmingsplan passen. 

Fitnesscentrum Vivaldi lijkt juridisch haalbaar te zijn , waarmee doorgegaan kan warden 
naar het volgende hoofdbeslispunt: "is de ontwikkeling van fitnesscentrum Vivaldi 
financieel haalbaar?" . 

6.1.5. Financiele haalbaarheid 
Om de financiele haalbaarheid te bepalen wordt gebruik gemaakt van het financiele 
model. In dit model zijn de gegevens van fitnesscentrum Vivaldi -de contributie, 
oppervlaktes, bouwkosten, bijkomende kosten en de verhouding aantal leden per m2

-

ingevuld. Het lidmaatschap voor een jaar onbeperkt sporten is €750,-. De bruto 
vloeroppervlakte is 3.950 m2

. In het rekenmodel wordt veiligheidshalve uitgegaan van een 
verhouding aantal leden per m2 van 1. In werkelijkheid zal dit echter tot 2 kunnen oplopen 
aangezien het een ruimte-intensief fitnesscentrum is en er veel potentiele leden zijn. De 
totale bouwkosten en bijkomende kosten zijn geschat op €1260,- per m2

, waarbij alle 
faciliteiten zijn inbegrepen. 

Voor het bepalen van de financiele haalbaarheid warden bandbreedtes gegeven. Er wordt 
een minimale variant15 gegeven, waarbij er uitgegaan wordt van een hoge BAR (10%) en 
er wordt een maximale variant16 gegeven, waarbij uitgegaan wordt van een lage BAR 
(8%). Deze bandbreedte wordt gegeven om duidelijk te maken hoeveel invloed het 
veranderen van deze gegevens heeft. Aangezien het om een aantrekkelijke locatie gaat, 
mag verwacht warden dat een belegger volstaat met een lagere BAR. Dit betekent dat de 
maximale variant de werkelijkheid beter benadert. 

Uit de minimale variant volgt uit het model dat er een huur van €164,- per m2 betaald kan 
warden door de fitnessexploitant. Deze huurprijs valt binnen de marge van normale 

'' 

15 
Voor het financiele model met de minimale variant wordt verwezen naar bijlage 11. 

16 
Voor het financiele model met de maximale variant wordt verwezen naar bijlage12. 
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huurprijzen voor fitnesscentra. Met deze huur kunnen de stichtingskosten €1.395,- per m2 

zijn . De grand mag dan € 135,- per m2 kosten. 

Uit de maximale variant volgt dat de stichtingskosten onder de €1.743,- per m2 moeten 
liggen, waarbij de grand€ 483,- per m2 mag kosten. 

Bij het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) is nagevraagd of beide prijzen 
toerijkend zijn als grandprijs voor een fitnesscentrum op de Zuidas. De gemeente 
Amsterdam heeft aangegeven dat zij een functioneel grandprijsbeleid hanteren, wat wil 
zeggen dat er naar de functie gekeken wordt om te bepalen wat de grandprijs is. 
Fitnesscentra vallen in de categorie leisure en recreatie. De grandprijzen van leisure 
komen tot stand op basis van de residuele benadering, wat betekent dat het om maatwerk 
gaat. Daarbij moet in het achterhoofd gehouden warden dat voor recreatieve 
voorzieningen zonder winstoogmerk de grandprijs € 145,- per m2 bvo is. 

Door een medewerker van OGA17 is aangegeven dat € 135,- hoogstwaarschijnlijk een te 
lage grandprijs is, omdat dit lager is dan de grandprijs voor voorzieningen zonder 
winstoogmerk. Echter in het verleden zijn al vaker grandprijzen voorgekomen die lager 
zijn dan deze grondprijs. OGA heeft aangegeven dat de grandprijs voortkomend uit de 
maximale variant zeker toerijkend is. 

Aangezien het om een aantrekkelijke locatie gaat zal de werkelijkheid dichter bij de 
maximale variant liggen. Uit de berekening van deze variant blijkt dater voldoende geld is 
voor de ontwikkeling van het fitnesscentrum op Vivaldi. Hiermee is het antwoord op de 
vraag of de ontwikkeling van het fitnesscentrum financieel haalbaar is 'ja". Er kan verder 
gegaan warden met de volgende vraag: "is het bouwen van een fitnesscentrum in het 
parkgebouw van Vivaldi haalbaar?". 

6.1.6. Bouwkundige haalbaarheid 
Fitnesscentrum Vivaldi wordt gevestigd in het nog te bouwen Parkgebouw. Onder het 
vierde voetbalveld is een ruimte van 100 bij 45 meter met een hoogte van 9 meter 
beschikbaar voor het fitnesscentrum en de sporthal, die 2000 m2 met hoogte van 7 meter 
wordt. Aangezien het om een nieuw gebouw gaat, zijn de meeste bouwkundige eisen nog 
flexibel in te passen. In onderstaande beschrijving warden de verschillende eisen 
toegelicht. 

De minimale vloerbelasting moet 5 kN/m2 zijn. Hier dient bij het constructief ontwerp 
rekening mee gehouden te warden . 

Er moet genoeg ruimte zijn voor de faciliteiten . In de beschrijving van het concept is 
aangegeven dat het fitnesscentrum 4.000 m2 bvo wordt. Voor het fitnesscentrum blijft een 
ruimte van 2500 m2 over met een hoogte van 9 meter. Verdeeld over 2 verdiepingen past 
het fitnesscentrum makkelijk in de beschikbare ruimte. Voor het zwembad dient er 
rekening mee gehouden te warden dat het zwemlfad in een grate bak moet komen. In de 
funderingsfase moet deze bak al mee gestort warden . Voor de zwembadruimte is een 
vrije hoogte van 4 meter nodig. 

Er moet rekening gehouden warden met de hoge installatie-eisen. De lucht van een 
zwembadruimte moet een veel hogere temperatuur hebben dan die van een sportruimte, 
dat weer lager is dan een normale verblijfsruimte. Vanwege de installaties moet het 
plafond een minimale hoogte hebben van 0,50 meter. 

17 Celik, H. Uanuari 2005), Ontwikkel ingsbedrijf Gemeente Amsterdam . 
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Bij het ontwerp dient rekening gehouden te warden met enkele kolomvrije ruimtes. De 
zalen voor groepslessen en spinning en het zwembad moeten kolomvrij zijn . De totale 
hoogte van de beschikbare ruimte is 9 meter. Dit komt neer op twee verdiepingen van 4,5 
meter, waarvan 4 meter vrije hoogte en 0,50 meter plafond. 

Het heeft de voorkeur als de entree, receptie en bar centraal liggen. De entree bevindt 
zich aan de oostzijde van de hal. Aan deze zijde komen oak de receptie en bar. Er wordt 
veel aandacht besteed aan de toegang van de verschillende functies in het Parkgebouw. 

Wanneer er voldaan wordt aan bovenstaande bouwkundige eisen is fitnesscentrum 
Vivaldi bouwkundig haalbaar. Hiermee is de laatste vraag beantwoord. 

6.1 . 7. Conclusie haalbaarheid fitnesscentrum Vivaldi 
Met het doorlopen van de beslisboom is gebleken dat het ontwikkelen van fitnesscentrum 
Vivaldi haalbaar zou moeten zijn . Hierbij moet vermeld warden dat de haalbaarheid van 
ontwikkeling Vivaldi nag wel afhankelijk is van de BAR die de belegger wil behalen. 
Gebleken is dat wanneer de belegger een BAR van 10% wil , er te wein ig geld is om de 
grand te verwerven . Bij een lagere BAR van 8% is er wel voldoende geld om de grand te 
verwerven. 

6.2. Fitnesscentrum Vitae 
Vijf jaar geleden is Vitae geopend in Weert, een fitnesscentrum van 2.250 m2 bvo met 
2.800 leden. Het centrum is in een bestaand bedrijfspand gebouwd en wordt gehuurd van 
Spitters vastgoed te Weert. Vitae is op dit moment bezig met het zoeken naar een nieuwe 
locatie, waar een grater fitnesscentrum gerealiseerd gaat warden . Verwacht wordt dat ze 
zich binnen drie jaar op de nieuwe locatie zullen vestigen . Met de algemene manager van 
Vitae, dhr. Jean Paul Coenen, zijn de punten uit de beslisboom besproken en 
onderstaand verwerkt. 

6.2.1. Locatie-eisen 
Bereikbaarheid auto en fiets 
Het centrum ligt aan de ring van Weert, waardoor het binnen vijf minuten rijden met de 
auto voor alle bewoners van Weert bereikbaar is. Daarnaast ligt het centrum op 2,5 
kilometer van de op- en afrit van de A2, de snelweg van Amsterdam naar Maastricht. Het 
centrum is per fiets oak zeer goed bereikbaar. Er zijn geen leden die met het OV komen. 

Sociale veiligheid 
Vitae ligt met de entree dichtbij de straat. Aan de voorkant is extra verlichting 
aangebracht. De meeste parkeerplaatsen liggen aan de voorkant, een aantal ligt aan de 
zijkant, die 's avonds niet goed verlicht zijn. Er is voor gekozen om de zijkant niet extra te 
verlichten, aangezien de investering voor een te korte tijd, namelijk voor maximaal drie 
jaar, zou zijn. De sociale veiligheid wordt als extra aandachtspunt voor de nieuwe locatie 
meegenomen. 

Voldoende potentie/e /eden 
Vitae is gevestigd in Weert, een stad met 48.000 inwoners. Alie inwoners van Weert 
wonen binnen een straal van drie kilometer, die dus allemaal tot de groep potentiele leden 
van fitnesscentrum Vitae gerekend kunnen worden . Daarnaast valt Nederwert, een 
buurgemeente met 16.300 inwoners, ook binnen het primaire verzorgingsgebied . In totaal 
zijn er dus 64.300 inwoners in het verzorgingsgebied. 
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In Weert zijn nog twee andere fitnesscentra, lmpuls Lifestyle en Body Fiction Fitness 
Centre. lmpuls is een fitnesscentrum met 1.500 leden, waar veel nadruk ligt op squash. 
Body fiction is een fitnesscentrum van 200 leden en richt zich op bodybuilders. Samen zijn 
er dus 1.700 leden bij concurrerende centra, die in mindering gebracht moeten warden 
van het aantal inwoners in het verzorgingsgebied . 1 O % van de 62.600 inwoners zijn 
potentiele leden, wat neerkomt op 6.260 potentiele leden. Vitae heeft 2.800 leden, 
waarmee het maximum aantal leden behaald is. Er zijn dus voldoende potentiele leden. 

Voldoende parkeerge/egenheid 
Er zijn 150 parkeerplaatsen, een parkeerplaats per 19 leden. De parkeernorm van 1 :25 
wordt dus ruim gehaald. 

6.2.2. Passend concept 
Faciliteiten 
Vitae biedt de volgende faciliteiten aan: 

• Een ontvangstruimte met bar en receptie, dat oak gehuurd kan warden; 
• Kleedruimten; 
• Cardioruimte; 
• Krachttrainingruimte; 
• Groepszaal voor aerobics, steps en spinning; 
• Een budoafdeling; 
• Een kinderopvang met activiteiten ruimte; 
• Kantoorruimten. 

Vitae heeft er bewust voor gekozen om geen squashbanen aan te bieden, omdat 
concurrent "lmpuls" al squash aanbiedt. 

Grootte van het fitnesscentrum 
Het fitnesscentrum is 2.250 m2 bvo en er zijn 6.260 potentiele leden. Het fitnesscentrum is 
daarmee dus niet te groat voor het aantal potentiele leden in het primaire 
verzorg ingsgebied. 

Prijskwaliteit 
Het lidmaatschap bij Vitae is € 43,90 per maand voor onbeperkt gebruik maken van alle 
faciliteiten (met een eenmalige inschrijving van€ 68,-) , wat neerkomt op€ 526,80 per jaar. 
Deze prijs ligt rond het gemiddelde. In Weert is het besteedbaar inkomen € 10.800,-, wat 
net onder het gemiddelde van Nederland ligt [58]. De prijs-kwaliteitverhouding van Vitae 
sluit aan bij het besteedbaar inkomen. 

6.2.3. Juridische haalbaarheid 
Voor het bouwen van het fitnesscentrum zijn meerdere vergunningen vereist, deze zijn 
voor Vitae allemaal verkregen. Daarnaast hebben ze een gebruiksvergunning. Omdat er 
geen alcohol geschonken wordt, is er geen drank- en horecavergunning nodig. In geval 
van besloten feesten kan wel een tap aangesloten warden en wanneer deze feesten niet 
openbaar zijn is de drank- en horecavergunning niet verplicht. 

Toen Vitae vijf jaar geleden naar een locatie voor een fitnesscentrum zocht, heeft de 
gemeente de huidige locatie voorgesteld . De bestemming voor deze locatie was niet 
geschikt voor het bouwen van fitnesscentra en daarom heeft de gemeente op basis van 
artikel 17 WRO een tijdelijke vrijstelling van vijf jaar verleend. Om deze reden en omdat 
Vitae uit wil breiden, zijn zij op zoek naar een nieuwe locatie. Er wordt opgemerkt dat de 
gemeente Weert niet goed meewerkt en geen goed beeld heeft van de fitnessbranche en 
niet weet wat de locatie-eisen zijn. 
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6.2.4. Financiele haalbaarheid 
Fitnesscentrum Vitae heeft 2.500 betalende leden, die gemiddeld € 33,- per maand 
betalen. Het centrum is 1.800 m2 vvo en heeft een verhouding vvo/bvo van ongeveer 
0,80. Deze verhouding is lager dan gemiddeld, omdat er veel kleinere ruimten zijn. Er 
wordt uitgegaan van de inkomstenpercentages die gegeven zijn in het rekenmodel. Dit 
betekent dat er volgens het rekenmodel een totale omzet van € 693,- per m2 vvo 
gegenereerd wordt18

. Er zou een huur van € 121,- per m2 vvo per jaar betaald kunnen 
worden. 

Vitae betaalt een jaarlijkse casco + huur van € 47,- per m2 aan de eigenaar, wat 
aanzienlijk lager ligt dan de eerder berekende € 121,-. Het is niet bekend wat de eigenaar 
betaald heeft voor de verwerving van het gebouw en de verbouwkosten. Om deze reden 
kan geen controle plaats vinden van de financiele haalbaarheid van de belegger. 
Daarnaast is er geen sprake geweest van de aanwezigheid van een projectontwikkelaar. 

6.2.5. Bouwkundige haalbaarheid 
Vitae is gevestigd in een voormalige autoshowroom op industrieterrein Leuken Noord. Het 
pand is opgedeeld in meerdere bedrijfshallen, waarvan Vitae er dus een in gebruik heeft. 
Omdat voor de verbouwing reeds bekend was dat Vitae niet veel langer dan vijf jaar op 
deze locatie zou blijven , is op een zo goedkoop mogelijke manier gebouwd. Door het 
plaatsen van systeemwanden is de ruimte opgedeeld . Daarnaast is boven de 
ontvangstruimte een verdieping gelegd, waar de spierversterkende apparaten staan . 
Grenzend aan de aerobicszaal is in een andere bedrijfshal een klaslokaal gevestigd. Door 
geluidsoverlast van de aerobicszaal is achteraf een geluidsisolatiewand geplaatst. 

Bij het leggen van de verdiepingsvloer is rekening gehouden met een vloerbelasting van 5 
kN/m2

. Daarnaast is bij de installaties rekening gehouden met de hoge klimaateisen. 

De ruimte voor groepslessen is kolomvrij en de ontvangstruimte met entree, bar en 
receptie is centraal gelegen op de begane grand. De vrije hoogte is overal minimaal 3,5 
meter, behalve bij de ontvangstruimte waar dit lager is. 

Hiermee is voldaan aan alle bouwkundige eisen. 

6.2.6. Conclusie haalbaarheid fitnesscentrum Vitae 
Aan de hand van de beslisboom is bepaald dat fitnesscentrum Vitae op de bestaande 
locatie haalbaar is. Echter doordat er slechts een vrijstelling voor vijf jaar verleend is, is 
duidelijk dat de locatie binnen een aantal jaar ongeschikt wordt voor een fitnesscentrum. 
Om deze reden en omdat de locatie niet groot genoeg is voor het stijgende ledenaantal , is 
Vitae op zoek naar een nieuwe locatie. 

Opgemerkt dient te worden dat er te weinig gegevens bekend zijn van de belegger om 
een controle te laten plaatsvinden. Er kan geen uitspraak gedaan worden over de 
financiele haalbaarheid van de belegger en ontwikkelaar. 

6.3. Conclusie 
Aan de hand van de beslisboom is voor de casestudies, Vivaldi in Amsterdam en Vitae in 
Weert, bepaald of de ontwikkeling van een fitnesscentrum op de gegeven locatie haalbaar 
is. Voor Vivaldi is gebleken dat, wanneer de belegger een BAR van 8% hanteert, de 

18 
Voor het financiele rekenmodel van Vitae wordt verwezen naar bijlage 13. 
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ontwikkeling van een fitnesscentrum haalbaar is op de Zuidas in Amsterdam. In de 
aanleiding van dit onderzoek is aangegeven dat er twijfels zijn omtrent de haalbaarheid 
van de ontwikkeling van fitnesscentrum Vivaldi, omdat verwacht werd dat de grondprijs 
erg hoog zou zijn. Uit dit onderzoek is gebleken dat de grondprijs afhankelijk is van de 
functie, waardoor de feitelijke grondprijs veel lager uitvalt dan verwacht. 

Aan de hand van de beslisboom is de haalbaarheid van fitnesscentrum Vitae 
gecontroleerd. Het centrum moet op de huidige locatie weg, omdat er een tijdelijke 
bestemmingsvrijstelling verleend is die dit jaar afloopt. Dit punt is aan de orde gekomen bij 
de behandeling van de juridische haalbaarheid. Er is geen uitspraak gedaan over de 
financiele haalbaarheid van de belegger en de ontwikkelaar, omdat hier niet voldoende 
informatie voor beschikbaar was. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 
7.1. Conclusies 

In deze paragraaf worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek uiteengezet. De 
conclusies worden gegeven aan de hand van de in hoofdstuk 1 geformuleerde 
deelvragen. 

"Hoe ontwikkelt de fitnessbranche zich en wat betekent dit voor fitnesscentra?" 

Met bijna 2 miljoen beoefenaars is fitness in Nederland een populaire sport geworden en 
lijkt de populariteit van fitness de komende tijd alleen maar toe te nemen. Er zijn enkele 
toekomstverwachtingen voor de fitnessbranche: 

• Meer fitnesscentra zullen deel gaan uitmaken van een fitnessketen; 
• Fitnesscentra warden multifunctioneler, waarbij naast het sporten extra aandacht 

geschonken wordt aan gezondheid, uiterlijk en ontspanning; 
• Er zullen nieuwe doelgroepen aangetrokken worden, waarbij medische 

begeleiding meer nadruk zal krijgen, zoals ouderen, mensen met rugklachten, etc; 
• Fitnesscentra zullen zich differentieren volgens het sterrenprincipe, bekend van de 

hotelbranche. 

"Hoe ziet het ontwikkelingstraject van een fitnesscentrum er uit?" 

Fitnessketens breiden uit, waarbij de fitnessondernemer het ontwikkelen van nieuwe 
centra steeds vaker uitbesteedt aan professionele partijen. Om als fitnessketen uit te 
kunnen breiden zijn liquide middelen nodig, waardoor fitnessondernemers overgaan op 
het huren van panden in plaats van ze in eigendom te hebben. Fitnesscentra worden 
vrijwel altijd casco+ opgeleverd, de losse inrichting komt voor zorg en rekening van de 
fitnessondernemer zelf. 

De vier grootste knelpunten tijdens het ontwikkelingstraject van fitnesscentra, waarbij de 
ontwikkelaar kan bijdragen aan een positieve afloop zijn: 

• het vinden van een geschikte locatie; 
• de bestemmingsplanprocedure, waarbij voornamelijk de tijdsduur cruciaal is; 
• het verkrijgen van een brandweervergunning; 
• en het organiseren van de financiering van het gebouw. 

"Wat zijn de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een haalbaar 
fitnesscentrum?" 

De randvoorwaarden voor de ontwikkeling van een haalbaar fitnesscentrum zijn onder te 
verdelen in vier onderling samenhangende deelgebieden: markttechnische-, juridische-, 
financiele- en bouwkundige haalbaarheid. De markttechnische haalbaarheid is onder te 
verdelen in de locatie-eisen en passend functioneel concept. Onderstaand worden de vijf 
deelgebieden met randvoorwaarden opgesomd: 
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1 Locatie-eisen 
o Het fitnesscentrum moet goed bereikbaar zijn per auto en fiets ; 
o De locatie moet sociaal veilig zijn; 
o Er moeten voldoende potentiele leden wonen en /of werken binnen het 

primaire verzorgingsgebied (8 minuten rijden met de auto of fiets). Daarbij 
dient rekening gehouden te warden met de mensen die lid zijn van een 
concurrerend fitnesscentrum; 

o Een minimale parkeernorm van 1 parkeerplaats per 25 leden. 

2 Passend functioneel concept 
o De faciliteiten moeten afgestemd zijn op de omgeving. Er moeten geen 

facil iteiten aan het fitnesscentrum toegevoegd warden die al in de nabije 
omgeving aanwezig zijn; 

o De grootte van het fitnesscentrum moet aangepast zijn aan het aantal 
leden dat verwacht mag warden; 

o Er moet draagvlak zijn voor de geboden kwaliteit van het fitnesscentrum. 

3 Juridische haalbaarheid 
o Er dient voldaan te warden aan de eisen om de benodigde vergunningen te 

verkrijgen voor het bouwen en exploiteren van een fitnesscentrum; 
o Een fitnesscentrum moet binnen het bestemmingsplan passen en anders 

moet een vrijstelling of een bestemmingswijziging verkregen warden. 

4 Financiele haalbaarheid 
o De fitnessexploitant moet bereid zijn de huur te betalen; 
o De belegger moet zijn gewenste BAR kunnen halen; 
o De ontwikkelaar moet het fitnesscentrum kunnen realiseren voor het 

bedrag dat de belegger wil betalen ; 
o Er moet voldoende geld zijn om de grond te verwerven. 

5 Bouwkundige haalbaarheid 
o De vloerbelasting moet minimaal 5 kN/m2 zijn ; 
o De geplande faciliteiten moeten in de daarvoor beschikbare ruimte passen; 
o Er moet voldaan warden aan de installatie-eisen; 
o Er gaat een sterke voorkeur uit naar enkele kolomvrije ruimten; 
o De minimale vrije hoogte moet 3 meter zijn , uit kwaliteitsoogpunt gaat de 

voorkeur uit naar een minimale vrije hoogte van 3,5 meter; 
o Er gaat een voorkeur uit naar een centrale ligging van de entree, receptie 

en bar op de begane grond. 

"Hoe kunnen de randvoorwaarden verwerkt warden in het opzetten van een tool?" 

Bovenstaande randvoorwaarden hebben als uitgangspunt voor het opzetten van de 
beslisboom gediend. Deze beslisboom is opgezet om te kunnen bepalen of de 
ontwikkeling van een fitnesscentrum haalbaar is op een gegeven locatie. De beslisboom 
is in beginsel opgezet voor de projectontwikkelaar, maar kan ook als checklist gebruikt 
warden door de belegger en de fitnessexploitant. 
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De beslisboom is aan het begin van hoofdstuk 5 weergegeven en bestaat uit vijf 
hoofdbeslispunten, die in verschillende stappen doorlopen warden en waar continue 
interactie en onderlinge afstemming plaatsvindt. Wanneer het antwoord op alle 
beslispunten positief is, is een fitnesscentrum op de gegeven locatie haalbaar. Om de 
financiele haalbaarheid te kunnen bepalen is een financieel model opgesteld. Dit model is 
in bijlage 5 weergegeven. 

"Is de realisatie van een fitnesscentrum in het project Vivaldi haalbaar?" 

In het nog te ontwikkelen gebied, Vivaldi op de Zuidas in Amsterdam is een 
fitnesscentrum gepland . Verwacht werd dat de grondkosten voor een fitnesscentrum op 
de Zuidas erg hoog zouden zijn, waardoor er twijfels waren over de haalbaarheid ervan. 
Met behulp van de beslisboom zijn alle beslispunten doorlopen en is gebleken dat de 
ontwikkeling van fitnesscentrum Vivaldi wel haalbaar is. 

7.2.Aanbevelingen 
Als laatste paragraaf van dit hoofdstuk en tevens van dit onderzoek warden enkele 
aanbevelingen gedaan. 

Dit onderzoek is gebaseerd op informatie die verkregen is uit interviews. Vanwege het 
verkennende karakter van dit onderzoek is het houden van interviews de goede methode 
geweest. Voor een aantal gegevens is het houden van interviews echter niet voldoende 
gebleken en is nader onderzoek gewenst: 

• Voor het bepalen van het verzorgingsgebied en het aantal mensen dat hiervan lid 
wordt is uitgegaan van de informatie die de fitnessondernemers verteld hebben. 
Niet altijd kwamen deze cijfers overeen en daarom zijn op basis van de gehouden 
interviews schattingen gemaakt. Voor een vervolgonderzoek is het van belang om 
deze gegevens kwantitatief te onderzoeken, bijvoorbeeld door middel van 
enquetes ender leden van verschillende fitnesscentra. Voor winkelcentra zijn 
reeds onderzoeken naar verzorgingsgebieden gedaan. Deze onderzoeken kunnen 
als voorbeeld dienen voor onderzoeken naar de fitnessbranche. 

• Veel fitnessondernemers willen geen inzicht geven in de financiele gegevens. 
Uiteindelijk is er voldoende informatie verkregen om een beeld te vormen van de 
financiele situatie. Echter om een compleet beeld hiervan te krijgen zijn meer 
gegevens nodig. Hierbij moet vermeld warden dat dit niet zozeer afhankelijk is van 
de onderzoeker, maar meer van de bereidheid van de fitnessondernemers. Meer 
openheid in de financiele gegevens kan in geval van een geed lopend 
fitnesscentrum vertrouwen wekken bij de kapitaalverschaffers. 

• Het financiele rekenmodel is gebaseerd op gemiddelde cijfers van de 
fitnessexploitant om de ontwikkelaar een idee te geven wat de fitnessexploitant 
aan huur kan betalen en kan daarom afwijken van de werkelijke exploitatiecijfers. 
Het rekenmodel is hiermee minder goed bruikbaar voor de fitnessexploitant zelf en 
zal voor deze partij aangepast moeten warden. 

De fitnessbranche bestaat pas kort, mede hierdoor is er nog weinig onderzoek gedaan 
naar de fitnessbranche. Dit is het eerste onderzoek in Nederland dat zich richt op 
fitnesscentra in relatie tot vastgoed. Door het verkennende karakter van het onderzoek is 
ervoor gekozen om het onderzoek breed te houden. Er zijn een heleboel verschillende 
facetten meegenomen om een compleet beeld te vormen van de randvoorwaarden die de 
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haalbaarheid van de ontwikkeling van fitnesscentra bepalen. Dit onderzoek kan goed als 
uitgangspunt dienen voor een vervolgonderzoek dat meer de diepte in gaat. Daarbij moet 
gedacht warden aan: 

• Het onderzoeken en opstellen van standaardprocedures voor het verkrijgen van 
de vereiste vergunningen; 

• Een onderzoek en uitgebreide beschrijving van de installatie-eisen waar een 
fitnesscentrum aan moet voldoen . 
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Ge"interviewde personen 

De lijst van ge'fnterviewde mensen is naar functie gesplitst. 

Fitnessondernemers 
Ohr. N. Vet 
Mw. J. Seijgers 
Ohr. H. Westerdorp 
Ohr. E. Wilborts 
Ohr. M. van Kempen 
Ohr. J. Steegink 
Ohr. H. Haakma 
Ohr. J. Coenen 
Ohr. S. Gefferie 

Adviseurs 
Ohr. J. van Heel 
Ohr. T. Hendriks 

Bouwer 
Ohr. R. Pellikaan 
Ohr. Peeters 

Projectontwikkelaars / beleggers 

Medico Vision Centre (Amsterdam) 
Amstelpark (Amsterdam) 
Pellikaan Health & Racquet Club (Amersfoort) 
Health City (Vught) 
Fitland (Mill) 
Achmea Health Center (Zaandam) 
Fitness First (Vught) 
Vitae (Weert) 
Special Sports (Amstelveen) 

EFAA (Weert) 
Sports & Leisure Group (Zeist) 

Pellikaan Bouwbedrijf bv (Tilburg) 
Vaessen bv (Raamsdonksveer) 

Ohr. T. Croon Trimp&van Tartwijk property performance 
(IJsselstein) 
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Bijlage 1: Onderwerpenlijst voor interview fitnessondernemers 

Algemeen: 
• Hoe is de fitnessketen ontstaan? 
• Hoeveel centra zijn er, hoeveel leden heeft ieder centrum, hoeveel m2 zijn de 

centra? 
• Wat is de lidmaatschapsprijs? 
• Welke faciliteiten warden er aangeboden in de centra? 
• Hoe onderscheiden ze zich van andere centra? 

Ontwi kkel i ngstraject: 
• Bij wie ligt het initiatief voor een nieuw fitnesscentrum? 
• Welke partijen doen er allemaal mee in het ontwikkelingstraject? 
• Wat zijn de knelpunten in het gehele ontwikkelingstraject? 

Haalbaarheid: 
• Markttechnisch 

□ Concept: 
• Welke trends zijn er omtrent nieuwe faciliteiten? 
• Wat zijn de criteria om voor bepaalde faciliteiten te kiezen? 

• Opbrengsten / kosten per faciliteit? 
• Zijn de faciliteiten locatieafhankelijk? 

• Hoe zit het met de prijskwaliteit verhouding? 
• Welke categorie lidmaatschappen zijn er? 
• Waar zijn deze prijzen van afhankelijk? 
• Wanneer zijn leden bereid meer te betalen? 

□ Verzorgingsgebied 

• Juridisch 

• Binnen welke straal wonen de leden? 
• Hoeveel procent komt met de auto? En het aantal parkeerplaatsen 

per m2 bvo? 
• Hoeveel procent met fiets? Aantal fietsenstallingen per m2 bvo? 

□ lnvloed gemeente 

• Financieel 

• In hoeverre speelt de gemeente een rol bij de ontwikkeling van 
fitnesscentra? 

• Welke vergunningen moeten verkregen warden om een 
fitnesscentrum te realiseren? 

□ lnkomsten: 
• Contributie 
• Wat is de gemiddelde opbrengst uit lidmaatschapsgelden per m2 

bvo per jaar? 
• Horeca-inkomsten 
• Wat is de gemiddelde opbrengst uit horeca-inkomsten per m2 bvo 

per jaar? 
□ Uitgaven: 

• Huisvestingskosten 
• Wat zijn de huurprijzen per m2 bvo per jaar? 
• Onderscheid in centrum en buiten stad? 
• Personeelskosten 
• Wat zijn de gemiddelde kosten voor personeel per m2 bvo per jaar? 



• Materiaalkosten / inbouwkosten 
• Wat zijn de gemiddelde kosten voor inbouwkosten per m2 bvo per 

jaar? 
• Overige kosten 

□ Zijn er nog andere grote posten? 

• Bouwtechnisch 
□ Zijn er bouwkundige criteria waar in een vroeg stadium van het 

ontwikkelingsproces rekening mee gehouden dient te worden? 



Bijlage 2: Groei aantal fitnessleden in de VS 
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Bijlage 3: Groei aantal fitnesscentra in de VS 
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Bijlage 4: Grondwaardeberekening 

In het geval de gemeente partij is meet het aankoopprijsbeleid worden afgestemd op de 
gemeente. Op het moment dat ontwikkelaar en gemeente met elkaar in onderhandeling 
over de grondprijs gaan, zullen er tevens afspraken gemaakt worden over de verdeling 
van de activiteiten die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van de betreffende locatie. 
Doorgaans neemt de gemeente de werkzaamheden vals het bouwrijp maken, de aanleg 
van de infrastructuur en de inrichting van de openbare ruimte voor haar rekening en zorgt 
de ontwikkelaar voor de realisering van de gebouwen. Deze taakverdeling is een 
belangrijk gegeven voor het bepalen van de grondprijs. Aan de zijde van de gemeente zal 
het namelijk zo moeten zijn dat de boekwaarde en de kosten van verwerving, de 
infrastructuur en de inrichting van de openbare ruimte gedekt moeten worden door de 
opbrengsten uit de grondverkoop. 
Zeals vooraanstaande is beschreven betekent dit voor de ontwikkelaar dat de bouwkosten 
en de grondkosten, vermeerderd met een redelijke winst in evenwicht moeten zijn met de 
geprognosticeerde onroerend geed waarde. De verbindende schakel vormt hier de 
grondwaarde, zeals onderstaande figuur [59] laat zien. 

Ontwikkelaar Gemeente 
Private partij Publieke partij 

Onroerend goed Boekwaarde 
waarde verwerving 

lnfrastructuur 

Bouwkosten 
inrichting 

Bijk. kosten 
grondkosten 

◄ 

Winst /risico 
Over/onder-

waarde grond 

► 
Stichtingskosten 
excl. grondprijs 

Grondwaarde Grondwaarde 

Fig. 7. Grondwaarde als verbindende schakel. 

De gemeente hanteert in tegenstelling tot de ontwikkelaar geen "backward 
pricingsmethode". Zij gebruikt hiervoor vaak de dynamische eindwaardemethode. Deze 
methode geeft inzicht in de te maken grondkosten. Deze kostprijs kan de gemeente 
beschouwen als minimumprijs voor verkoop van het betreffende perceel. Ook hanteert de 



gemeente, vaak bij woningbouw, vaste percentages (grondquote) gekoppeld aan het type 
vastgoed en financieringscategorie. Hoe hoger de opbrengst voor de ontwikkelaar des te 
hoger de grondprijs wordt. 



Bijlage 5: Model financiele haalbaarheid 
Uitaansounten: 

Contributie per lid per iaar 

#leden/m2vvo 

BVO 

WO 

WO/BVO 

BAR (belegger) 

bouwkosten/m2 bvo 

biikomende kosten/m2 bvo 

Exploitant Beleaaer Ontwikkelaar 

eenheidsprijs in uit in I uit in uit 

Contributie inkomsten % totale omzet (vvo) 80% € - € -
Horeca inkomsten % totale omzet (vvo) 15% € - € -
Overige inkomsten % totale omzet (vvo) 5% € - € -
Personeelskosten % totale omzet (vvo) 30% € - € -
Huisvestingskosten % totale omzet (vvo) 17,5% € - € -
lnrichtingskosten % totale omzet (vvo) 17,5% € - € -
Horeca kosten % totale omzet (vvo) 8% € - € -
Energiekosten % totale omzet (vvo) 5% € - € -
Overige kosten % totale omzet (vvo) 10% € - € -
Bedrijfsresultaat (vvo) 12% € - € -

Huurinkomsten huuroriis per iaar (vvo) € - € -1 
Verwervingkosten o.b.v. BAR, (bvo) I 

Qpbrengst gebouw 

Stichtingskosten Grondkosten (bvo) € -
Bouwkosten (bvo) € - € -
Bijkomende kosten (bvo) € - € -



Bijlage 6: Beslisboom in zijn geheel 
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Bijlage 6 a: Locatie-eisen 

------------NEE-----------~( 1:kreikb;i.,r ,nor ]1--------------JA----- --- ------, 
. :1uui ~n fic1~'! . 

-----------NEE--~-------~ Locatie ~ncia..11 
ve il ig':1 

------------NEE-------jt •rkc<rnorm 1,n -]1-------------JA,-------------1.-< 

NEE 

NEE 

\'o ldo~ndc 
poc~ntk?:k k de n in 

,..!rzorgingsg~bit ct! 

ri. Jin.im:,al 20 x ZJi\'cd 
im,unl! rs a.ls pvl,mti t! II! ll!lh,rn7 ,JA 

Rckcning gchouden m.: t 
le den cn ncurrc r~nde ccntrn? 

L--------N1 EE-----_, 

JA 

>-------: x JA---- w.EL. , oldaan 
aan locatie-ciscn 



Bijlage 6 b: Passend concept 
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Bijlage 6 c: Juridische haalbaarheid 
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Bijlage 6 d: Financiele haalbaarheid 
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Bijlage 6 e: Bouwkundige haalbaarheid 
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Bijlage 7: Vivaldi 

Tijdens de stage bij Trimp & van Tartwijk is meegewerkt aan de ontwikkeling van het 
project Vivaldi, een deelproject van de Zuidas. 

De Zuidas behoort tot de belangrijkste ontwikkelingslocaties van Amsterdam en geniet 
tevens een grate nationale bekendheid . De Zuidas ligt tussen de Amstel en de 
Schinkel aan weerszijden van de ringweg A 10-zuid met in het hart station Zuid/WTC. 
Om hier een nieuw stuk stad te realiseren wil de gemeente de infrastructuur (ringweg 
A 10-zuid, trein- en metrosporen) over een lengte van 1,2 kilometer verdiept aanleggen. 
Een dergelijke dokconstructie heelt het gebied dat nu nog wordt doorsneden door 
wegen en rails. Het verbindt de stadsdelen Amsterdam Zuid met dat van Buitenveldert 
en creeert een groat nieuw gebied waarop gebouwd kan warden. 

De ontwikkeling van de Zuidas betekent een toevoeging van een nieuw stuk 21ste
eeuwse stad aan Amsterdam. Op termijn komen er 8.000 woningen bij en zullen er 
53.000 mensen werken. Tevens warden er 250.000 vierkante meters hoogwaardige en 
veelzijdige voorzieningen toegevoegd. Station Zuid/WTC zal uitgroeien tot het vijfde 
station van Nederland. 

Onderstaande afbeelding bestrijkt het hele gebied van de Zuidas. In het oostelijk deel 
van de Zuidas aan de zuidzijde van de A 10 ligt het deelgebied "Vivaldi". Het grootste 
deel van Vivaldi is in ontwikkeling, waarvan een gedeelte het "Vivaldi-park" wordt 
genoemd. 

Fig. 1 Deelproject Vivaldi op de Zuidas, incl. locatie fitnesscentrum 

Het totale programma betreft circa 110.000 m2 bvo Dit bestaat uit circa 43.000 m2 

kantoren, 46.000 m2 woningen en 23.000 m2 overig programma (voorzieningen en 
onderwijsfunctie).Trimp & van Tartwijk is gedelegeerd projectontwikkelaar van het 
project Vivaldi-park. "Zone groen" van Vivaldi-park moet samen met het Beatrixpark het 
groene deel van de Zuidas gaan vormen, waar tevens sport een grate rol gaat 
innemen. De reeds aanwezige voetbalvereniging Amsterdamsche Football Club (AFC) 
speelt een prominente rol in het ontwerp van Vivaldi-park. De vijf velden van AFC 
krijgen een terrasvormige opbouw die aansluit op het Beatrixpark. 

t 



Het eerste sportveld ligt aan de kant van de De Boelelaan op maaiveld. Omdat de 
infrastructuur volgens de dokconstructie ondergronds wordt gelegd, kan de ruimte 
erboven bebouwd worden. Het vijfde veld is dan ook boven de infrastructuur op circa 
tien meter hoogte gepland. Onder de velden en in de plinten is ruimte voor een 
fitnesscentrum, een kinderdagverblijf, een sport medisch centrum, horeca, 
fietsenstalling en een parkeergarage. 

Een van de opgaven van Trimp & van Tartwijk voor Vivaldi-park is de ontwikkeling van 
een prestigieus grootschalig multifunctioneel fitnesscentrum dat binnen het hoge 
ambitieniveau van de Zuidas past. Dit centrum is gepland onder het vierde voetbalveld 
van AFC (veldnummers lopen op van het zuiden naar het noorden). Dit centrum moet 
ruimte bieden voor sport, ontspanning, gezondheid en uiterlijke verzorging. 



Bijlage 8: Verzorgingsgebied fitnesscentrum Vivaldi 
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Bijlage 9: Concurrerende centra van Vivaldi 

Naam + Adres Aantal leden 

1 Brightside Conditiecentrum & Fitness/Aerobic, Zocherstraat 1.400 

2 David Lloyd Sports & Health Clubs, Overtoom 5.000 

3 Body Desk Fit-Center, Alexander Boeckhorststraat 1.200 

4 Your Future Fitness Center, 2e van der Helststraat 1.200 

5 Medico Vision, Olympisch Stadion 2.000 

6 Active Fitness Centre, Kromme-Mijdrechtstraat 1.500 

7 Amstelpark Life Style Center, Koenenkade 2.500 

8 Tenfit Fitness Centrum, Van der Boechorststraat 1.200 

9 S + P Fitness, Wijenburg 1.000 

10 Special Sports Amstelveen, Escapade 5.000 

11 Nieuwe: Clubsportive, Zuidas 3.000 

Totaal 25.000 



Bijlage 10: Terminologie ruimten 

Bruto Netto Gebruiksoppervlak Verhuurbaar Gerealiseerd Functioneel Woon-/ 
Vloeroppervlak Vloeroppervlak Vloeroppervlak Nuttig Nuttig Werkoppervlak 
(BVO) (NVO) (GO) (VVO) 

Oppervlak Oppervlak 
(WO) (NO) (NO) 

Ruimten voor Gebouwinstallaties 

Verticaal verkeersoppervlak 

Parkeerruimte 

Rljwielstalling, 
buitenber!lin!I 

NVO Horizontaal verkeersoppervlak 
GO 

Sanitaire 
ruimten 

vvo FNO Bergruimte 
BVO NO 

WO 
1, 

lndelingsverlies 

Seperatiewanden 

Scheidingsconstr. tussen geb. functies 

Tarra-
Niet-toegankelijke leidingschachten oppervlakte 

Statische bouwdelen 

Glaslijncorrectie Glaslijncorrectie 

http://www.werkplek.info/docs/index.asp?nav=23 



Bijlage 11: Model financiele haalbaarheid Vivaldi, minimale variant 
Uitaansounten: 

Contributie per lid per jaar € 750 

aantal leden / m2 vvo 1 

BVO 4000 

WO 3400 

WO/BVO 0,85 

BAR 10% 

bouwkosten/m2 bvo € 900 

biikomende kosten/m 2 bvo € 360 

Exploitant Belegger Ontwikkelaar 

eenheidsprijs in uit in I uit in Uit 

Contributie inkomsten % totale omzet (wo) 80% € 750 € 2.550.000 

Horeca inkomsten % totale omzet (wo) 15% € 141 € 478.125 

Overige inkomsten % totale omzet (wo) 5% € 47 € 159.375 

Personeelskosten % totale omzet (wo) 30% € 281 € 956.250 

Huisvestingskosten % totale omzet (wo) 17,5% € 164 € 557.813 

lnrichtingskosten % totale omzet (wo) 17,5% € 164 € 557.813 

Horeca kosten % totale omzet (wo) 5% € 47 € 159.375 

Energiekosten % totale omzet (wo) 5% € 47 € 159.375 

Overige kosten % totale omzet (wo) 15% € 141 € 478.125 

Bedrijfsresultaat (wo) 10% € 94 € 318.750 

Huurinkomsten huuroriis per iaar (wo) € 164 € 557.813 I 
Verwervingkosten o.b.v. BAR, (bvo) € 1.395 I € 5.578.125 

Opbrengst gebouw € 1.395 € 5.578.125 

Stichtingskosten Grondkosten (bvo) € 135 € 538.125 

Bouwkosten (bvo) € 900 € 3.600.000 

Biikomende kosten (bvo) € 360 € 1.440.000 



Bijlage 12: Model financiele haalbaarheid Vivaldi, maximale variant 
Uitaansounten: 

Contributie per lid per iaar € 750 

aantal leden / m2 vvo 1 

BVO 4000 

WO 3400 

WO/BVO 0,85 

BAR 8% 

bouwkosten/m2 bvo € 900 

bijkomende kosten/m2 bvo € 360 

Exploitant Belegger Ontwikkelaar 

eenheidsprijs in uit in I uit in uit 

Contributie inkomsten % totale omzet (wo) 80% € 750 € 2.550.000 

Horeca inkomsten % totale omzet (wol 15% € 141 € 478.125 

Overige inkomsten % totale omzet (wo) 5% € 47 € 159.375 

Personeelskosten % totale omzet (wo) 30% € 281 € 956.250 

Huisvestingskosten % totale omzet (wo) 17,5% € 164 € 557.813 

lnrichtingskosten % totale omzet (wo) 17,5% € 164 € 557.813 

Horeca kosten % totale omzet (wo) 5% € 47 € 159.375 

Energiekosten % totale omzet (wo) 5% € 47 € 159.375 

Overige kosten % totale omzet (wo) 15% € 141 € 478.125 

Bedrijfsresultaat (wo) 10% € 94 € 318.750 

Huurinkomsten huurorijs per jaar (wo) € 164 € 557.813 I 
Verwervingkosten o.b.v. BAR, (bvo) € 1.743 I € 6.972.656 

Opbrengst gebouw € 1.743 € 6.972.656 

Stichtingskosten Grondkosten (bvo) € 483 € 1.932.656 

Bouwkosten (bvo) € 900 € 3.600.000 

Bijkomende kosten (bvo) € 360 € 1.440.000 



Bijlage 13: Model financiele haalbaarheid Vitae 

u· ,taansnunten: 

Contributie per lid per jaar € 396 

#leden/m2vvo 1,4 

BVO 2250 

WO 1800 

VVO/BVO 0,8 

BAR onbekend 

bouwkosten/m2 bvo onbekend 

bijkomende kosten/m2 bvo onbekend 

Exploitant Belegger Ontwikkelaar 

eenheidsprijs in uit in uit in uit 

Contributie inkomsten % totale omzet (wo) 80% € 554 € 997.920 

Horeca inkomsten % totale omzet (wo) 15% € 104 € 187.110 

Overiae inkomsten % totale omzet (wo) 5% € 35 € 62.370 

Personeelskosten % totale omzet (wo) 30% € 208 € 374.220 

Huisvestingskosten % totale omzet (wo) 17,5% € 121 € 218.295 

In rich ti ngskosten % tolale omzet (wo) 17,5% € 121 € 218.295 

Horeca kosten % totale omzet (wo) 8% € 55 € 99.792 

Energiekosten % totale omzet (wo) 5% € 35 € 62.370 

Overige kosten % totale omzet (wo) 10% € 69 € 124.740 

Bedrijfsresultaat (wo) 12% € 83 € 149.688 

Huurinkomsten huurprijs per jaar (wo) € 121 € 218.295 

Verwervingkosten o.b.v. BAR, (bvo) onbekend 

Opbrengst gebouw onbekend 

Stichtingskosten Grondkosten (bvo) onbekend 

Bouwkosten (bvo) onbekend 

Biikomende kosten (bvo) onbekend 




